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แพงและหายากในการกGอสรDางเรือนไทยภาคกลางเพ่ือใหDมีราคาถูกลง แตGยังคงความแข็งแรง จากการ
ประมาณราคาและทดสอบหาความแข็งแรงของไมDกลุGมเปJาหมาย 3 กลุGม เปLนไมDเน้ือแข็ง ไดDแกG เต็ง 
แดง ประดูG มะคGาโมง ไมDเน้ือแข็งปานกลาง ไดDแกG ตะเคียนทอง ตะแบก นนทรี ไมDเน้ืออGอน ไดDแกG กะ
บาก ยางแดง อินทนิล และสัก การวิจัยน้ีเปLนการวิจัยเชิงทดลอง ท่ียึดถือผลลัพธ<จากผลการทดลอง
เปรียบเทียบ เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยไดDแกG มาตรฐานราคากลางของไมD เคร่ืองมือทดสอบการตDานแรง
ดัดและแรงอัด เคร่ืองมือวัดความช้ืนไมD และเคร่ืองมือท่ีใชDทดสอบหาคGาความถGวงจําเพาะของไมD 
วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ (1) รวบรวมขDอมูลท่ีเก่ียวขDอง (2) เปรียบเทียบราคาและทําการ
การทดสอบ (3) ประเมินทางเลือก (4) สรุปผลตัดสินใจเลือกไมD 
 ผลการวิจัยพบวGา สามารถใชDไมDเน้ือแข็งปานกลางและไมDเน้ืออGอนมากGอสรDางบDานเรือนไทย
ภาคกลางทดแทนไมDสักไดD ทําใหDมีราคากGอสรDางถูกลงประมาณ 1.5 – 2 เทGา หรือประหยัดตDนทุนการ
กGอสรDางประมาณ 25%-50% โดยท่ียังมีความแข็งแรงทนทานเทียบเทGาไมDสักท่ีใชDกันมาแตGด้ังเดิม โดย
ไมDเน้ือแข็งมีความแข็งแรงกวGาไมDสักมาก แตGมีราคาแพงพอๆ กับไมDสัก ไมDเน้ือแข็งปานกลางมีความ
แข็งแรงกวGาไมDสัก แตGราคาถูกลงไมGมากนัก  ไมDเน้ืออGอนมีความแข็งแรงพอๆ กับไมDสัก แตGราคาถูกลง
มาก  ดังน้ัน สรุปไดDวGา เราสามารถใชDไมDเน้ืออGอนท่ีมีราคาถูกแตGยังคงมีความแข็งแรงเทียบเทGาไมDสัก 
มาใชDกGอสรDางบDานเรือนไทยภาคกลางไดD 
คําสําคัญ : เรือนไทยภาคกลาง, ไมDเน้ือแข็ง, ไมDเน้ือแข็งปานกลาง, ไมDเน้ืออGอน 
 

Abstract 
         The purpose of this research is to study the use of other cheap wood 
materials to replace teak which is expensive and rare in the construction of Thai 
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central houses in order to have a cheaper price but still strong. From woods price 
estimation and strength test of the of the 3 target groups is a hard wood, namely 
Teng, Red Wood,  Pradu, Makha Mong. Medium hard wood, including Takianthong 
(Iron Wood), Tabaek. Nonsi. Soft wood, including Kabark, Red rubber, Inthanin and 
Teak. This research is an experimental research. That adheres to the results from 
comparative experimental results. The tools used in the research are Medium price 
standard of wood, Bending, Compressive strength testing tools, Wood moisture Meter 
and tools used to test the specific gravity of wood. There are 4 steps of the research 
process: (1) Collecting relevant information (2) Comparing prices and conducting tests 
(3) Evaluating alternatives (4) Summarizing the decision to choose wood. 

The research found that we can use medium hardwood and soft wood to 
construct the central Thai house instead of teak Causing the construction price to be 
reduced by 1.5 - 2 times or save the construction cost by about 25% - 50%, which is 
still strong, durable, equivalent to the original teak used. The hardwood is much 
stronger than teak. But is as expensive as teak. Medium hardwood is stronger than 
teak. But the price is not much lower. Soft wood is as strong as teak, but the price is 
much cheaper. Therefore concluded that we can use softwood that is cheap but still 
has the same strength as teak to use in the construction of Thai houses in the 
central region. 
Keywords: Central Thai House, Hard wood, Medium hard wood, Soft wood. 
 
บทนํา 

เรือนไทยในภาคกลางน้ัน มีลักษณะเปLนเรือนหมูG มีชานเช่ือมเรือนแตGละหลังเขDาดDวยกัน 
ลักษณะด้ังเดิมเปLนเรือนยกพ้ืน ใตDถุนสูง สูงจากพ้ืนดินเสมอศีรษะคนยืน รูปทรงลDมสอบ หลังคาทรง
สูง ชายคาย่ืนยาว เพ่ือกันฝนสาด แดดสGอง นิยมวางเรือนไปตามสภาพแวดลDอมทิศทางลมและทอด
ยาวไปตามริมนํ้าตามความเหมาะสม ฝาเรือนเปLนแบบฝาปะกนทําจากไมDสัก มีไมDลูกต้ังและลูกนอน 
และมีแผGนไมDบางเขDาลิ้นประกบกันสนิท หนDาจ่ัวก็ทําดDวยวิธีเดียวกัน สามารถพบเห็นบDานทรงไทยภาค
กลางในรูปแบบตGาง ๆ เชGน เรือนเด่ียว เรือนหมูG เรือนหมูGคหบดี และ เรือนแพ (จากวิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี) 

ปpจจุบันพบเห็นบDานทรงไทยภาคกลางนDอยลง ท่ีมีเหลืออยูGก็มีสภาพทรุดโทรม ท่ีสรDางใหมGก็มี
รูปแบบของการประยุกต<ที่ผิดแผกแตกตGางไปจากบDานทรงไทยด้ังเดิม สาเหตุหลักของการท่ีคนไทย ไมG
นิยมสรDางบDานทรงไทยก็เพราะมีตDนทุนการกGอสรDางสูง และวัสดุท่ีใชDเปLนไมDสักเกือบท้ังหลังซึ่งหายาก
และมีราคาแพงมาก ชGางกGอสรDางเรือนไทยท่ีมีฝrมือดีหายาก วัสดุกGอสรDางซึ่งเปLนไมDไมGทนทานตGอปลวก 
มอดแมลง และเช้ือรา ผุกรGอนไดDงGาย ขาดความแข็งแรง ฯลฯ 
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อน่ึง ในปpจจุบันไดDมีการศึกษาใชDวัสดุตGางๆ ทดแทนวัสดุด้ังเดิมของบDานทรงไทยท่ีเกือบทุก
ช้ินสGวนเปLนไมDสัก แตGการเปลี่ยนไปใชDวัสดุอ่ืนท่ีไมGใชGไมDน้ัน ถึงแมDจะใหDความแข็งแรงพอๆ หรือดีกวGาไมD 
แตGในเร่ืองของความสวยงามคลาสสิกน้ัน วัสดุที่เปLนไมD ก็ยังคงไดDรับความนิยมตลอดกาล 

ดังน้ัน เพ่ือเปLนการสืบทอดสถาปpตยกรรมบDานทรงไทย ใหDแพรGหลายเปLนมรดกทางวัฒนธรรม
ตGอไป จึงไดDทําการคDนควDาวิจัยเพ่ือหาวัสดุไมDชนิดตGางๆ ท่ีมีความแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัยใน
การรองรับนํ้าหนัก ไมGยืดหดตัวมาก มีความงดงามและมีราคาถูกมาใชDทดแทนไมDสักท่ีมีราคาแพงมาก 
ซึ่งจะสGงผลใหDประชาชนท่ัวไป หันมาพิจารณากGอสรDางเรือนไทยท่ีมีความเหมาะสมตGอชีวิตความ
เปLนอยูGของคนไทย แทนบDานท่ีมีรูปทรงผสมผสานตามแบบตะวันตกกันใหDมากข้ึน อันจะเปLนมรดกตก
ทอดทางวัฒนธรรมท่ีคูGกับคนไทย ประเทศไทยสืบตGอไป   

 
วัตถุประสงค�การวิจัย  
           1. เพ่ือศึกษาสGวนประกอบตGางๆ ของเรือนไทย 
           2. เพ่ือพิจารณาเลือกใชDวัสดุไมDท่ีใชDทําสGวนตGางๆ ของเรือนไทยทดแทนไมDสักใหDมีตDนทุนตํ่า               
แตGยังคงความแข็งแรง 
           3. เพ่ือหาวิธีปJองกันการผุกรGอน ยืดอายุการใชDงานของไมDที่ใชDทาํเรือนไทย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  มีการศึกษาใชDวัสดุตGางๆ ท่ีไมGใชGไมDหลากหลายชนิดมาทดแทนไมD เชGน การใชDโครงหลังคา
เหล็กทดแทนไมDสัก การใชDเสาคอนกรีตแทนเสาไมD การใชDวัสดุแผGนยิบซัมแทนฝาปะกน ฯลฯ ซึ่งอาจใชD
งานไดDเหมือนกัน แตGขาดขาดสุนทรียภาพและความงดงาม กลิ่นอายของความเปLนเรือนไทยท่ีสรDาง
จากไมDธรรมชาติขาดหายไป คร้ันจะใชDไมDสักในการกGอสรDางท้ังหลัง ก็จะสGงใหDมีคGาใชDจGายในการ
กGอสรDางสูงมาก เน่ืองจากไมDสักท่ีมีอายุหลายสิบปrนับวันหายากมากข้ึน จึงทําใหDมีราคาแพงมาก และ
ไมDสักซึ่งเปLนไมDเน้ืออGอน ก็ไมGสามารถรองรับนํ้าหนักของเรือนไดD ดังน้ัน จึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาวGา จะมี
ไมDชนิดใดบDางท่ีมีราคาตํ่า รับนํ้าหนักตัวเรือนไดD นํามาใชDทดแทน 
 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

1. รวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�อง : 
      1.1 รวบรวมชนิดตGางๆ ของไมDและราคาไมD 

- ไมDเน้ือแข็ง ไดDแกG ไมDเต็ง แดง ประดูG มะคGาโมง 
- ไมDเน้ือแข็งปานกลาง ไดDแกG ตะเคียนทอง ตะแบก นนทรี 
- ไมDเน้ืออGอน ไดDแกG ไมDสัก กะบาก ยางแดง อินทนิล  
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        1.2 การใชDไมDชนิดตGางๆ ในการกGอสรDางเรือนไทย 
              โครงสรDางหลักของเรือนไทยภาคกลาง สGวนมากมักทําดDวยไมDสัก เชGน โครงหลังคา ฝา
ปะกน พ้ืนหDองนอนและพ้ืนระเบียง สGวนเสาและพ้ืนชานใชDไมDเน้ือแข็ง เชGน ไมDเต็ง ไมDแดง เปLนตDน 
 

 
 
ภาพท่ี 1 รูปตัดแสดงสGวนประกอบตGางๆ ของเรือนไทยภาคกลาง 
ท่ีมา : เรือนไทยภาคกลางของนายประหยัด-นางสุกานดา มีบุญเกิด ซ.ประชาอุทิศ 69, ทุGงครุ, 
กรุงเทพมหานคร, 1 มีนาคม 2562. 

 
            โครงสรDางหลัก และการใชDวัสดุไมD มีดังน้ี 

 1.2.1 เสา ใชDไมDเน้ือแข็ง เชGน เต็ง แดง มะคGา ไสใหDกลม หรือทําเปLน 16 เหลี่ยม 
ขนาดโคนเสามี Ø 10” เรียวไปทางดDานปลายใหDมี Ø 8”  

 1.2.2 คาน มีขนาด 2” x 8” หรือ 10” ใชDไมDเน้ือแข็ง เชGน เต็ง แดง รัง ตะเคียนหิน 
รองรับตง  

 1.2.3 ตง หรือรอด มีขนาด 2”x 7” หรือ 8” วางบนคานโดยแบGงเปLน 4 ชGวง ใชDไมD
เน้ือแข็ง เชGน เต็ง แดง รัง มะคGา ตงท่ีอยูGตรงเสา จะรDอยรอดเสาปลายย่ืนออกจากเสา 20-25 ซม. 

 1.2.4 พื้น ใชDไมDสัก เต็ง แดง ขนาด 1.5”x8” หรือ 10” หรือมากกวGาน้ัน พ้ืนเรือนใชD
ไมDเน้ือแข็งปานกลางไดD แตGพ้ืนชานท่ีไมGมีหลังคาปกคลุม ตDองใชDไมDเน้ือแข็งปูชิดไดD แตGหากไมGมีหลังคา
ปกคลุม จะตDองเวDนรGอง 1 ซม. เพ่ือปJองกันนํ้าฝนขังตามรอยตGอ ทําใหDพ้ืนผุเร็ว 
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 1.2.5 ฝาปะกน เปLนแผGนไมDประกอบเปLนแผง ทําจากไมDสัก ไมDไผG หรือจากใบไมDบาง
ชนิด โดยมีโครงขอบฝาเปLนไมDสัก หรือไมDเน้ือแข็ง เวลาประกอบก็ยกแผงฝาปะกนน้ีข้ึนวางบนพรึงยึด
ดDวยตะปูติดกับเสาเรือน  

 1.2.6 ข่ือ เปLนไมDสัก หรือไมDเน้ือแข็ง 2” x 8” ใชDยึดปลายหัวเสาท้ังสอง ท่ีเอนเขDาหากัน  
 1.2.7 ด้ัง เปLนไมDเหลี่ยมแบนขนาดท่ีโคน 2”x8” ท่ีปลายเรียว 2”x5” คํ้าอกไกG ด้ังอีก

ชนิดหน่ึง เปLนเสาด้ังไมDกลม มี Ø 8” ต้ังกลางรอด บากอมรอดไปจนถึงข่ือแลDวเหลาใหDแบน  
 1.2.8 อกไก� อยูGบนปลายด้ัง ยอดสุดของหลังคา ใชDไมDสักหรือไมDเน้ือแข็ง รูปรGาง

สี่เหลี่ยมขDาวหลามตัด ยาวตลอดหลังคา โดยย่ืนหัว-ทDายอีกออก 60-75 ซม. ใชDยึดจ่ัว ด้ัง และจันทัน  
 1.2.9 จันทัน ใชDไมDสัก 2”x10 หรือ 12” ทําใหDโคDงแหลมอGอนชDอยตามรูปหลังคาเพ่ือ

รับนํ้าหนักของหลังคา อยูGระหวGางสองขDางของสามเหลี่ยมโครงหลังคา เพ่ือถGาย นน. ลงกลอน และแป 
จันทันจะติดต้ังกับด้ังแขวน ตรงบริเวณหDองท่ีไมGมีหนDาจ่ัวเทGาน้ัน สําหรับหDองท่ีมีหนDาจ่ัวน้ัน จะใชDแผง
หนDาจ่ัว เปLนตัวรับนํ้าหนักหลังคาแทนจันทัน 

 1.2.10 แปลาน ใชDไมDสัก หรือไมDเน้ือแข็ง ขนาด 2”x4” อยูGระหวGางจันทันกับแผงหนDา
จ่ัว ยาวเทGากับอกไกG ใชDรับ นน. จากกลอน ลงสูGจันทัน สGวนแปหัวเสา ใชDไมDสัก หรือไมDเน้ือแข็งทํา
หนDาท่ีคลDายคอสองรัดหัวเสา ยาวเทGาอกไกGเชGนกันเพ่ือยึดหัวเสาระหวGางหDอง โดยวางบนข่ือ ใชDรับ นน. 
จากกลอน แป และแผงหนDาจ่ัว  

 
 2. เปรียบเทียบราคาและทําการทดสอบ 
            ทําการเปรียบเทียบราคาไมDชนิดตGางๆ กับราคาไมDสัก เพ่ือพิจารณาวGา ไมDชนิดใดมีราคาถูก
และเหมาะสมในการนํามาใชDกGอสรDางบDานเรือนไทยแทนไมDสักไดD  
ตารางเปรียบเทียบราคาไมDตามชนิดและขนาดของไมDท่ีใชDทําโครงสรDางหลักของเรือนไทย (โครงสรDาง
ใชDเรือนไทยกรณีศึกษาของนายประหยัด)  
 

ลําดับ 
ช่ือช้ินส�วน
โครงสร�าง 

ขนาด ไม� 
จํา 

นวน 

ราคาตามชนิดของไม� (บาท/เมตร) รวมราคา 
ไม�สัก
(บาท) 

รวมราคาไม�
อื่น(บาท) สัก เต็ง แดง มะค�า ตะแบก ยาง 

1 เสากลม 
เรือนนอน 

Ø8”x8 ม. 8 
ตDน 

4,000 1,800 - - - - 256,000 115,200 

2 เสากลม 
ระเบียง

เรือนนอน 

Ø8”x 5.5 
ม. 

4 
ตDน 

4,000 1,800 - - - - 88,000 39,600 

3 เสากลม 
นอกชาน
เรือนนอน 

Ø8”x 
5 ม. 

5 
ตDน 

4,000 1,800 - - - - 100,000 45,000 

4 เสากลม 
เรือนครัว 

Ø8”x 
7.5ม. 

6 
ตDน 

4,000 1,800 - - - - 180,000  81,000 
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ลําดับ 
ช่ือช้ินส�วน
โครงสร�าง 

ขนาด ไม� 
จํา 

นวน 

ราคาตามชนิดของไม� (บาท/เมตร) รวมราคา 
ไม�สัก
(บาท) 

รวมราคาไม�
อื่น (บาท) สัก เต็ง แดง มะค�า ตะแบก ยาง 

5 เสากลม 
ระเบียง
เรือนครัว 

Ø8”x 
6.5ม. 

3 
ตDน 

4,000 1,800 - - - - 78,000 35,100 

6 เสาส่ีเหล่ียม 
บันไดหนDา 

4”x4”x 3 
ม. 

4 
ตDน 

1,500 600 - - - - 18,000 7,200 

7 เสาส่ีเหล่ียม 
บันไดครัว 

4”x4”x 4 
ม. 

4 
ตDน 

1,500 600 - - - - 24,000 9,600 

8 เสาส่ีเหล่ียม 
บันไดครัว 

4”x4” x 3 
ม. 

4 
ตDน 

1,500 600 - - - - 18,000 7,200 

9 คานเรือน
นอน 

2”x8”x8 
ม. 

6 
ตัว 

- 1,600 - - - - - 76,800 

10 คานเรือน
ครัว 

2”x8”x 6 
ม. 

4 
ตัว 

- 1,600 - - - - - 38,400 

11 คานชาน
เรือนครัว 

2”x8”x 7 
ม. 

2 
ตัว 

- 1,600 - - - - - 22,400 

12 รอดหรือตง
เรือนนอน 

2”x7”x 4 
ม. 

13 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 78,000 

13 รอดหรือตง
ระเบียง

เรือนนอน  

2”x7”x2.5 
ม. 

15 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 56,250 

14 รอดหรือตง
ชานเรือน

นอน  

2”x7”x 
3.5 ม. 

15 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 78,750 

15 รอดหรือตง
เรือนครัว 

2”x7”x 3 
ม. 

9 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 40,500 

16 รอดหรือตง
ระเบียง
เรือนครัว  

2”x7”x2 
ม. 

10 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 30,000 

17 รอดหรือตง
ชานเรือน

ครัว  

2”x7”x 3 
ม. 

2 
ตัว 

- 1,500 - - - - - 72,000 

18 พ้ืนเรือน
นอนและ
ระเบียง 

1.5”x9”x8.
5ม. 

28 
แผGน 

500 250 350 400 170 120 119,000 59,500 
83,300 
95,200 
40,460 
28,560 

19 พ้ืนชาน
เรือนนอน 

1.5”x9”x8.
5ม. 

15 
แผGน 

500 250 350 400 - - 63,750 31,875 
44,625 
51,000 
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ลําดับ 
ช่ือช้ินส�วน
โครงสร�าง 

ขนาด ไม� 
จํา 

นวน 
ราคาตามชนิดของไม� (บาท/เมตร) รวมราคา ไม�

สัก (บาท) 
รวมราคาไม�
อื่น (บาท) สัก เต็ง แดง มะค�า ตะแบก ยาง 

20 พ้ืนเรือน
ครัวและ
ระเบียง 

1.5”x9”x5.
5ม. 

24 
แผGน 

500 250 350 400 170 120 66,000 33,000 
46,200 
52,800 
22,440 
15,840 

21 พ้ืนชาน
เรือนครัว 

1.5”x9”x7
ม. 

15 
แผGน 

500 250 350 400 - - 52,500 26,250 
36,750 
42,000 

22 ฝาปะกน
ดDานยาว
เรือนนอน 

0.5”x3.3x3
ม. 

5 ฝา 25,000  - - 12,000 10,000 125,000 60,000 
50,000 

 
23 ฝาปะกน

ดDานสกัด
เรือนนอน 

0.5”x3.3x1
.8ม. 

6 ฝา 15,000  - - 7,000 6,000 90,000 42,000 
36,000 

24 ฝาปะกน
ระเบียง

เรือนนอน 

0.5”x2.2x3
ม. 

2 ฝา 13,000  - - 6,000 5,000 26,000 12,000 
10,000 

 
25 ฝาปะกน

ดDานยาว
เรือนครัว 

0.5”x2.9x2
.8ม. 

4 ฝา 24,000  - - 12,000 10,000 96,000 48,000 
40,000 

 
26 ฝาปะกน

ดDานสกัด
เรือนครัว 

0.5”x2.9x1
.5ม. 

4 ฝา 14,000  - - 7,000 6,000 56,000 28,000 
24,000 

27 ฝาปะกน
ระเบียง
เรือนครัว 

0.5”x2.9x1
.9ม. 

2 ฝา 9,000  - - 5,000 4,000 18,000 10,000 
8,000 

 
28 ขื่อ เรือน

นอน 
2”x8”x 
3.5ม. 

4 
ตัว 

700 350 400 450 - - 9,800 4,900 
5,600 
6,300 

29 ขื่อ เรือน
ครัว 

2”x8”x 
3ม. 

3 
ตัว 

700 350 400 450 - - 6,300 3,150 
3,600 
4,050 

30 ด้ังติดเสา
เรือนนอน 
(ด้ังเดิม,3
เสา+4ใบ

ด้ัง) 

Ø8”x 6 ม. เสา 3 
ตDน 

พรDอม
ใบด้ัง
4ใบ  

2,800 1,000 1,500 2,000 - - 8,400 3,000 
4,500 
6,000 

31 ด้ังแบน
เรือนนอน 
(แยกใบด้ัง
กับเสา,3
เสา+4ใบ

ด้ัง) 

Ø8”x 6 ม. เสา 3 
ตDน 

ใบด้ัง
4ใบ
แยก 

1,800 800 1,000 1,200 - - 5,400 2,400 
3,000 
3,600 
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ลําดับ 
ช่ือช้ินส�วน
โครงสร�าง 

ขนาด ไม� 
จํา 

นวน 
ราคาตามชนิดของไม� (บาท/เมตร) รวมราคา ไม�

สัก (บาท) 
รวมราคาไม�
อื่น (บาท) สัก เต็ง แดง มะค�า ตะแบก ยาง 

32 ด้ังติดเสา
เรือนครัว 
(ด้ังเดิม,2
เสา+3ใบ

ด้ัง) 

Ø8”x 5.5 
ม. 

เสา 2 
ตDน 

พรDอม
ใบด้ัง
3ใบ  

2,500 900 1,300 1,800 - - 5,000 1,800 
2,600 
3,600 

33 ด้ังแบน
เรือนครัว 
(แยกใบด้ัง
กับเสา,2
เสา+3ใบ

ด้ัง) 

Ø8”x 5.5 
ม. 

เสา 2 
ตDน 

ใบด้ัง
3ใบ
แยก 

1,500 700 800 1,000 - - 3,000 1,400 
1,600 
2,000 

 
จากน้ันจึงทําการทดสอบความแข็งแรง ตามมาตรฐานการทดสอบไมDในหัวขDอตGอไปน้ี 

 2.1 ทดสอบกําลังตDานทานแรงอัดในแนวต้ังฉากเสี้ยนไมD (ตาม มยพ.1221-51) 
 
ช้ินสGวนตัวอยGางไมDสัก 

ลําดับ รายละเอียด 
ผลการตรวจวัด 

ช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 2 ช้ินท่ี 3 เฉลี่ย 
1 ความกวDาง (ซม.) 5.2    
2 ความสูง (ซม.) 5.1    
3 พ้ืนท่ีหนDาตัด (ซม.²) 27.01    
4 ความยาว (ซม.) 20.2    
5 Gauge Length 15.2    
6 นํ้าหนักกGอนการอบ (ก.) 483.5    
7 นํ้าหนักหลังการอบ (ก.) 435.4    

 
สําหรับการทดสอบช้ินสGวนตัวอยGางไมDเต็ง ไมDแดง ไมDมะคGา ไมDตะแบก และไมDยาง ก็

ดําเนินการเชGนเดียวกับการทดสอบไมDสัก แลDวบันทึกคGา 
2.2 ทดสอบกําลังตDานทานแรงอัดในแนวขนานเสี้ยนไมD (ตาม มยพ.1222-51) 
 

ช้ินสGวนตัวอยGางไมDสัก 

ลําดับ รายละเอียด ผลการตรวจวัด 
1 ความกวDาง (ซม.) 5.2 
2 ความสูง (ซม.) 5.1 
3 พ้ืนท่ีหนDาตัด (ซม.²) 27.01 
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ลําดับ รายละเอียด ผลการตรวจวัด 
4 ความยาว (ซม.) 20.2 
5 Gauge Length 15.2 
6 นํ้าหนักกGอนการอบ (ก.) 483.5 
7 นํ้าหนักหลังการอบ (ก.) 435.4 
8 แรงสูงสุดท่ีทําใหDช้ินสGวนตัวอยGางแตกหัก (กก.) 15,520 

 
สําหรับการทดสอบช้ินสGวนตัวอยGางไมDเต็ง ไมDแดง ไมDมะคGา ไมDตะแบก และไมDยาง ก็

ดําเนินการเชGนเดียวกับการทดสอบไมDสัก แลDวบันทึกคGา 
2.3 ทดสอบกําลังตDานทานแรงดัดของไมD (ตาม มยพ.1224-51) 
 

ช้ินสGวนตัวอยGางไมDสัก 

ลําดับ รายละเอียด 
ผลการตรวจวัด 

ช้ินท่ี 1 ช้ินท่ี 2 ช้ินท่ี 3 เฉลี่ย 
1 ความกวDาง (ซม.) 5.2    
2 ความสูง (ซม.) 5.1    
3 ความยาว (ซม.) 20.2    
4 Gauge Length 15.2    
5 นํ้าหนักกGอนการอบ (ก.) 483.5    
6 แรงสูงสุดท่ีทําใหDหัก (กก.) 435.4    
7 ระยะโกGงตัวสูงสุด (ซม.) 15,520    

 
สําหรับการทดสอบช้ินสGวนตัวอยGางไมDเต็ง ไมDแดง ไมDมะคGา ไมDตะแบก และไมDยาง ก็

ดําเนินการเชGนเดียวกับการทดสอบไมDสัก แลDวบันทึกคGา 
2.4 ทดสอบหาคGาความช้ืนของไมD (ตาม มยพ.1223-51) 
2.5 ทดสอบคGาความถGวงจําเพาะของไมD (ตาม มยพ.1227-51) 
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3. ประเมินทางเลือก 
ประเมินราคาของไมDแตGละชนิดท่ีจะนํามาใชDทดแทนไมDสักตามขนาด ชนิดของช้ินสGวน

โครงสรDางตGางๆ ท่ีจะนํามาใชDในการกGอสรDางเรือนไทย 
 

ลําดับ 
ชิ้นส�วน

โครงสร�าง 
ราคาไม� 

หมายเหตุ 
ไม�สัก เต็ง แดง มะค�า ตะแบก ยาง 

1 เสา 762,000 339,000 - - - -  
2 คาน - 137,600 - - - - คานตDองรับ นน.

มาก ตDองใชDไมDเน้ือ
แข็ง ไมGสามารถใชD
ไมDเน้ืออGอน เชGน ไมD
สักไดD 

3 รอด (ตง) - 355,500 - - - - เชGนเดียวกับคาน 
4 พ้ืนภายใน

ตัวเรือน 
185,000 - - - 40,460 22,440 ใชDไมDเน้ือแข็งปาน

กลางและไมD
เน้ืออGอนไดD 

5 พ้ืนนอกชาน 116,250 62,900 - - - - ใชDไมDเน้ือแข็งปาน
กลางและไมD
เน้ืออGอนไมGไดD 
เน่ืองจากจะผุเร็ว 

6 ฝาปะกน 467,000 - - - 200,000 168,000 ใชDไมDเน้ือแข็งปาน
กลางและไมD
เน้ืออGอนไดD 
เน่ืองจากไมGไดDรับ 
นน.มากและอยูGใตD
สิ่งปกคลุม 

7 ข่ือ 18,100 3,150 - - - -  
8 ด้ัง 13,400 4,800 - - - -  
 รวมท้ังสิ้น 2,054,850 902,950 - - 240,460 190,440  

ราคาไมDสัก                     =       2,054,850        บาท 
ราคาไมDอ่ืน (เต็ง, ตะแบก)      =      902,950 + 240,460   =   1,143,410   บาท 
2,054,850  บาท   คิดเปLน       =       100% 
ถDา  1,143,410  บาท คิดเปLน     =      1,143,410 x 100/2,054,850  =  55.64% 
ดังน้ัน สามารถลดตDนทุนลงไดD    =      100 – 55.64  =        44.36%  
จากการใชDไมDเน้ือแข็งท่ีราคาถูกกวGาไมDแดงและมะคGา มาใชDทําโครงสรDางท่ีตDองรองรับนํ้าหนัก

มากๆ เชGน เสา คาน ตง และ 
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4. สรุปผลตัดสินใจเลือกไม� 
 สรุปผลการเปรียบเทียบแลDวกําหนดวGา ช้ินสGวนใดจะใชDไมDชนิดใด ขนาดเทGาใด เปLนตDนวGา 
ช้ินสGวนโครงสรDางท่ีตDองใชDรองรับนํ้าหนักมากๆ เชGน เสา สามารถใชDไมDเน้ือแข็งท่ีมีราคาไมGสูงมาก 
ไดDแกG ไมDเต็ง มาใชDทดแทนไมDสักไดD สGวนคาน รอด (ตง) น้ัน จะตDองใชDไมDเน้ือแข็งเทGาน้ัน ไมGสามารถใชD
ไมDเน้ืออGอน เชGน ไมDสักไดD ช้ินสGวนโครงสรDางอ่ืนๆ เชGน พ้ืนท่ีใชDงานภายในบริเวณภายในท่ีมีหลังคาปก
คลุม สามารถใชDไมDเน้ือแข็งปานกลาง เชGน ตะเคียนทอง ตะแบก นนทรี และไมDเน้ืออGอน เชGน ไมDสัก 
กะบาก ยาง อินทนิล ไดD แตGควรเพ่ิมความหนาจาก 1” เปLน 1.5” เพ่ือไมGใหDเกิดการแอGนตัว สําหรับฝา
ปะกน เน่ืองจากไมGไดDรับแรงใดๆ มากนัก สามารถใชDไมDเน้ือแข็งปานกลาง เชGน ตะเคียนทอง ตะแบก 
นนทรี และไมDเน้ืออGอน เชGน ไมDสัก กะบาก ยาง อินทนิล แทนไมDสักไดD   
 
ผลการวิจัย 
            ผลการเปรียบเทียบราคาไมDชนิดตGางๆ ตามตารางราคาไมDท่ีใชDจริงกับเรือนไทยกรณีศึกษา
และผลการทดสอบตามมาตรฐาน มยพ.ตามขDอ 2.2 – 2.5  
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
            ผลการวิจัยพบวGา สามารถใชDไมDเน้ือแข็งปานกลางและไมDเน้ืออGอนมากGอสรDางบDานเรือนไทย
ภาคกลางทดแทนไมDสักไดD ทําใหDมีราคากGอสรDางถูกลงประมาณ 2 เทGา หรือประหยัดตDนทุนการ
กGอสรDางลงไดDประมาณเกือบ 50% โดยท่ียังมีความแข็งแรงทนทานเทียบเทGาไมDสักท่ีใชDกันมาแตGด้ังเดิม 
โดยไมDเน้ือแข็งมีความแข็งแรงกวGาไมDสักมาก แตGมีราคาถูกกวGาไมDสัก ไมDเน้ือแข็งปานกลางและไมD
เน้ืออGอนบางชนิดมีความแข็งแรงพอๆ กับไมDสัก แตGราคาถูกกวGาไมDสักหลายเทGา  ดังน้ัน สรุปไดDวGา เรา
สามารถใชDไมDเน้ือแข็ง ไมDเน้ือแข็งปานกลาง และไมDเน้ืออGอน ท่ีมีราคาถูกแตGยังคงมีความแข็งแรง
เทียบเทGาไมDสัก มาใชDกGอสรDางบDานเรือนไทยภาคกลางไดD แตGไมDเน้ืออGอนบางชนิด เชGน ยาง กะบาก 
จะตDองใชDงานในพ้ืนท่ีเป�ดโลGง อากาศถGายเทไดDสะดวกและไมGอับช้ืน เพราะอาจเปLนเช้ือรา เปLนอาหาร
ของมอดปลวกไดD วิธีปJองกันโดยทานํ้ามันกันเช้ือรา กันปลวก และนํ้ายารักษาเน้ือไมDกGอนนําไป
กGอสรDางตอดยึดกับช้ินสGวนโครงสรDางอ่ืนๆ  
 ไมDที่มีคGาความถGวงจําเพาะมาก จะมีความแข็งแรงกวGาไมDที่มีความถGวงจําเพาะนDอย 
 ไมDท่ีงGายตGอการเปลี่ยนแปลงความช้ืน จะทําใหDเกิดการยืดหดตัวไดDงGาย ทําใหDเกิดการบิดงอ 
โดยหากเน้ือไมDสูญเสียความช้ืนในผนังเซลล<ไมD ก็จะเกิดการหดตัว และในทางกลับกัน หากเน้ือไมDมี
ปริมาณความช้ืนเพ่ิมข้ึน ไมDก็จะพองขยายตัว เม่ือความช้ืนเพ่ิมข้ึน ความแข็งแรงของไมDก็จะลดลง 
ดังน้ันควรอบไมDเพ่ือไลGความช้ืนกGอนการนํามากGอสรDาง และหากความช้ืนของไมDลดลง ความทนทาน
ตGอมอดแมลง เช้ือราและเห็ดราก็จะดีขึ้น 
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การตอบสนองต�อรูปของไนโตรเจนและความเข�มข�นของสารละลายปุjย 
ท่ีให�ทางใบของบีโกเนียท่ีได�จากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช                
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บทคัดย�อ 

 การเรGงการเจริญเติบโตของบีโกเนียสายพันธุ< darthvaderiana ท่ีไดDจากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือโดยการใหDปุ�ยทางใบ ใชDสารละลายปุ�ย 2 ชนิดคือ สารละลาย MS ท่ีใชD NH4NO3 เปLนสารหลัก
ใหDธาตุไนโตรเจน (MS- NH4NO3) กับสารละลาย MS ท่ีดัดแปลงโดยใชDยูเรียแทน NH4NO3 (MS-
urea) ใชDความเขDมขDนสารละลาย 4 ระดับคือ 1/5MS 1/10MS 1/15MS และ 0 (นํ้า) วางแผนการ
ทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD จํานวน 5 ซ้ํา ใหDสารละลายปุ�ยทางใบทุก ๆ 2 วัน จํานวน 5 
คร้ัง ในชGวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ< 2562 ผลการทดลองพบวGา สารละลาย MS-urea ใหDความกวDาง
ของใบมากกวGาการใชD MS- NH4NO3 แตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการใชDความเขDมขDน 
1/10MS-urea มีแนวโนDมท่ีจะทําใหDความกวDางของใบสูงสุด และมากกวGาการใชDนํ้าแตกตGางอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในสGวนความยาวของใบ สารละลายท้ัง 2 ชนิด ใหDความยาวของใบไมGแตกตGางกัน
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสารละลายทุกความเขDมขDนใหDความยาวของใบไมGแตกตGางกัน แตG
มากกวGาการใชDนํ้าแตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ สารละลายท้ัง 2 ชนิดท่ีความเขDมขDน 1/10MS มี
แนวโนDมใหDความยาวของใบสูงสุด สGวนจํานวนใบ สารละลายท้ัง 2 ชนิดท่ีความเขDมขDนตGาง ๆ และนํ้า
ใหDจํานวนใบไมGแตกตGางกัน และผลการศึกษาไมGพบปฏิสัมพันธ<ระหวGางชนิดและความเขDมขDนของ
สารละลายปุ�ย 
คําสําคัญ: บีโกเนีย การใหDปุ�ยทางใบ ยูเรีย 

 
Abstract    

 Growth acceleration of Begonia darthvaderiana from tissue culture was done 
by foliar application with  2 kinds of nutrient solution, which consist of different form 
of nitrogen. MS-NH4NO3 is MS solution that use NH4NO3 as for N whereas MS-urea is 
MS solution that use urea instead of NH4NO3. Each solution has 4 levels of concentration 
as follows; 0 MS (water), 1/5MS, 1/10MS and 1/15MS. The experimental design is 2x4 
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Factorial in CRD with 5 replications. The solution were applied once for 2 days  
(5 times in 10 days). The results showed that MS-urea induced wider leaf-width than 
NH4NO3 significantly and concentration at 1/10MS-urea tended to give the highest 
leaf-width. As for leaf-length, the results did not show the different between 2 nutrient 
solutions, but the concentrarion at 1/10MS of both solutions tended to give the 
highest leaf-length. There was no interaction between kinds and concentrations of 
nutrient  solution on leaf-width and leaf-length. Kinds and concentration of nutrient 
solution are also do not give the difference in leaf number. 
Keywords:  Begonia, foliar application, urea 
 
บทนํา 
 บีโกเนียเปLนไมDดอกไมDประดับท่ีมีใบและดอกสีสันสวยงาม เปLนท่ีนิยมปลูกเลี้ยงกันท้ังในและ
ตGางประเทศ บีโกเนียสายพันธุ< darthvaderiana เปLนสายพันธุ< ท่ี เพ่ิงคDนพบไมGนานท่ีประเทศ
อินโดนีเซีย (Lin et.al., 2014) ทําใหDความตDองการบีโกเนียสายพันธุ<น้ียังมีมาก การขยายพันธุ<โดย
วิธีการปpกชําจะขยายพันธุ<ไดDชDาไมGสามารถรองรับความตDองการของตลาดไดD การขยายพันธุ<โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช เปLนวิธีการท่ีสามารถขยายพันธุ<ไดDในปริมาณมาก แตGตDนบีโกเนียท่ีไดDใน
ระยะแรกจะมีขนาดเล็กมาก ซึ่งถDาจําหนGายตDนพันธุ<ขนาดเล็กจะมีราคาตํ่ากวGาการเลี้ยงใหDตDนมีขนาด
ใหญGหลายเทGาตัว รวมท้ังผูDซื้อไมGนิยมตDนท่ีมีขนาดเล็ก ดังน้ันถDาสามารถจัดการใหDบีโกเนียสายพันธุ<น้ี
เจริญเติบโตอยGางรวดเร็วก็จะเปLนประโยชน<ตGอการผลิตและจําหนGายบีโกเนียสายพันธุ<น้ีเปLนอยGางมาก 
การเรGงใหDบีโกเนียเจริญเติบโตอยGางรวดเร็วจะตDองใหDบีโกเนียไดDรับสภาพแวดลDอมท่ีเหมาะสมและท่ี
สําคัญตDองไดDรับสารอาหารอยGางครบถDวนและพอเหมาะท่ีจะสGงเสริมการเจริญเติบโตอยGางรวดเร็ว 
 ไนโตรเจน (N) เปLนธาตุหลักท่ีพืชโดยท่ัวไปตDองการมากเพ่ือสGงเสริมการเจริญเติบโตของใบ
และลําตDน (คณาจารย<ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) รวมท้ังการพัฒนาการและการดูดกินธาตุอาหาร 
ตGาง ๆ ของพืช (Brady, 2002)  ปุ�ยท่ีเปLนแหลGงใหDธาตุไนโตรเจนท่ีสําคัญ สGวนใหญGจะมีไนโตรเจนใน
รูปยูเรีย แอมโมเนียม และไนเตรท รูปใดรูปหน่ึงหรือหลายรูปรวมกัน 
  
วัตถุประสงค�การวิจัย  
 เพ่ือศึกษาการตอบสนองตGอรูปของไนโตรเจนและความเขDมขDนของสารละลายปุ�ยท่ีใหDทางใบ
บีโกเนียสายพันธุ< darthvaderiana 
  
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 Murashige and Skoog medium (MS) เปLนสารละลายท่ีนิยมใชDในการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช สารละลายน้ีประกอบดDวยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ รวมท้ังวิตามินและกรดอะ
มิโนบางชนิด (Murashige and Skoog, 1962) อยGางไรก็ตามการใชDสารละลายน้ีเพ่ือเรGงการ
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เจริญเติบโตของพืชภายหลังการขยายพันธุ<ดDวยวิธีเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชอาจจะยังไมGเหมาะสม 
เน่ืองจากวิธีการใหDสารท่ีเหมาะสมและสะดวกคือ การใหDสารละลายทางใบ แตGสารละลาย MS มีความ
เขDมขDนคGอนขDางสูง กลGาวคือ มีปริมาณเน้ือสารท่ีใหDธาตุอาหาร วิตามิน และกรดอะมิโน รวมกันมากถึง 
4.4 กรัมตGอลิตร ซึ่งอาจกGอใหDเกิดอันตรายตGอตDนบีโกเนีย ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาถึงความเขDมขDนของ
สารละลาย MS ท่ีเหมาะสมท่ีจะทําใหDการเจริญเติบโตของบีโกเนียดีที่สุด  

นอกจากน้ีสารท่ีเปLนตัวหลักท่ีใหDธาตุไนโตรเจนในสารละลาย MS คือ NH4NO3 ซึ่งสารน้ีจะ
แตกตัวใหD NH4

+ และ NO3
-  ในสัดสGวนเทGา ๆ กัน นอกจากน้ียังมี NO3

-  จาก KNO3 อีกดDวย ทําใหDใน
สารละลาย MS มีสัดสGวน NH4

+ < NO3
-   

 Bowman and Paul (1992) ไดDศึกษาพบวGา รูปของไนโตรเจนในสารละลายท่ีใหDทางใบพืช
น้ัน NH4

+ เคลื่อนท่ีผGานสารเคลือบใบ (cuticle) เขDาไปภายในใบไดDเร็วกวGา NO3
- สGวน urea ซึ่งเปLน

สารไมGมีประจุและมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนท่ีผGานสารเคลือบใบเขDาไปภายในใบไดDเร็วมาก ทําใหDพืช
ใชDประโยชน<ธาตุไนโตรเจนในการสรDางสารประกอบตGาง ๆ เพ่ือสGงเสริมการเจริญเติบโตไดDเร็วกวGา 
 นอกจากน้ีไนโตรเจนในรูป urea เม่ือเขDาสูGเซลล<ใบจะถูกเปลี่ยนรูปไดD NH3 อยGางรวดเร็ว 
สGงผลใหDเกิดการสังเคราะห<กรดอะมิโนและโปรตีนไดDเร็วข้ึน (Haynes, 1986) สGวน NO3

- ซึ่งนอกจาก
จะเขDาสูGภายในใบไดDชDากวGาแลDว ในการสังเคราะห<กรดอะมิโนและโปรตีน  NO3

- จะตDองถูกเปลี่ยนรูป
ไปเปLน NH3 กGอน ทําใหDการใชDประโยชน<ไนโตรเจนในรูป NO3

- ชDากวGาในรูป NH4
+ และ urea 

 ดังน้ัน เพ่ือสGงเสริมใหDพืชสามารถดูดกินไนโตรเจนและใชDประโยชน<ในการสรDางกรดอะมิโน
และโปรตีนไดDเร็วข้ึน การเปลี่ยนสารท่ีใหDไนโตรเจนในสารละลาย MS เปLน urea นGาจะทําใหDพืช
ตอบสนองตGอไนโตรเจนเร็วข้ึน 
 การใชD urea แทน NH4NO3 ในสารละลาย MS นอกจากจะทําใหDพืชใชDประโยชน<ไนโตรเจนไดD
เร็วข้ึนแลDว ยังทําใหDสารละลาย MS มีความเค็มลดลงดDวยเพราะ urea มีคGาความเค็มตํ่ากวGา NH4NO3 
(คณาจารย<ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) 
  
การดําเนินการวิจัย  

1. แผนการวิจัย 
 วางแผนการทดลองแบบ 2 x 4 Factorial in CRD จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีปpจจัยแรกเปLน

ชนิดของสารละลายปุ�ย 2 ชนิด คือ MS-NH4NO3 หมายถึงสารละลาย MS แบบเดิมท่ีใชD NH4NO3 

เปLนสารหลักใหDธาตุไนโตรเจน และ MS-urea หมายถึง MS ท่ีปรับปรุงโดยใชD urea แทน NH4NO3 ใน
สูตรเตรียมสารละลาย ปpจจัยท่ี 2 คือความเขDมขDนของสารละลายมี 4 ระดับ คือ 1/5MS 1/10MS 
1/15 MS และนํ้า (control) ใชDโปรแกรมสําเร็จรูปเชGน โปรแกรม SAS ในการวิเคราะห<ขDอมูล  

2. ตัวอย�างพืช 
 ตDนบีโกเนียสายพันธุ< darthvaderiana ท่ีไดDจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชจํานวน 40 ตDน 

มีขนาดตDนเล็กสมํ่าเสมอ ปลูกในกระถางขนาด 2 น้ิว โดยใชD Sphagnum moss เปLนวัสดุปลูก 
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3. เคร่ืองมือและอุปกรณ� 
 ประกอบดDวยเคร่ืองมือท่ีใชDในการเตรียมสารละลายปุ�ย อุปกรณ<ท่ีใชDฉีดพGนใหDสารละลาย

ปุ�ยทางใบ กระบะพลาสติก สารปJองกันและกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช ไมDบรรทัด เปLนตDน 
4. วิธีการทดลอง 
 ฉีดพGนใหDสารละลายปุ�ยท่ีมีความเขDมขDนตGาง ๆ โดยฉีดพGนทุก ๆ 2 วัน จํานวน 5 คร้ัง  

วัดการเจริญเติบโตโดยวัดขนาดความกวDาง ความยาวของใบ และจํานวนใบ บันทึกผลการทดลอง  
5. สถานท่ีทําการวิจัย 
 หDองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชของเอกชนรGวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
6. ระยะเวลาในการทําวิจัย   
 ต้ังแตGเดือนกันยายน 2561-กุมภาพันธ< 2562 
 

ผลการวิจัย 
 หลังจากทําการใหDสารละลายปุ�ยทางใบทุก ๆ 2 วันตGอคร้ัง เปLนเวลา 10 วัน ผลการวัดความ
กวDางของใบ ความยาวของใบ และจํานวนใบ ไดDผลการทดลองดังน้ี 

1. ความกว�างของใบ 
 เลือกวัดใบท่ีใหญGท่ีสุดของตDน พบวGา สารละลาย MS-urea ใหDความกวDางของใบมากกวGา 

MS-NH4NO3 แตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบความเขDมขDนของสารละลาย
พบวGา สารละลาย MS-NH4NO3 เฉพาะความเขDมขDน 1/10MS เทGาน้ันท่ีใหDความกวDางของใบแตกตGาง
จากการใชDนํ้า อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตGสารละลาย MS-urea ทุกความเขDมขDนใหDความกวDางของใบ
ไมGแตกตGางกัน แตGมากกวGาการใชDนํ้า แตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ และความเขDมขDน 1/10MS-
urea มีแนวโนDมท่ีจะทําใหDมีความกวDางของใบมากท่ีสุด นอกจากน้ียังไมGพบปฏิสัมพันธ<ระหวGางชนิดกับ
ความเขDมขDนของสารละลาย ดังแสดงในตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1 

2. ความยาวของใบ 
 จากการวัดความยาวของใบท่ีใหญGท่ีสุด พบวGา สารละลาย MS-NH4NO3 และ MS-urea 

ใหDความยาวของใบไมGแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตGมีแนวโนDมวGา สารละลาย MS-urea จะ
ใหDความยาวของใบมากกวGา ในสGวนความเขDมขDนของสารละลายพบวGา ทุกความเขDมขDนของสารละลาย
ใหDความยาวของใบไมGแตกตGางกันแตGยาวกวGาการใชDนํ้า แตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ สารละลายท่ี
มีความเขDมขDน 1/10MS-NH4NO3 และ 1/10MS-urea ใหDความยาวของใบเทGากันและมีแนวโนDมท่ีจะ
ใหDความยาวของใบมากกวGาความเขDมขDนอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังไมGพบปฏิสัมพันธ<ระหวGางชนิดกับความ
เขDมขDนของสารละลาย ดังแสดงในตารางท่ี 1 ภาพท่ี 1 

3. จํานวนใบ 
 จากการนับจํานวนใบท่ีคลี่สมบูรณ< ตัวอยGางพืชกGอนการทดลองมีใบ 3 ใบเทGา ๆ กัน และ

เม่ือสิ้นสุดการทดลอง ตัวอยGางพืชทุกตDนมีจํานวนใบเทGากันคือ 4 ใบ ซึ่งแสดงวGาท้ังชนิดและความ
เขDมขDนของสารละลายปุ�ยท่ีแตกตGางกัน ไมGมีผลทําใหDจํานวนใบของบีโกเนียตGางกัน 
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ตารางท่ี 1 แสดงความกวDางและความยาวของใบบีโกเนียสายพันธุ< darthvaderiana (ซม.) ท่ีไดDจาก
การทดลอง 
 

ชนิดของสารละลาย 
ความเข�มข�นของ

สารละลาย 
ค�าเฉลี่ย (ซม.) 

ความกว�างของใบ ความยาวของใบ 
 
 
MS-NH4NO3 

0 (นํ้า) 3.20 b 5.42 b 
1/15 MS 3.14 b  5.80 a 
1/10 MS 3.30 a 6.00 a 
1/5 MS 3.16 b 5.78 a 
คGาเฉลี่ย 3.20 b 5.75 a 

 
 
MS-urea 
 

0 (นํ้า) 3.20 b 5.42 b 
1/15 MS 3.34 a 5.94 a 
1/10 MS 3.36 a 6.00 a 
1/5 MS 3.26 a 5.84 a 
คGาเฉลี่ย 3.29 a 5.80 a 

A: ชนิดสารละลาย 
B: ความเขDมขDนของสารละลาย 
A x B 
CV (%) 

* 
* 

NS 
3.26 

NS 
* 

NS 
6.24 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน<เดียวกันท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกันไมGแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติ 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตDนบีโกเนียท่ีไดD รับสารละลายปุ�ย 2 ชนิด คือ MS-NH4NO3 และ MS-urea ท่ี               
ความเขDมขDนของสารละลาย 4 ระดับ คือ นํ้า (control ) 1/5MS 1/10MS และ 1/15MS 
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อภิปรายผล 
 การใชDสารละลาย MS-urea ใหDความกวDางของใบบีโกเนียมากกวGาการใชDสารละลาย MS-
NH4NO3 เพราะไนโตรเจนในรูป urea สามารถเคลื่อนท่ีผGานสารเคลือบใบเขDาไปภายในใบไดDรวดเร็ว 
และถูกใชDในการสังเคราะห<กรดอะมิโนและโปรตีนไดDเร็วกวGา สอดคลDองกับงานของ Bowman and 
Paul (1992) และงานของ Haynes (1986) สGงเสริมใหDเซลล<ใบมีการเจริญเติบโตขยายแผGนใบไดDเร็ว
กวGา แตGในสGวนของความยาวใบน้ัน ซึ่งจะถูกควบคุมโดยความยาวของเสDนกลางใบ ซึ่งเซลล<สGวนน้ีสGวน
ใหญGประกอบดDวยทGอนํ้าทGออาหาร ไมGมีสGวนของเซลล<ท่ีสังเคราะห<กรดอะมิโนและโปรตีน ทําใหDความ
ยาวของเสDนกลางใบไมGตอบสนองตGอรูปและความเขDมขDนของไนโตรเจน แตGก็มีการพัฒนาดีกวGาการท่ีบี
โกเนียไมGไดDรับไนโตรเจนเลย ในสGวนของจํานวนใบท่ีไมGแตกตGางกันท้ังจากการใชDนํ้าและการใหD
สารอาหารในรูปและความเขDมขDนตGาง ๆ น้ัน นGาจะเปLนเพราะการทดลองน้ี ใชDเวลาในการทดลองใหD
ปุ�ยสั้น จึงยังไมGสGงผลใหDจํานวนใบแตกตGางกัน 
 
ข�อเสนอแนะ  
 ในการวิจัยคร้ังน้ีใชDระยะเวลาในการทดลองใหDปุ�ยสั้นมาก ทําใหDอิทธิพลของปpจจัยท่ีใชDในการ
ทดลอง อาจจะยังไมGแสดงผลตGอลักษณะบางอยGางของพืช ซึ่งในการวิจัยคร้ังตGอไปอาจจะขยายเวลา
การทดลองใหDนานข้ึน รวมท้ังอาจจะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารบางอยGาง เน่ืองจากสารท่ีใชDในการเตรียม
สูตรอาหารสGวนใหญGมีราคาแพง 
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การประเมินความพึงพอใจของต�นแบบตัวคีบและอุปกรณ�เก็บตัวอย�างนํ้าสําหรับ
หุ�นยนต�สํารวจใต�น้ํา 

Satisfaction assessment of gripper types and water sampler for an 
underwater exploration robot 

 
ประธาน สถิตย<เวียงทอง, ภัควลัญชญ< ผาณิตพิเชฐวงศ< และนนท<ณัฏฐ< ยุรชาติ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือการประเมินความพึงพอใจของตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บ
ตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า โดยตัวคีบ (Gripper) และอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าท่ีติดต้ังกับ
หุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า ท่ีใชDกลไกลการขับเคลื่อนดDวยมอเตอร< DC มีการควบคุมดDวยสวิตช<โยกแบบ  
3 ทาง ตัวคีบสามารถควบคุมการเคลื่อนท่ีไดDในแกนแนวต้ังและแนวนอน จับวัตถุและปลGอยวัตถุ
สําหรับอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าทํางานโดยใชDการเป�ด-ป�ดสวิตช<โยกแบบ 2 ทาง  

ในการประเมินความพึงพอใจของตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<
สํารวจใตDนํ้ามีการประเมิน 4 ดDาน ไดDแกG ดDานการออกแบบ ดDานโครงสรDางสGวนประกอบ ดDานการใชD
งานและดDานการบํารุงรักษา โดยจะใหDนักศึกษาช้ันปr ท่ี  4 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 45 คน ใชDคGาความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานในการวิเคราะห<ขDอมูล  

จากผลการศึกษาพบวGา ความพึงพอใจในภาพรวม มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.75 เม่ือพิจารณนาราย
ดDาน ความพึงพอใจดDานการออกแบบ มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.58 ดDานโครงสรDางสGวนประกอบมีคGาเฉลี่ย
เทGากับ 3.55 ดDานการใชDงานมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.01 และดDานการบํารุงรักษามีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.70 
คําสําคัญ : ตัวคีบ หุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า ใตDนํ้า ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research has been designed and developed gripper and water sampler, 

which installed in underwater exploration robots (ROV). This ROV project had been 
driven by DC motor; moreover, it had controlled with a three way toggle switches. 
The gripper had able controlled moving in vertical-and horizontal axis, grip object, 
and release object. For water sampler had been operated on-off with a two way 
toggle switch.  

To evaluating the satisfaction of the prototype of the gripper and underwater 
exploration robot. There are 4 of evaluation, design, component structure, usage and 
maintenance. Using 45  sampling of 4 th year students of the Faculty of Science and 



20 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

Technology, Bangkok Thonburi University, used frequency, percentage, mean and 
standard deviation for data analysis,  

The result showed that, overall satisfaction with an average of 3 .7 5 , design 
satisfaction the average value was 3.58, component structure the average value was 
3.55, the average of usage underwater exploration robot  was 4.01 and maintenance 
the average value was 3.70. 
Keywords : gripper types, exploration robot, underwater, satisfaction 
 
บทนํา 

หุGนยนต<เร่ิมเขDามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของมนุษย<เร่ือยมา เทคโนโลยีท่ีไดDรับการพัฒนา
อยGางตGอเน่ืองในปpจจุบัน ทําใหDความสามารถของหุGนยนต<พัฒนาข้ึนอยGางรวดเร็ว สามารถทํางานตGางๆ 
ท่ีมนุษย<ไมGสามารถทําไดDจํานวนมาก ซึ่งการนําหุGนยนต<เขDาใชDงานแทนมนุษย<น้ันทําใหDลดบทบาทมนุษย<
ใหDนDอยลง แตGทําใหDการทํางานมีความสะดวกมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีการนําหุGนยนต<ไปใชDงานใน
หลายๆ ดDานเชGน ดDานการแพทย<ดDานการสํารวจงานวิจัยทางดDานวิทยาศาสตร< ดDานเทคโนโลยี
อุสาหกรรม ดDานความม่ันคงของประเทศ ดDานความบันเทิงหรือความสามารถในงานครัวเรือน ท่ีใหD
หุGนยนต<ทํางานบDานแทนมนุษย< อํานวยความสะดวกภายในบDานทดแทนแรงงานมีความปลอดภัยไมG
ตDองจDางแรงงาน เปLนตDนในสGวนงานดDานการแพทย<เร่ิมนําเอาหุGนยนต<แขนกลเขDามามีสGวนรGวมในการ
ชGวยทําการผGาตัดคนไขD เน่ืองจากหุGนยนต<น้ันสามารถทํางานในดDานท่ีมีความละเอียดสูงท่ีเกินกวGา
มนุษย<จะทําไดD เชGน การนําเอาหุGนยนต<มาใชDงานดDานการผGาตัดสมอง ซึ่งมีความจําเปLนอยGางมากท่ี
ตDองการความละเอียดในการผGาตัด หุGนยนต<แขนกลจึงกลายเปLนสGวนหน่ึงของการผGาตัดในดDาน
การแพทย< การทํางานของหุGนยนต<แขนกลในการผGาตัด จะเปLนลักษณะการทํางานของการควบคุมการ
ผGาตัดโดยผGานทางแพทย<ผูDทําการผGาตัดอีกที ซึ่งการผGาตัดโดยมีหุGนยนต<แขนกลเขDามามีสGวนรGวมน้ันจะ
เนDนเร่ืองความปลอดภัยเปLนอยGางสูง รวมท้ังความสามารถในการเคลื่อนท่ีของหุGนยนต< รวมถึงงาน
เภสัชกรรมท่ีมีบางโรงพยาบาลนําหุGนยนต<มาใชDในการจGายยาสําหรับการสํารวจงานวิจัยทางดDาน
วิทยาศาสตร< มีการใชDหุGนยนต<ทํางานรGวมกับมนุษย< เชGน การสํารวจทDองทะเลหรือมหาสมุทรท่ีมีความ
ลึกเปLนอยGางมาก หรือการสํารวจบริเวณปากปลGองภูเขาไฟเพ่ือเก็บบันทึกขDอมูลการเปลี่ยนแปลงตGางๆ 
ซึ่งเปLนงานเสี่ยงอันตรายท่ีเกินขอบเขตความสามารถของมนุษย<ท่ีไมGสามารถปฏิบัติงานสํารวจเชGนน้ีไดD 
ทําใหDปpจจุบันมีการพัฒนาหุGนยนต<เพ่ือใชDในงานวิจัยและสํารวจ เพ่ือใหDหุGนยนต<สามารถทนตGอ
สภาพแวดลDอมและสามารถทําการควบคุมหุGนยนต<ไดDในระยะไกลดDวยระบบคอนโทรล โดยมีเซนเซอร<
ติดต้ังท่ีตัวหุGนยนต<เพ่ือใชDในการวัดระยะทางและเก็บขDอมูลในสGวนตGางๆ ทางดDานวิทยาศาสตร< 

ในขณะท่ีงานดDานอุตสาหกรรม มีความตDองการดDานแรงงานเปLนอยGางมาก การจDางแรงงาน
จํานวนมากเพ่ือใชDในงานอุตสาหกรรม ทําใหDตDนทุนการผลิตของแตGละโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ิม
จํานวนสูงข้ึน และงานอุตสาหกรรมบางงานไมGสามารถท่ีจะใชDแรงงงานเขDาไปทําไดD ซึ่งบางงานน้ัน
อันตรายและมีความเสี่ยงเปLนอยGางมาก หรือเปLนงานท่ีตDองการความรวดเร็วและแมGนยําในการผลิต
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รวมท้ังเปLนการประหยัดระยะเวลา ทําใหDหุGนยนต<กลายเปLนทางออกของงานดDานอุตสาหกรรม
นอกจากหุGนยนต<จะถูกใชDงานตามโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอยGางแพรGหลายอยูGในขณะน้ี หุGนยนต<
ยังชGวยงานสํารวจระยะไกลอยGางมีประสิทธิภาพอีกดDวย หุGนยนต<สํารวจท่ีมนุษย<พัฒนาข้ึนมาน้ันมี
หลายประเภท ท้ังงานสํารวจอวกาศนอกโลก การเขDาถึงแหลGงอันตราย อาทิเชGน โรงไฟฟJาปฏิกรณ<
นิวเคลียร<ท่ีมีสารอันตรายร่ัวไหลอยูG หรือแมDกระท่ังหDางสรรพสินคDาท่ีมีการวางระเบิดกGอวินาศกรรม 
หุGนยนต<กูDภัยท่ีทํางานรGวมกับเจDาหนDาท่ีตํารวจหนGวยสวัต (S.W.A.T Unit) น้ันสามารถเอ็กเรย<วัตถุใน
กลGองป�ดจนถึงการใชDป�นฉีดนํ้าความเร็วสูงทะลุผGานผนังกลGองตัดสายชนวนระเบิดไดD ความเร็วสูงน้ีเกิด
การสรDางความกดดันทันทีทันใดในกระบอกอัดอีกท้ังการสํารวจใตDทDองทะเลมหาสมุทรอันกวDางใหญG 
เพ่ือคDนหาสิ่งมีชีวิตตGางๆท่ีมนุษย<เรายังมิไดDพบเห็นเลย ตลอดจนนํ้ามัน แรGธาตุและก�าซธรรมชาติ ทํา
ใหDมีการออกแบบหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้าเพ่ือใชDในการสํารวจใตDทDองทะเลลึก 

ในสGวนของการศึกษาปpจจุบันในหลายๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีการแขGงขันการ
ออกแบบหุGนยนต<เพ่ือแกDไขปpญหาเฉพาะอยGางใดอยGางหน่ึงโดยใชDวัสดุและอุปกรณ<จํากัดซึ่งโจทย<ที่ใชDใน
การแขGงขันแตGละเวทีจะมีความแตกตGางกันมีท้ังท่ีทํางานบนบก และทํางานใตDนํ้า สําหรับหุGนยนต<ท่ีใชD
ในการแขGงขันใตDนํ้านอกจากจะตDองดํานํ้าไดDแลDว สGวนประกอบท่ีสําคัญอีกอยGางหน่ึง คือตัวคีบ 
(Gripper) ท่ีคีบสิ่งของใตDนํ้าข้ึนมาซึ่งตัวคีบท่ีใชDงานใตDนํ้าสGวนมากมักจะไมGมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส<
เขDามาควบคุมการทํางานของมอเตอร< 

ดังน้ันผูDวิจัยมีแนวคิดในการสรDางตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<
สํารวจใตDนํ้าและมีการประเมินประสิทธิภาพของตDนแบบตัวคีบของหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้าดDวย โดย
สิ่งของท่ีอยูGใตDนํ้านํ้าท่ีใชDในการทดสอบจะมีนํ้าหนักไมGเกิน 0.3 กิโลกรัม  

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1.  ไดDตDนแบบตัวคีบวัตถุของหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า เพ่ือนําไปติดต้ังกับหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้าและ
สามารถหยิบจับวัตถุขนาดเล็กๆไดD เพ่ือไปพัฒนาตGอในการหยิบจับสิ่งของท่ีมีขนาดใหญGหรือมีนํ้าหนัก
มากข้ึน 

2. ไดDตDนแบบอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าท่ีติดต้ังกับหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้าเพ่ือใชDในการเก็บตัวอยGาง
ในนํ้า 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือสรDางและหาประสิทธิภาพของตัวคีบหุGนยนต<(Gripper) และอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้า เพ่ือ
ใชDงานหยิบจับสิ่งของใตDนํ้าและเก็บตัวอยGางในนํ้าลึก 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากร คือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 45 คน  



22 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขDอมูลท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี เปLนแบบสอบถามมี3 สGวน 
สGวนท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม  
สGวนท่ี 2 ความพึงพอใจตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า 

4 ดDาน ไดDแกG ดDานการออกแบบ ดDานโครงสรDางสGวนประกอบ ดDานการใชDงานและดDานการบํารุงรักษา 
แบบสอบถามชนิดมาตรสGวนประมาณคGา 5 ระดับโดยใชDเกณฑ<ดังน่ี 
 

ระดับเกณฑ� ความหมาย 
5 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดีมาก 
4 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดี 

3 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับปานกลาง 
2 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอย 

1 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอยมาก 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. คGาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
3. สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

การประเมินประสิทธิภาพของตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<
สํารวจใตDนํ้า มีผลดังตGอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ความถ่ีและรDอยละของผูDตอบแบบสอบถาม 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ   

ชาย 27 60.00 
หญิง 18 40.00 

สาขาท่ีกําลังศกึษา   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 62.22 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 17 37.78 

รวม 45 100.00 
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จากตารางท่ี 1 นักศึกษาช้ันปrท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 45 คน มีสถานภาพ ดังน้ี 

เพศ สGวนใหญGเปLนเพศชาย จํานวน 27 คน คิดเปLนรDอยละ 60.00 และเพศหญิง จํานวน  
18 คน คิดเปLนรDอยละ 40.00 

สาขาท่ีกําลังศึกษา สGวนใหญGศึกษาในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 28 คน คิดเปLนรDอยละ 
62.22 และศึกษาในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จํานวน 17 คน คิดเปLนรDอยละ 37.78 
 
ตารางท่ี 2 คGาเฉลี่ยของความความพึงพอใจตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<
สํารวจใตDนํ้า 4 ดDาน 
 

ท่ี รายการ ค�าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1 ดDานการออกแบบ  

1.1 ความเหมาะสมของตําแหนGงอุปกรณ<ตGางๆ 3.53 0.73 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ<ที่ใชGในการออกแบบ 3.63 0.72 มาก 

เฉลี่ย 3.58  
2 ดDานโครงสรDางสGวนประกอบ  

2.1ความเหมาะสมของโครงสรDางสGวนประกอบ 3.87 0.68 มาก 
2.2 ความแข็งแรงของโครงสรDางสGวนประกอบ 3.40 0.97 ปานกลาง 
2.3 ความสวยงามของโครงสรDางสGวนประกอบ 3.37 0.81 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.55   
3 ดDานการใชDงาน 

3.1 วิธีการใชDงานงGาย 3.90 0.66 มาก 
3.2 ความปลอดภัยในการใชDงาน 4.07 0.74 มาก 
3.3 การทํางานของตับคีบ 3.97 0.72 มาก 
3.4 เวลาของการทํางาน 4.10 0.61 มาก 

เฉลี่ย 4.01  
4 ดDานการบํารุงรักษา  

4.1 สามารถทําความสะอาดไดDงGาย 3.90 1.03 มาก 
4.2 งGายตGอการติดต้ัง 3.50 0.86 มาก 

เฉลี่ย 3.70  
เฉลี่ยรวม 3.75 0.32 มาก 

หมายเหตุ คะแนน  1.00 – 1.80 = พึงพอใจนDอยมาก  1.81 – 2.60 = พึงพอใจนDอย 
   2.61 – 3.40 = พึงพอใจปานกลาง  3.41 – 4.20 = พึงพอใจมาก 

4.21 – 5.00 = พึงพอใจมากท่ีสุด 



24 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

จากตารางท่ี 2 พบวGาความความพึงพอใจตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับ
หุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า 4 ดDาน ของนักศึกษาช้ันปrท่ี 4 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวน 45 คน มีดังน้ี 

ความพึงพอใจในภาพรวม มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.75 เม่ือพิจารณนารายดDาน ความพึงพอใจดDาน
การออกแบบ มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.58 ดDานโครงสรDางสGวนประกอบ มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.55 ดDานการใชD
งานมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.01 และดDานการบํารุงรักษามีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.70 

 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 

ในสGวนของตัวคีบสามารถคีบ และยกของท่ีนํามาใชDในการทดลองไดD โดยตัวคีบทุกรูปแบบสGวน
ใหญGสามารถคีบของ 7 ช้ินไดD จากจํานวน 8 ช้ินท่ีตามนํ้าหนักของวัตถุแตGละช้ินแสดงในตารางท่ี 2 ไดD
ท้ังหมด ยกเวDนขวดแกDว ซึ่งมือคีบท้ัง 3 แบบไมGสามารถคีบไดDหรือคีบไดDแตGไมGสมบูรณ<เน่ืองจากขวดแกDว
มีขนาดท่ีใหญGกวGาตัวคีบโลหะจึงทําใหDไมGสามารถคีบตรงบริเวณก่ึงกลางของขวดไดD จึงทําใหDการคีบไดDไมG
สมบูรณ<ประกอบกับขวดแกDวมีพ้ืนผิวท่ีลื่นจึงทําใหDมือคีบแบบอะคริลิกไมGสามารถทําการคีบไดD 

ในสGวนการทดลองตัวคีบใตDนํ้า ตัวคีบแบบโลหะ สามารถทําการคีบวัตถุตGางๆ ท้ัง 8 ช้ินจากใตD
นํ้าข้ึนมาบนผิวนํ้าไดDหมดทุกช้ิน ยกเวDนตัวคีบแบบอะคริลิกไมGสามารถคีบวัตถุไดDหมดท้ัง 8 ช้ินปpจจัย
สําคัญเน่ืองจาก กําลังของมอเตอร< หรือแรงบิดนDอยจึงไมGสามารถทําการคีบไดDอยGางสมบูรณ< อีกท้ัง
ความแข็งแรงของตัวคีบอะคริลิกมีความแข็งแรงและทนทานนDอยกวGาตัวคีบท่ีเปLนเหล็ก 

สําหรับอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้า ไดDทําการทดลองการเก็บตัวอยGางใตDนํ้า สามารถเก็บตัวอยGาง
สารและนํ้าเขDาไปเก็บยังถังเก็บตัวอยGางนํ้าไดD แตGยังคงไมGสามารถจําแนกนํ้ากับสารแขวนลอยท่ีอยูGใน
นํ้าออกจากกันไดDดDวยตัวอุปกรณ<เก็บตัวอยGางน้ี แตGเปLนการเก็บตัวอยGางท้ังนํ้าและสารแขวนลอยหรือ
ตะกอนเขDาไปท่ีคราวเดียวกัน 

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพของตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับ
หุGนยนต<สํารวจใตDนํ้ามีการประเมิน 4 ดDาน ไดDแกG ดDานการออกแบบ ดDานโครงสรDางสGวนประกอบ ดDาน
การใชDงานและดDานการบํารุงรักษา พบวGา ความพึงพอใจในภาพรวม มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.75 เม่ือ
พิจารณนารายดDาน ความพึงพอใจดDานการออกแบบ มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.58 ดDานโครงสรDาง
สGวนประกอบมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.55 ดDานการใชDงานมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.01 และดDานการบํารุงรักษามี
คGาเฉลี่ยเทGากับ 3.70 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ในการสรDางตDนแบบตัวคีบและอุปกรณ<เก็บตัวอยGางนํ้าสําหรับหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้า จะ
สามารถจับสิ่งของท่ีมีนํ้าหนักไมGเกิน 0.3 กิโลกรัม 

2. ตัวคีบท่ีมีความแข็งแรงนDอย ตDองทําการปรับปรุงขDอตGอของตัวคีบ ท่ีเปLนแบบอะคริลิก   
สGวนในรูปแบบมือจับท่ีเปLนเหล็กตDองทําการปรับปรุงความกวDางของตัวคีบ ใหDมีขนาดความกวDางมากข้ึน 
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3. เคร่ืองเก็บสารใตDนํ้า การดูดสารเขDาไปเก็บในถังเก็บสารใชDเวลานานกวGาสารจะเต็มควร
ปรับปรุงอัตราการดูดนํ้าของมอเตอร<ที่ใชDในการดูดนํ้าเขDาถังเก็บสารใหDมีความแรงดูดท่ีเพ่ิมข้ึน 

4. เพ่ือใหDสามารถนําตDนแบบน้ีนําไปพัฒนาหรือตGอยอดในการนําหุGนยนต<สํารวจใตDนํ้าไปใชD
งานไดDจริง 
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บทคัดย�อ 
ปpจจุบันสถานกานณ<ของผูDประกอบการตGางๆจะตDองพัฒนาและปรับปรุงองค<กรใหDสามารถ

เผชิญหนDากับปpญหาและอุปสรรคตGางๆโดยเฉพาะผลผลิตประเภทรถจักรยานยนต<ท่ีนอกจากจะตDอง
ติดตามเทคโนโลยีอัตโนมัติใหDทันยังตDองแขGงขันดDานคุณภาพและราคาท่ีมาจากประเทศอ่ีนๆ
ผูDประกอบการจะตDองมีความสามารถผลิตสินคDาท่ีมีคุณภาพท้ังดDานราคาและการจัดสGงใหDไดDตรงตาม
ความตDองการของลูกคDาในแงGของปริมาณและเวลาและมีตDนทุนการผลิตท่ีตํ่าโดยในแงGของการลด
ตDนทุนสามารถทําไดDหลายวิธีซึ่งโดยท่ัวไปมักใชDการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสียสGงผล
ลูกคDาเกิดความมน่ันใจในสินคDางานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค<เพ่ือมุGงเนDนทางดDานการลดของเสียใน
กระบวนการประกอบช้ินสGวนรถจักยานยนต<ในไลท<การประกอบโดยใชDเทคนิคของเคร่ืองมือคุณภาพ
หรือ 7 Basic QC tools เพ่ือหาปpจจัยท่ีมีผลกระทบตGอของเสียในทุกกระบวนการประกอบในไลท<การ
ผลิตโดยวิเคราะห<จากอัตราของเสียท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลา 12 เดือนท่ีผGานมาพบวGามีของเสียท่ีเกิดจาก
กระบวนการประกอบในไลท<การผลิตเฉลี่ยรDอยละ3.4ตGอเดือนจากทําหลักการพาเรโตสามารถแบGง
ประเภทของเสียท่ีเกิดข้ึนไดDหDาประเภทคือของเสียจากคนของเสียเกิดจากsupplierของเสียเกิดจาก
รอยเช่ือมของเสียเกิดจากสีและของเสียท่ีเกิดจากการขนสGงมาท่ีไลท<การประกอบจากการวิเคราะห<
พบวGาของเสียสGวนใหญGเกิดจากหDากระบวนการน้ีงานวิจัยน้ีไดDทําการระดมสมองและใชDแผนผังแสดง
เหตุและผลเพ่ือหาสาเหตุท่ีทําใหDเกิดของเสียในกระบวนการดังกลGาวพรDอมท้ังหาวิธีการและดําเนินการ
แกDไขปpญหาเพ่ือลดอัตราของเสียโดยการฝ�กอบรมพนักงานการกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหมGการ
ปรับปรุงกระบวนการขนสGงอุปกรณ<เขDาไลท<ประกอบและการวางแผนการบํารุงรักษาจากผลการวิจัย
พบวGาสามารถทําใหDอัตราของเสียโดยรวมลดลงจากรDอยละ3.4ตGอเดือนเหลือเพียงรDอยละ 2.00  
ตGอเดือน 
คําสําคญั: ลดของเสีย,การผลิต.เคร่ืองมือคุณภาพ 

 
Abstract 

 At present, the locations of various entrepreneurs must develop and improve 
the organization to be able to face various problems and obstacles, especially 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

27 

 

motorcycle products that not only have to keep up with the automatic technology 
to keep up with the quality and price from other countriesoperators must be able to 
produce quality products in both price and delivery to meet the needs of customers 
in terms of quantity and time and with low production costs in terms of cost 
reduction can do in many ways, which are generally used to improve the production 
process to reduce waste resulting in customers having confidence in the product This 
research aims to focus on the reduction of waste in the assembly process of motor 
vehicles in the line of assembly, using the technique of quality tools or 7 Basic QC 
tools to determine factors that affect waste in every assembly process In line of 
production, by analyzing the rate of waste that occurred during the past 12 months, 
it was found that the waste generated from the assembly process in line production 
averaged 3.4 percent per month from making Pareto principles. There are five types 
of waste that can be classified as waste from manpower, waste caused by supplier of 
waste caused by the welding of waste caused by the paint and waste caused by 
transportation to line assemblyfrom the analysis, it was found that most of the waste 
generated from this processthis research has brainstormed and used the cause and 
effect chart to find the cause of the waste in the process, including finding methods 
and solving problems to reduce wasteBy training employees determination of new 
operating procedures, improvement of transportation process, assembly equipment 
and maintenance planning from the research results showed that the overall waste 
rate can be reduced from 3.4 percent per month to only 2.00 percent per month 
Keywords: Reduce waste, Production. Quality tools 
 

บทนํา 
สภาวะเศรษฐกิจในปpจจุบันท่ีเกิดการชะลอตัวและกDาวเขDาสูGสภาวะชะงักงันและถดถอยทําใหD

ในปpจจุบันสถานประกอบการตGางๆตDองเรGงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค<กรของตนเองใหDทันตGอ
สถานการณ<เพ่ือใหDสามารถนําพาองค<กรใหDฝ�าฟpนกับปpญหาและอุปสรรคตGางๆการทํางานโดยมี
กระบวนการผลิตแบบเกGาท่ีลDาสมัยหรือผลผลิตท่ีไมGมีการพัฒนาอาจทําใหDองค<กรของตัวเองอยูGไมGไดDใน
อนาคตเน่ืองจากเกิดการแขGงขันสูงทางดDานการขายสินคDาและการบริการโดยเฉพาะสินคDาและ
ผลิตภัณฑ<ประเภทยานพาหนะท่ีมีความคลGองตัวสูงในยามรถติดและคGานํ้ามันท่ีประหยัดท่ีนับวัน
จะตDองตามเทคโนโลยีใหDทันและตDองแขGงกับผูDประกอบการณ<ภายในประเทศและยานพาหนะราคาถูก
ท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆบวกกับสภาพเศรษฐกิจปpจจุบันท่ีเกิดการชะลอตัวองค<กรธุรกิจหรือบริษัทท่ี
สามารถตอบสนองความตDองการท่ีหลากหลายของลูกคDาไดDจึงจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จตาม
เปJาหมายทางธุรกิจท่ีไดDวางแผนไวDดDวยเหตุผลดังกลGาวสิ่งท่ีควรไดDรับการพิจารณาใหDความสนใจเปLน
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อันดับแรกคือกระบวนการการผลิตท่ีสามารถผลิตสินคDาและผลิตภัณท<ท่ีหลากหลายไดDตามความ
ตDองการของลูกคDาสิ่งท่ีผูDประกอบการหรือบริษัทตDองการคือการผลิตสินคDาท่ีดีและมีคุณภาพและ
สามารถจัดสGงไดDตรงตามความตDองการของลูกคDาท้ังในสGวนของปริมาณและเวลาและการทําใหDมีตDนทุน
การผลิตท่ีตํ่าดังน้ันผูDประกอบการหรือบริษัทตGางมุGงหวังท่ีจะทํากําไรจากการขายสินคDาและการบริการ
ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของกําไรสามารถทําไดDจากการเพ่ิมราคาขายและการลดตDนทุนแตGการจะเพGมราคาน้ัน
ตDองคํานึงถึงคุณภาพเปLนสําคัญดDวยและสิ่งท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานคือการลดตDนทุนแตGยังคง
คุณภาพท่ีดีไวDไดDซึ่งสามารถทําไดDหลายวิธีโดยท่ัวไปมักใชDการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย
และยังทําใหDสินคDาน้ันยังมีคุณภาพท่ีดีเหมือนเดิมซึ่งเปLนการลดตDนทุนโดยท่ีสินคDาไมGมีการเปลี่ยนแปลง
และในอนาคตจะสามารถลดราคาขายเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขGงขันเม่ือสGวนแบGงทางการตลาดมากข้ึน
ทําใหDเกิดการเพ่ิมข้ึนของกําไรผูDประกอบการจะสามารถดําเนินธุรกิจตGอไปไดDดDวยความม่ันคงพนักงาน
ในองค<กรมีขวัญและกําลังใจท่ีดีในการทํางานผูDประกอบการกรณีศึกษาเปLนโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต<ยGานปทุมธานีท่ีจําหนGายลูกคDาภายในและนอกประเทศและประเทศเพ่ือนบDานใน
ปpจจุบันบริษัทกรณีศึกษามีของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตเฉลี่ยเดือนละ 3.4เปอร<เซ็นต<โดยมีการ
ต้ังเปJาหมายในการท่ีจะลดของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตใหDเกิดข้ึนไมGเกิน 2.00 เปอร<เซ็นต<แตGยัง
ไมGสามารถท่ีจะทําใหDผลออกมาตรงตามเปJาหมายท่ีต้ังไวDไดDเน่ืองมาจากปpจจัยหลายสาเหตุท่ีมี
ผลกระทบกับแตGละกระบวนการผลิตดังน้ันวัตถุประสงค<ของงานวิจัยช้ินน้ีคือตDองการลดของเสียใหDไดD
ตามเปJาหมายท่ีกําหนดและหาสาเหตุที่แทDจริงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการการผลิตรถจักรยานยนต< 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
    1. เพ่ือหาสาเหตุของของเสียและวิธีการแกDไข 
    2. เพ่ือลดของเสียใหDไดDตามเปJาหมายคือต่ํากวGา 2.0 เปอร<เซ็นต< 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

โครงสรDางวิธีการดําเนินงานวิจัย 
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1.  ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง 
 1.1. แผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
       การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมนันD จํานวนผลิตภัณฑ<ท่ีตDองการทําการผลิตมีจํานวน      

มาก โดยท่ีคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ<มักเปลี่ยนแปลงอยูGตลอดเวลาเน่ืองมาจากปpจจัยตGางๆ ความ      
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึนD เรียกวGากระบวนการผลิต เกิดการแปรผันหากความแปรผันท่ีเกิดขึนD มีคGามาก     
จะสGงผลกระทบตGอคุณภาพของผลิตภัณฑ<โดยตรงแผนภูมิควบคุม (Control Chart) หรือ Stewart      
Chart คือแผนภูมิท่ีเขียนขึนD โดยใชDหลักการทางดDานสถิติเพ่ือเปLนเคร่ืองมือตรวจจับและควบคุม
กระบวนการผลิต ใหDสามารถปJองกันและแกDไข ปpญหาดDานคุณภาพไดDทันทGวงที และไมGเกิดปpญหาดDาน
คุณภาพในปริมาณท่ีมาก 

 

ศกึษาทฤษฏีและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 

ศกึษาสภาพการดําเนินงานใน เก็บข้อมลูที�เกี�ยวข้องและวิเคราะห์ 

Control Chart Correlation analysis of input variables 

Affected variables 

Accuracy compared by using QCC 

Demand waste of Department of 
Manufacturing and Selling.  

The least Pareto Chart 

Optimal Department of Manufactoring 

and Selling for Loss of each country 

Department of Manufacturing and Selling 
by Pareto Chart Demand constraints 

Demand constraints 
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      แผนภูมิควบคุม (Control Chart) จะทําหนDาท่ีหลัก 3 ประการ 
      - เพ่ือชGวยกําหนดมาตรฐานในการผลติเชGน กําหนดคGาเฉลีย่ของคุณสมบัติผลิตภัณฑ< 
     - เพ่ือชGวยใหDการผลิตบรรลุเปJาหมาย                                                                                                       
    - เพ่ือใชDในการปรับปรุงการผลิต 
 1.2  ฮิสโตแกรม (Histogram) 
      กราฟแทGงแบบเฉพาะ โดยแกนตังD จะเปLนตัวเลขแสดง “ความถ่ี” และมีแกนนอน

เปLนขDอมูลของคุณสมบัติของสิ่งท่ีเราสนใจ โดยเรียงลําดับจากนDอย ท่ีใชDดูความแปรปรวนของ    
กระบวนการ โดยการสังเกต ซึ่งลักษณะตGางๆ ของฮิสโตแกรม 

2. เก็บขDอมูลท่ีเก่ียวขDองและวิเคราะห<สาเหตุหลักของของเสียท่ีเกิดข้ึน 
   2.1.  แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram) 
       ผังพาเรโตเปLนแผนภูมิท่ีใชDแสดงใหDเห็นถึงความสัมพันธ<ระหวGางสาเหตุของความ

บกพรGองกับปริมาณ ความ สูญเสียท่ีเกิดข้ึน เม่ือตDองการกําหนดสาเหตุท่ีสําคัญ (Critical Factor) 
ของปpญหา เพ่ือแยก ออกมาจากสาเหตุอ่ืนๆ 

      ประโยชน<ของแผนผังพาเรโต 
       - สามารถบGงช้ีใหDเห็นวGาหัวขDอใดเปLนปpญหามากท่ีสุด 
       - สามารถเขDาใจวGาแตGละหัวขDอมีอัตราสGวนเปLนเทGาใดในสGวนท้ังหมด 
      - ใชDกราฟแทGงบGงช้ีขนาดของปpญหา ทําใหDโนDมนDาวจิตใจไดDดี 
      - ไมGตDองใชDการคํานวณท่ียุGงยาก สามารถจัดทําไดDและใชDในการเปรียบเทียบผลไดD 
      - ใชDสําหรับการต้ังเปJาหมาย ท้ังตัวเลขและปpญหา 

 

 
 
3. ศึกษาสภาพการดําเนินงานในปpจจุบันของโรงงาน 
  3.1. พิจารณาจากคน สาเหตุยGอยเกิดจาก 
     - พนักงานใหมGที่ยังไมGชํานาญในการปฏิบัติงาน 
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     - พนักงานไมGทําตามคูGมือในการปฏิบัติงาน 
     - พนักงานไมGตรวจสอบการทํางาน 
     - พนักงานระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 
 3.2.  พิจารณาจากวัตถุดิบ สาเหตุยGอยเกิดจาก 
     - วัสดุที่ใชDหมดอายุในการใชDงานแลDว 
     - อุปกรณ<มีการหีบหGอไมGมิดชิดจากผูDขาย 
     - อุปกรณ<มาจากแหลGงผลิตท่ีแตกตGางกัน 
 3.3.  พิจารณาจากเคร่ืองจักร สาเหตุยGอยเกิดจาก 
     - อุณหภูมิที่ใชDแตGละสถานท่ีแตกตGางกัน 
 3.4.  พิจารณาจากวิธีการ สาเหตุยGอยเกิดจาก 
    - ไมGมีการกําหนดพนักงานท่ีรับผิดชอบอยGางชัดเจน 
    - ไมGมีการตรวจสอบอุณหภูมิกGอนทําการผลติจริง 
    - ใชDอุปกรณ<ที่ผลิตมานานเกิน 10 ปr 
 4. ดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยอาศัย Control ChartโโFFF  

 
5. ประเมินผลหลังการปรับปรุง 
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6. สรุปผลและเสนอแนะ 
  จากผลการวิเคราะห<พบวGาปpญหาการเกิดของเสียสGวนใหญGเกิดข้ึน ในสGวนการตรวจสอบ 

ซึ่งประกอบดDวย 5 สGวนสําคัญ หลังจากการวิเคราะห<โดยใชDกฎ 80/20 หรือพาเรโต แลDวสามารถเลือก
กระบวนการท่ีทําใหDเกิดของปpญหาของเสียไดD 5 สGวนการตามลําดับจากมากไปนDอย คือเสียจากคน, 
เสียจาก supplier, เสียจาก logistic, เสียจากแผนกเช่ือม, เสียจากแผนกสี และกระบวนการของการ
ตรวจสอบการทํางานจริง แตGละสGวน กระบวนการไดDทําการวิเคราะห<หาลักษณะของเสียท้ังหมด โดย
ใชDกฎ 80/20 หรือพาเรโต อีกคร้ังเพ่ือหาลักษณะของเสียท่ีเกิดข้ึนมากของแตGละกระบวนการผลิต 
สามารถสรุปลักษณะของเสียหลักๆไดD 5 สGวนซ้ําคร้ังท่ีสองคือเสียจากคน, เสียจาก supplier, เสียจาก 
logistic,เสียจากแผนกเช่ือม,เสียจากแผนกสี และชGวยกันระดมสมองกับทีมผูDเช่ียวชาญ พบวGาสาเหตุ
การเกิดของเสียเกิดจาก 2 สGวนหลัก คือ สGวนกระบวนการผลิต โดยการแกDไขปpญหาในสGวนน้ีทําโดย
การกําหนดมาตรฐานการงานใน 5 สGวน ปรับปรุงบอร<ดและทดสอบโดยทําโปรแกรมเพ่ือเก็บขDอมูล
ช้ินงานท่ีเสียในการทดสอบเพ่ือทําการปรับปรุงและบํารุงรักษาตGอไป และผลท่ีไดDหลังจากการปรับปรุง
พบวGาสามารถลดของเสียของ กระบวนการผลิตไดDเหลือ 1.90 เปอร<เซ็นต< ซึ่ง เปLนไปตามเปJาหมาย
ท่ีต้ังไวD คือกําหนดใหDของเสียมีไมGเกิน 2 เปอร<เซ็นต<ตGอเดือน 
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ผลการวิจัย 
  ผลท่ีไดDหลังจากการปรับปรุงพบวGาสามารถลดของเสียของกระบวนการผลิตไดDเหลือ 1.90 

เปอร<เซ็นต< เปLนไปตามเปJาหมายท่ีต้ัง ไวD คือกําหนดใหDของเสียมีไมGเกิน 2 เปอร<เซ็นต<ตGอเดือน 
 

ข�อเสนอแนะ 
จากการทําวิจัยในโรงงานตัวอยGาง เพ่ือทําการปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียสําหรับทุก

กระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักยานยนต<พบวGา มีปpญหาบางประการท่ีควรเสนอแนะตGอ
ทางโรงงานเพ่ือทําการปรับปรุงแกDไขใหDดีย่ิงข้ึน โดยมีรายละเอียดดังตGอไปน้ี 

1. ในการจัดทําโครงการคร้ังน้ี เปLนการแกDปpญหาท่ีเกิดข้ึน ในกระบวนการผลิตอุปกรณ< ซึ่งทํา
การแกDไขเพียงสาเหตุท่ีเกิดข้ึน มากท่ีสุด ในชGวงเวลาท่ีผูDจัดทําเขDาไปศึกษาและเก็บรวบรวมขDอมูลจาก
ลักษณะของเสีย คือ เสียจากคน, เสียจาก supplier, เสียจาก logistic,เสียจากแผนกเช่ือม,เสียจาก
แผนกสีอุปกรณ<, ทดสอบซ้ําและอุปกรณ<รDาว อาจจะเปLนสาเหตุหลักในชGวงเวลาตGอไป 

2. นําลักษณะของเสียท่ีเกิดกับตัวอุปกรณ< มาดําเนินการปรับปรุงดDานคุณภาพรGวมกับผูDผลิต 
เพ่ือลดปpญหาน้ี 

3. สําหรับดDานการปรับปรุงคุณภาพ ควรจัดใหDมีการอบรมใหDความรูDและความเขDาใจเก่ียวกับ
หลักการปรับปรุงคุณภาพ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงความเขDาใจในวิธีปฏิบัติงานซึ่งเปLนการ
สGงเสริมใหDพนักงานมีความรูDความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมถึงจัดใหDพนักงานมีสGวนรGวมในการรับรูDถึง
ขDอบกพรGองและผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือใหDพนักงานตระหนักและรGวมกันวางแผนแกDไข ตรวจสอบและติดตามผล 

4. สามารถนําหลักการแกDปpญหาท่ีผูDจัดทําไดDจัดทําข้ึน ไปใชDในการแกDปpญหากับงานท่ีมี
ลักษณะเดียวกัน หรือคลDายกับช้ินงานท่ีผูDจัดทําการศึกษา 
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การปรบัปรุงความเสถียรภาพระบบไฟฟ{ากําลังของสายส�งเชื่อมโยงบัสอนันต�ในสภาวะ
แรงดันทรานเซียนอันเน่ืองมาจากการปลด-สับสายส�ง 

Improving the stability of power system transmission line link the infinite 
bus Voltage transients caused by Chop the transmission line 

 
พเนตร< สุขสิงห< 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟJา, คณะวิศวกรรมศาสตร<, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

  การศึกษาการเกิดลัดวงจรโดยเซอร<กิตเบรคเกอร<จะตDองเป�ดวงจรทันที และจะป�ดกลับ 
(reclose) ทันทีหลังจากเป�ดวงจร โดยต้ังสมมุติฐานวGาการลัดวงจรไดDถูกขจัดออก การเป�ดและป�ด
วงจรอยGารวดเร็ว ทําใหDเกิดการรบกวนข้ึนในระบบสายสGงบริเวณท่ีเก่ียวขDอง จากการกระเพ่ือมของ
แรงดัน และกําลังไฟฟJา แตGไมGมีผลทําใหDซิงโครนัสมอเตอร< สูญเสียคGา synchronism หรืออีกนัยหน่ึง
คือ ยังไมGเกินขีดจํากัดของเสถียรภาพ (stability limit) เม่ือมีการปลด-สับวงจรของเซอร<กิตเบรกเกอร<
ตามแผนปฏิบัติงานเปLนสาเหตุทําใหDเกิดการรบกวนระบบ เปLนชGวงเวลาสั้น ๆ ในระบบขนาดใหญG เชGน
ในกรณีของสายสGงขนานจะมีการรบกวนระบบเม่ือมีการปลด หรือสับสายสGงเสDนใดเสDนหน่ึง เน่ืองจาก
ซิงโครนัสมอเตอร<ขนาดใหญG เปLนสGวนสําคัญท่ีสุดสGวนของโหลดท้ังหมดระบบ การรักษาเสถียรภาพ
ของระบบจึงเนDนในสGวนน้ีเปLนพิเศษ ดังน้ันในทันทีทันใดท่ีข้ัวแมGเหล็กของซิงโครนัสมอเตอร<เขDาใกลDจุด
วิกฤต 90 องศา หรือเขDาใกลDจุดอันตรายของการสูญเสียซิงโครไนซึ่ม อันจะเปLนสาเหตุใหDเกิดการสูญ
เสีบของระบบท้ังหมดท่ีมีอยูG ในทางปฏิบัติเรามีความจําเปLนท่ีจะตDองเป�ดเซอร<กิตเบรกเกอร<ในสGวนท่ี
วิกฤต เพ่ือปJองกันการรบกวนระบบท้ังหมด เซอร<กิตเบรกเกอร<จึงเปLนอุปกรณ<อันมีสGวนสําคัญท่ีจะ
รักษาเสถียรภาพ มีการตอบสนองตGอสัญญานสั่งงานอยGางรวดเร็ว และความเฉื่อยของเคร่ืองกล
ซิงโครนัสก็มีสGวนชGวยรักษาซิงโครไนซึ่มใหDกับระบบในบางกรณี จะมีการออกแบบใหDเคร่ืองกลมีคGา
ความเฉื่อยเพ่ิมข้ึนจากการออกแบบธรรมดาท่ัว ๆ ไป ดDวยเหตุผลเพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพของระบบใหD
สูงข้ึน ปกติเคร่ืองกลขนาดใหญGจะมีความเฉื่อยมากกวGาเม่ือเทียบกับเคร่ืองกลขนาดเล็ก การรบกวน
ทางไฟฟJาตามปกติมักจะทําใหDแรงดันไฟฟJาตกซึ่งสังเกตไดDจากแสงไฟท่ีหร่ีลงและลดลง เปLนไปตาม
การเพ่ิมและลดลงของแรงดันในระบบเม่ือมีการแกวGง 
คําสําคญั: บัสอนันต< ,ทรานเซียน ,สายสGง 
 

Abstract 
 This study of short circuit by circuit breakers to open circuit immediately and 
will back off (reclose) immediately after the open circuit by hypothesis. A short 
circuit can be cut off, open and closed circuits do not fast. Cause interference in 
transmission systems the related from the ripple voltage and electricity, but had no 
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effect on synchronous motor. The synchronism lose value, or in other words, is not 
beyond the limit of stability (stability limit) when they release - Chop circuit of circuit 
breaker. Three action plan caused interference system, briefly in large systems, as in 
the case of transmission lines are parallel interference system. When you have to 
unlock or hack transmission line any one. Because of large synchronous motor Are 
the most important parts of the whole load system. To maintain the stability of the 
system is emphasized in this special. So suddenly that magnetic poles of the 
synchronous motor near the critical point 90 degrees. Or near point danger of losing 
syncronize. Which will cause loss of all adverse system available. In practice, we 
have the necessity to open the circuit breaker in the To prevent interference, the 
entire system circuit BAE. The placenta is a marker is an important equipment to 
maintain the stability of the system. Response of contract order quickly. And the 
inertia of the mechanical synchronous also helped sustain syncronize tourism to the 
system in some cases. Is designed to increase the mechanical inertia of ordinary 
design around a reason to increase the stability of the system to high. Normal 
mechanical inertia. Large is compared to a small mechanical Electrical disturbance 
usually make voltage fall which was observed from the light turned down and down. 
According to the increasing and decreasing of pressure in the system when the swing.  
Keywords: Infinite bus , Transients , Transmission line 
 
บทนํา 
 การรบกวนในระบบสายสGงไฟฟJากําลัง อันเน่ืองมาจาก การลัดวงจร การเป�ดวงจรโดย
ทันทีทันใด แรงดันเกินอันเน่ืองมาจาการปลดสับอุปกรณ<(switching surge) การรบกวนน้ีมีสาเหตุมา
จากองค<ประกอบหลายประการ โดยท่ัวไปจะมีชGวงเวลาท่ีเกิดข้ึนสั้น เชGน เม่ือเกิดการลัดวงจรข้ึนโดย
บังเอิญ เชอร<กิตเบรคเกอร<ในระบบไฟฟJากําลังท่ีเก่ียวขDองจะเป�ดวงจรทันที และปกติจะป�ดกลับ
(reclose) ทันทีหลังจากเป�ดวงจร ซึ่งสามารถต้ังสมมุติฐานวGาการลัดวงจรไดDถูกขจัดออก การเป�ด-ป�ด
วงจรอยGางรวดเร็ว ทําใหDเกิดการรบกวนข้ึนในบริเวณน้ัน จะเห็นไดDอยGางชัดเจนจากการกระเพ่ือมของ
แรงดัน และกําลังไฟฟJา แตGจะไมGมีผลตGอซิงโครนัสมอเตอร<อันเปLนสGวนหน่ึงของโหลด หรือการสูญเสีย
ซิงโครไน(synchronism) หรือยังไมGเกินขีดจํากัดของเสถียรภาพ(stability limit)  
 การเป�ด-ป�ดวงจรของเซอร<กิตเบรคเกอร<ตามแผนการปฏิบัติงาน หรือการทดสอบอุปกรณ< จะ
เปLนสาเหตุทําใหDเกิดการรบกวนของระบบเปLนชGวงเวลาสั้น ๆ เชGนกรณีของสายสGงขนานจะมีการ
รบกวนระบบเม่ือมีการปลด หรือสับสายสGงเสDนใดเสDนหน่ึง และในระบบไฟฟJากําลังโหลดซิงโครนัส
มอเตอร<ขนาดใหญG ถือวGาเปLนสGวนสําคัญของโหลดท้ังหมดในระบบ การรักษาเสถียรภาพของระบบจึง
เนDนในสGวนน้ีเปLนพิเศษ ดังน้ัน ในทันทีท่ีข้ัวแมGเหล็กของซิงโครนัสมอเตอร<เขDาใกลDจุดวิกฤต 90 องศา 
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(บนเคอร<ฟความสัมพันธ<ระหวGางกําลังไฟฟJาและมุมเฟส) ซึ่งเขDาใกลDจุดของการสูญเสียซิงโครไน อัน
เปLนสาเหตุทําใหDเกิดการสูญเสียของระบบท้ังหมด ในทางปฏิบัติจําเปLนตDองเป�ดเซอร<กิตเบรคเกอร<ใน
สGวนท่ีวิกฤต เพ่ือปJองกันการรบกวนออก และความเฉื่อยของเคร่ืองกลซิงโครนัสจะมีสGวนชGวย
รักษาการสูญเสียซิงโครไนใหDกับระบบและบางกรณี จะมีการออกแบบใหDเคร่ืองกลมีคGาความเฉื่อยเพ่ือ
ข้ึนจากการออกแบบ เพ่ือเพ่ิมความเสถียรภาพของระบบใหDสูงข้ึน ปกติเคร่ืองกลขนาดใหญGจะมีความ
เฉื่อยมากกวGาเม่ือเทียบกับเคร่ืองกลขนาดเล็ก และเซอร<กิตเบรคเกอร<กําลังเปLนอุปกรณ<ระบบไฟฟJา
กําลังอันมีสGวนสําคัญท่ีจะรักษาเสถียรภาพของระบบจะตDองมีการตอบสนองตGอสัญญาณสั่งงานอยGาง
รวดเร็ว การรบกวนทางไฟฟJาตามปกติมันจะทําใหDเกิดแรงดันไฟฟJาตก ซึ่งสามารถสังเกตุไดDจากแสงไฟ
ท่ีหรีลงและแสงสวGางมักจะมีคGาความเขDมเพ่ือข้ึนหรือลดลง เปLนไปตามการเพ่ิมและลดลงของ
แรงดันไฟฟJาในระบบเม่ือมีการแกวGง 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและจําลองการทํางานของระบบสGงจGายกําลังไฟฟJาในบัสเช่ือมโยง 
2. ปรับปรุงแกDไขอาการกระเพ่ือม(fluctuation) ของแรงดันและกําลังไฟฟJาในสภาวะผิดปกติ

ของสายสGง 
3. ปรับปรุงแกDไขอาการกระเพ่ือมของแรงดันและกําลังไฟฟJาอันเน่ืองมาจากการปลด-สับสาย

สGง(line switching) 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 1. ทําการศึกษาและจําลองการทํางานของระบบสGงจGายไฟฟJากําลังในบัสเช่ือมโยง 
 2. ทดลองอาการกระเพ่ือมของแรงดันและกําลังไฟฟJาจากการจําลองเหตุการณ<สภาวะผิดปกติ 
 3. ทดลองอาการกระเพ่ือมของแรงดันและกําลังไฟฟJาจากการจําลองการปลด-สับสายสGง 
 4. เก็บผลการทดลองและกราฟในสภาวะการจําลองของระบบไฟฟJากําลัง 
 5. สรุปผลการทดลอง  

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดและการดํานินงาน 
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การดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยไดDเลือกใชDชุดทดลองการทรานเซียนท<ในระบบไฟฟJากําลัง โดยการจําลอง
การทํางานใชDระดับแรงดันไฟฟJามีคGาเทGากับ 380 โวลต< สGงผGานไปยังหมDอแปลงปรับคGาไดD โดยจะ
ยกระดับแรงดันเปLน 415 โวลต<เพ่ือทําหนDาท่ีเปLนแหลGงจGายใหDกับชุดสาธิต โดยตัวควบคุม ตัวประกอบ
กําลังไฟฟJาจะทําหนDาท่ีวัดแรงดันและกระแสในชุดสดสอบ จากน้ันจึงสGงสัญญาณควบคุมใหDหนDาสัมผัส 
โดยตัวควบคุมตัวประกอบกําลังไฟฟJาจะทําหนDาท่ีวัดแรงดันและกระแสในชุดสาธิต จากน้ันจึงสGง 
สัญญาณควบคุมใหDหนDาสัมผัสสั่งสวิตซิ่งคาปาซิเตอร<แบงค<เขDาทํางาน โดยจะมีการแบGงวงจร ออกเปLน 
2 สGวนไดDแกG วงจรกําลังและวงจรควบคุม  1. วงจรกําลังของชุดทดสอบจGายไฟจากระบบไฟฟJาทํางาน 
โดยตัววงจรน้ันไดDถูกแบGงออกเปLน 2 สGวน สGวนแรกคือสGวนท่ีรับไฟท่ีระดับแรงดัน 415 โวลต< และสGวน
ท่ีสองคือสGวนท่ีรับไฟ มาแลDวผGานหมDอแปลง 415/230 โวลต<เพ่ือลดระดับแรงดันสําหรับจGายไฟใหD
อุปกรณ<ประกอบมีการนําหมDอแปลงกระแสมาเช่ือมตGอท่ีหลังเซอร<กิตเบรกเกอร<ท่ีเฟส A เพ่ือวัด
ปริมาณ แบบของวงจรกําลัง โดยทําการทดสอบระบบไฟฟJากําลังเม่ือมีสิ่งรบกวนเกิดข้ึนในระบบ
ขนาดใหญG ท่ีมีการเกิดข้ึนอยGางรวดเร็ว ฉับพลัน แยกไดDเปLน การเกิดการลัดวงจร การปลดโหลดขนาด
ใหญGออกจากระบบ และการเปลี่ยนแปลงของโหลขนาดใหญG สามารถนําหลักการและสมการมา
คํานวณเม่ือมีสิ่งรบกวนในระบบไฟฟJา สามารถเขียนแบบจําลองท่ีมีการเช่ือมตGอกับระบบไฟฟJานอก
ขนาดใหญGผGานสายสGง ใหDบัส V เรียกวGา infinite Bus โดยมี ขนาดแรงดัน และความถ่ีคงท่ี ซึ่งบัส V 
เปLนบัสท่ีเช่ือมตGอระบบภายนอกท่ีมีขนาดใหญG ดังรูปภาพท่ี 2 

 
 
ภาพท่ี 2 จําลองการเช่ือมตGอระบบของบัสอนันต< 
 
การทดลอง 
 1.ตGอซิงโครนัสมอเตอร<เขDากับปลายของสายสGง 2 ชุด ท่ีตGอขนานกันโดยตDนทางของสายสGง
ของสายกับชุดจGายไฟ AC 380 V ท่ีปรับคGาไดDใสGสายพานสGงกลังจากมอเตอร<ใหDกับเคร่ืองกําเนิด DC 
shunt พรDอมตGอโหลดความตDานทานเขDากับเคร่ืองกําเนิด ตGอเคร่ืองมือวัดกําลังไฟฟJาและแรงดัน 
ติดต้ัง flywheel เขDากับเพลาของซิงโครนัสมอเตอร< ดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 การตGอวงจรทดสอบ 
 

 2.ปรับคGาอิมพีแดนซ<ของสายสGงใหDมีคGาเปLนศูนย< และปรับการจGายโหลดใหDมีคGาตํ่าสุด (ปรับ
ปุ�มควบคุม shunt field rheostat ไปทางดDานทวนเข็มนาฬิกาจนสุด) เร่ิมเดินระบบจากน้ัน ปรับ
อิมพีแดนซ<ของสายสGงแตGละชุดไปท่ี 400 โอห<ม ปรับคGาความตDานของโหลดไปท่ี 1100 โอห<ม และ

ปรับ shunt field rheostat จนกระท้ัง  = 175 W ปรับ DC excitation ของซิงโครนัสมอเตอร<

จนไดDคGา  = = 380 V จากน้ันปJอนโหลดเขDากับระบบ สังเกตจากการกระเพ่ือมของแรงดัน
และกําลังไฟฟJา และตรวจดูตําแหนGงของข้ัวแมGเหล็กดDวย stroboscope พยายามสวิทซ<โหลดในชGวง
จังหวะท่ีสัมพันธ<กับ natural frequency ของระบบ ทําใหDระบบสูญเสียซิงโครไนซึ่ม ดDวยขนาดของ
โหลดท่ีตํ่ากวGา ปกติธรรมดาท่ัวไปท่ีจะทําใหDสูญเสียเสถียรภาพ 

 3. เม่ือระบบกําลังทํางานในสภาวะคงตัว (ท่ี  =  = 380 V และ  = 175 W) ทํา
การเป�ดวงจรสายสGงเสDนหน่ึง สังเกตุอาการกระเพ่ือมของแรงดันและกําลังไฟฟJา โดยระบบจะไมGเกิด
การสูญเสียซิงโครไนซึ่ม โดยแรงดันไฟฟJากระแสสลับและแรงดันไฟฟJาท่ีเคร่ืองกําเนิดไฟฟJาจะมีมุม
เฟสท่ีตรงกัน ทําใหDไมGเกิดความผิดพรGองทางระบบไฟฟJา 
 4.จําลองการป�ดวงจรสายสGงท่ีเป�ดอีกคร้ัง สังเกตอาการกระเพ่ือมของแรงดันไฟฟJาท่ีเกิดข้ึน
เปรียบกับการทดลองคร้ังแรก เม่ือปลดวงจรสายสGงออกจากระบบไฟฟJาเปLนระยะเวลา 0.5 ระดับ
แรงดันไฟฟJากระแสสลับ มีคGาแรงดันเพ่ิมข้ึนเล็กนDอย เน่ืองจากระบบยังมีมุมเฟสท่ีใกลDเคียงกับระบบ
ไฟฟJาหลัก แตGเม่ือระบบมีการสับสายสGงเขDาสูGระบบไฟฟJาหลักอีกคร้ังจะพบวGามีระบบมีการสูญเสีย
คGาซิงโครไนซึ่มอันเน่ืองมาจากการเบรกของมุมช่ัวขณะ 
 
ผลการวิจัย 
 เน่ืองเป�ดและการป�ดวงจรของเซอร<กิตเบรกเกอร<ตามแผนปฏิบัติการเปLนสาเหตุใหDเกิดการ
รบกวนระบบเปLนชGวงเวลาสั้นและในระบบขนาดใหญG เชGนในกรณีของสายสGงขนานจะมีการรบกวน
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ระบบเม่ือมีการปลด หรือสับสายสGงเสDนใดเสDนหน่ึงเน่ืองจากมีซิงโครนัสมอเตอร<ขนาดใหญGตGอเขDากับ
ระบบไฟฟJา โดยเปLนสGวนสําคัญของโหลดท่ีมีท้ังหมดระบบ การรักษาเสถียรภาพของระบบจึงใหD
ความสําคัญเปLนพิเศษ ดังน้ันในทันทีท่ีข้ัวแมGเหล็กของซิงโครนัสมอเตอร<เขDาใกลDจุดวิกฤต 90 องศา 
หรือเขDาใกลDจุดอันตรายของการสูญเสียซิงโครไนซึ่ม อันจะเปLนสาเหตุใหDเกิดการสูญเสียของระบบ
ท้ังหมดท่ีมีอยูG ในทางปฏิบัติจําเปLนท่ีจะตDองเป�ดเซอร<กิตเบรกเกอร<ในสGวนท่ีวิกฤต เพ่ือปJองกันการ
รบกวนออกจากระบบท้ังหมด เซอร<กิตเบรกเกอร<เปLนอุปกรณ<อันมีสGวนสําคัญท่ีจะรักษาเสถียรภาพ
ของระบบ ซึ่งจะมีการตอบสนองตGอสัญญานสั่งงานอยGางรวดเร็ว สามารถสรุปผลการรักษาความ
สเถียรภาพของระบบ เม่ือความถ่ีในการปลด-สับสายสGง มีความถ่ีเทGากับ1.25 Hz ระดับแรงดันไฟฟJา 
มีการลดลงและเขDาสูGความสเถียรภาพไดDอยGางรวดเร็ว และเม่ือเพ่ิมระยะเวลาของการปลด-สับสายสGง 
ดDวยความถ่ีเทGากับ1.75 Hz สGงผลใหDมีการแกวGงของระบบไฟฟJาเม่ือมีการปลด-สับของระบบสายสGง 
ซึ่งเปLนสัดสGวนกับรากท่ีสองของอํานาจสูงสูดท่ีแปรผันกับปฏิกิริยารวมของระบบ (ปฏิกิริยาของสาย+
ซิงโครไน ปฏิกิริยาของมอเตอร<) โดยสมมุติคGาความตDานทานรีแอกแตนซ< มีคGาเทGากับ 450 โอห<ม คGา
ความตDานในสายสGง เทGากับ 400 โอห<ม หลังจากปลดวงจรสายสGง ทําใหDมีคGาความตDานทานในระบบ
เทGากับ 850 โอห<ม และเม่ือมีการสับสายสGงเขDาสูGระบบพบวGามีคGาความตDานทานในระบบเทGากับ 650 
โอห<ม สGงผลตGอมอเตอร<มีการสูญเสียคGาซิงโครไนซึ่มประมาณ 0.5 วินาที เปLนผลจากการอัตราสGวน
ความถ่ีในการปลด-สับระบบสายสGง มีคGาความถ่ีเทGากับ 1.14 Hz จากผลท่ีไดDพบวGาการรบกวนใน
ระบบไฟฟJาตามปกติ ท้ังจากแรงดันดันตกในสายสGงช่ัวขณะ และการปลด-สับวงจรสายสGงมีผลกระทบ
ตGอระดับแรงดันไฟฟJานDอยมาก เน่ืองจากระบบมีการชดเชยคGาการสูญเสียดDวยเคร่ืองจักรกลซิงโครนัส 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลท่ีเกิดข้ึนจากการปลด-สับวงจร พบวGาการรบกวนทางไฟฟJาตามปกติจาก
แรงดันตกในสายสGงแรงสูงในช่ัวขณะจะไมGสGงผลกระทบตGอการใชDงาน และคGาซิงโครไนซึ่มของระบบ
ไฟฟJาเม่ือเกิดปลด-สับสายสGง มีผลกระทบตGอระดับแรงดันไฟฟJานDอยมากเน่ืองจากความเฉื่อยของ
เคร่ืองกลซิงโครนัส มีสGวนชGวยรักษาซิงโครไนซึ่มใหDกับระบบ ในบางกรณีจะมีการออกแบบใหDเคร่ืองกล
มีคGาความเฉื่อยเพ่ิมข้ึน ดDวยเหตุผลเพ่ือเพ่ิมความเสถียรภาพของระบบใหDสูงข้ึน โดยปกติเคร่ืองกล
ขนาดใหญGจะมีความเฉื่อยมากกวGาเม่ือเทียบกับเคร่ืองกลขนาดเล็ก การรบกวนทางไฟฟJาตามปกติ
มักจะทําใหDแรงดันไฟฟJาตกซึ่งสังเกตไดDจากแสงไฟท่ีหร่ีลงและลดลง เปLนไปตามการเพ่ิมและลดลงของ
แรงดันในระบบสายสGงแรงสูงเม่ือมีการสวิงในระบบบัสอนันต< 
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การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพื่อใช�งานในชุมชน : กรณีศึกษากลุ�มตัวอย�างชมุชนตลาดเก�าสี
ชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม 

Bio-Extract Production for Use in Community. Case Study : Si-Chompoo 
Market, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 

 
กลDา ธานีโต 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม, คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 เน่ืองจากในปpจจุบันมีกากอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือนและชุมชนเปLนจํานวนมาก สGงผลใหDเกิด
ปpญหามลพิษสิ่งแวดลDอม สGงกลิ่นเหม็น และเปLนแหลGงสะสมของเช้ือโรค ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุGงเนDนใน
การนําเอาของเหลือ หรือกากอาหารจากชุมชนมาแปรรูปใหDเปLนผลิตภัณฑ<ท่ีมีประโยชน< คือการผลิต
นํ้าหมักชีวภาพจากกากอาหารผักและผลไมD และมีจุดมุGงหมายสําคัญท่ีจะใหDความรูDเก่ียวกับข้ันตอน
การผลิตนํ้าหมักชีวภาพแกGชุมชน โดยมีกลุGมชุมชนตัวอยGางคือ ชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธ
มลฑล จังหวัดนครปฐม ท้ังน้ีการใหDความรูDแกGชุมชนเก่ียวกับการผลิตนํ้าหมักชีวภาพเปLนสGวนชGวยใหD
สมาชิกในชุมชนมีการตระหนักถึงคุณคGาของสิ่งแวดลDอม และเปLนการปลูกจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดลDอม โดยใชDผลิตภัณฑ<ท่ีสามารถผลิตใชDเองไดDและเปLนมิตรกับสิ่งแวดลDอม อีกท้ังยังเปLนการเพ่ิม
รายไดDใหDกับสมาชิกในชุมชนอีกดDวย 
คําสําคัญ : นํ้าหมักชีวภาพ กากอาหาร 
 

Abstract 
 Due to the food residual waste from households increase everyday, result to 
environment pollution, smells and accumulate of many infection. So, this research is 
aim to use of food residual waste in households to produce a useful product, Bio-
Extract (B.E.). The objective of this research is to produce Bio-Extract (B.E.) for 
community and instruct them how to produce its. Case study of this research, Si-
Chompoo Market Community. However, to educate the community about the 
production of Bio-Extract (B.E.) allows the community members are aware of the 
value of the environment. And also increases revenue for community members as 
well. 
Keyword : Bio-Extract (B.E.), food residual waste 
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บทนํา 
ปpจจุบันประเทศไทยอาศัยการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรเปLนพ้ืนฐานสําคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีพืชผลทางการเกษตรเปLนสินคDาสGงออกท่ีสําคัญ และนํารายไดD
เขDาประเทศไดDปrละมหาศาล ผลักดันประเทศไทยเปLนศูนย<กลางการผลิตอาหารของโลก แตGปpจจุบัน
การเกษตรไดDรับผลกระทบจากการซื้อปุ�ยเคมีท่ีมีราคาสูงมาก สGงผลใหDราคาตDนทุนการผลิตสูงข้ึน 
ประกอบกับคนไทยนิยมทําการเกษตรเคมีมากกวGายึดรูปแบบตามธรรมชาติ 

การใชDปุ�ยเคมีเพ่ือการเกษตรประเทศไทยมีแนวโนDมมากข้ึนแตGกําลังการผลิตปุ�ยเคมีเพ่ือ
การเกษตรของประเทศไทยน้ันมีไมGเพียงพอ จึงตDองนําเขDาปุ�ยเคมีจากตGางประเทศ สGงผลใหDประเทศ
ไทยเกิดการเสียดุลทางการคDา 

การใชDปุ�ยเคมีในปริมาณมากแทนธาตุอาหารท่ีเปLนอินทรียวัตถุ และการใชDสารเคมีฆGาแมลง
แทนสมุนไพร เพ่ือการกําจัดศัตรูพืช กGอใหDเกิดปpญหาดDานตGางๆ เชGน 

1. ปpญหาดDานสิ่งแวดลDอม เชGน เกิดจากสารปนเป�¡อนของสารเคมีในแหลGงนํ้าและดินทําใหD
ระบบนิเวศน<ของสิ่งมีชีวิตเสียไป 

2. ปpญหาตGอความปลอดภัยสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจะสGงผลใหDสุขภาพชีวิตของเกษตรกร
ตํ่าลงเน่ืองจากไดDรับสารเคมีเขDาไปในรGางกายมากๆ ตลอดจนปpญหาการตกคDางของสารเคมี ผลิตผล
ทางการเกษตร สGงผลใหDเกิดอันตรายตGอผูDบริโภค 

โดยนํ้าหมักชีวภาพ เกิดจากภูมิปpญญาของคนไทยท่ีสืบทอดตGอกันมา ท้ังในดDานการผลิตและ
การใชDประโยชน<ในดDานตGางๆเชGนการนํามาเปLนสGวนผสมกําจัดศัตรูพืชเปLนปุ�ยใหDแกGพืชเพ่ือลดหรือ
ทดแทนการใชDสารเคมีผสมในอาหารสัตว<เพ่ือสGงเสริมสุขภาพสัตว<ลDางคอกสัตว<ลDางพ้ืนทําความสะอาด
สุขภัณฑ<เปLนสGวนผสมเพ่ือใชDทําความสะอาดในครัวเรือนตลอดจนการผลิตเพ่ือการบริโภคเพ่ือการ
สGงเสริมสุขภาพโดยในปpจจุบันไดDมีการนําความรูDทางวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีเขDามาเปLนตัวชGวยใน
การผลิต จึงสGงผลใหDมีการนํานํ้าหมักชีวภาพไปใชDประโยชน<ไดDอยGางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและยัง
เกิดประโยชน<สูงสุดนอกจากน้ียังเปLนการสGงเสริมเศรษฐกิจของชุมชน ทําใหDชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองไดD 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ชุมชนสามารถพัฒนาและมีความรูDในเร่ืองพลังงานทดแทน และการอนุรักษ<พลังงาน 
2. ชุมชน มีความรูDเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ การใชDประโยชน<จากนํ้าหมัก

ชีวภาพเพ่ือนําไปประยุกต<ใชDใหDเกิดประโยชน<ไดDจริง 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือพัฒนาและนําความรูDสูGชุมชนในเร่ืองการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ 
2. เพ่ือใหDความรูDเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ การใชDประโยชน<จากนํ้าหมักชีวภาพ

แกGเยาวชนและชุมชน เพ่ือนําไปประยุกต<ใชDใหDเกิดประโยชน<ไดDจริง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สมหมาย ปhตตาลี. (2551) ไดDศึกษาการนําผลมะหลอดมาแปรรูปเปLนนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือ
เสริมสุขภาพและเปLนการเพ่ิมมูลคGาของผลมะหลอดโดยทําการศึกษากระบวนการหมักแบGง 4สูตรคือ
สูตรท่ี 1ผลมะหลอดไมGผGานการลวกผสมกับนํ้าตาลทรายแดงและนํ้าสูตรท่ี 2ผลมะหลอดไมGผGานการ
ลวกผสมกับนํ้าตาลอDอยและนํ้าสูตรท่ี 3ผลมะหลอดท่ีผGานการลวกผสมกับนํ้าตาลทรายแดงและนํ้า
และสูตรท่ี 4ผลมะหลอดท่ีผGานการลวกผสมกับนํ้าตาลอDอยและนํ้าทุกสูตรทําการผสมผลมะหลอดตGอ
นํ้าตาลตGอนํ้าในอัตราสGวน 3:1:10ตามลําดับสGวนผสมถูกหมักเปLนเวลานาน 3เดือนซึ่งจะศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในระหวGางการหมักท่ีระยะเวลา 0, 30, 60 และ 90 วันโดยวิเคราะห<หาปริมาณ
สารประกอบฟrนอลิกความสามารถในการตDานอนุมูลอิสระกรดแอลกอฮอล<และจุลินทรีย<รวมผลการ
ทดลองพบปริมาณสารประกอบฟrนอลิก 238.65-4087.37ไมโครกรัมตGอกรัมความสามารถในการตDาน
อนุมูลอิสระรDอยละ 32.97-79.91ปริมาณกรด 0.41-12.67 กรัมตGอลิตรปริมาณแอลกอฮอล<ในรูปเอทา
นอลมีคGา 2.86-6.18 กรัมตGอลิตรปริมาณจุลินทรีย<รวม 0.1-10 CFU/ml เม่ือทําการพาสเจอไรส<แลDว
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหDองและ 4°C นาน 90วันจึงทําการตรวจวิเคราะห<คุณสมบัติทางเคมีพบวGาปริมาณ

สารประกอบฟrนอลิกในสูตรท่ี4มีปริมาณสูงสุด3042.10μg/mL ปริมาณความสามารถในการตDาน
อนุมูลอิสระสูงสุดประมาณรDอยละ 72.80การเก็บรักษาท่ี4°C จะสามารถรักษาปริมาณสารท้ัง 2 ชนิด
ไดDนานกวGาการเก็บท่ีอุณหภูมิหDองปริมาณเอทานอลพบในชGวง 0.20-1.35 กรัมตGอลิตรปริมาณกรดอะ
ซีติกพบมากท่ีสุดในนํ้าหมักชีวภาพสูตรท่ี 3 ผลการประเมินทางประสามสัมผัสพบวGานํ้าหมักชีวภาพมี
สีนํ้าตาลอGอนถึงสีนํ้าตาลเขDมมีกลิ่นแอลกอฮอล<มีรสเปร้ียวนํ้าหมักชีวภาพจากผลมะหลอดถูกทดสอบ
เปรียบเทียบกับนํ้าลูกยอดDวยอาสาสมัครพบวGามีลักษณะท่ีเปLนท่ียอมรับใกลDเคียงกับนํ้าลูกยอ 

รัชนีพร สุทธิภาศิลป~. (2555) ไดDทําการศึกษาการใชDนํ้าหมักชีวภาพในการกําจัดวัชพืชโดยมี
วัตถุประสงค<เพ่ือเปรียบเทียบผลของนํ้าหมักชีวภาพตGอการยับย้ังการงอกของเมล็ดวัชพืชและศึกษา
อัตราการใชDนํ้าหมักชีวภาพตGอการควบคุมวัชพืชในแปลงผักอินทรีย<รวมท้ังการศึกษาคุณสมบัติดินจาก
การใชDนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือการกําจัดวัชพืชวางแผนการทดลองแบบ 4 X 3 factorial experiment in 
RCBD ประกอบดDวย 2 ปpจจัยชนิดของนํ้าหมักและอัตราการใชD1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5ตามลําดับ
ผลการทดลองพบวGานํ้าหมักชีวภาพทุกชนิดสามารถยับย้ังการงอกของเมล็ดวัชพืชไดDอยGางมีนัยสําคัญ
ย่ิงและนํ้าหมักชีวภาพจากเศษผลไมDในอัตรา 1:1สามารถควบคุมวัชพืชใบกวDางไดDแตGไมGสามารถ
ควบคุมวัชพืชไดDแคบไดDซึ่งความหนาแนGนของวัชพืชสGงผลการเจริญเติบโตของสลัดคอสและคุณสมบัติ
ทางเคมีทําใหDแตกตGางอยGางมีนัยสําคัญย่ิงกับแปลงท่ีไมGไดDกําจัดวัชพืชดDวยนํ้าหมักชีวภาพแตGปริมาณ
แบคทีเรียและเช้ือราในดินไมGมีความแตกตGางทางสถิติ 

อุบล ภู�เกิด. (2552) การศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าหมักชีวภาพในการเปLนสารยับย้ังการกิน
ของหนอนกระทูDผักไดDศึกษาประสิทธิภาพของนํ้าหมักชีวภาพโดยใชDพืชสมุนไพรพ้ืนบDาน 6 ชนิดไดDแกG
แงGงของขม้ินเถาของบอระเพ็ดรากของหนอนตายหยากใบของสะเดาใบของสาบเสือและสมุนไพรรวม 
(แงGงของขม้ินเถาของบอระเพ็ดรากของหนอนตายหยากใบของสะเดาและใบของสาบเสือ) โดยการ
หมักดDวยนํ้าหมักดDวยกากนํ้าตาลจุลินทรีย<และนํ้าหมักดDวยเหลDานํ้าสDมสายชูและนํ้าและหมักดDวยเหลDา
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นํ้าสDมสายชูกากนํ้าตาลจุลินทรีย<และนํ้า จากผลการทดลองเม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพยับย้ังการกิน
ของหนอนของนํ้าหมักชีวภาพจากสมุนไพรทุกชนิดพบวGานํ้าหมักชีวภาพจากใบสาบเสือซึ่งหมักดDวยนํ้า
มีประสิทธิภาพยับย้ังการกินของหนอนมากท่ีสุดมีคGา antifeedant index (AFI) เทGากับ 28.87 ซึ่ง
เปLนระดับฤทธ์ิยับย้ังการกินคGอนขDางตํ่าสGวนนํ้าหมักจากสมุนไพรชนิดอ่ืนๆมีฤทธ์ิยับย้ังการกินตํ่ามีคGา 
AFI ระหวGาง 30.22-48.88 
 
การดําเนินงานวิจัย 

การผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือใชDงานในชุมชนเพ่ือใชDงานในกลุGมตัวอยGาง กรณีศึกษา ชุมชน
ตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม มีขั้นตอนการดําเนินงานดังตGอไปน้ี 
 1. ศึกษาข�อมูลและวัดความรู�ก�อนและหลังการ ให�ความรู�ในเร่ืองการผลิต การใช�
ประโยชน�จากน้ําหมักชีวภาพของกลุ�มตัวอย�าง 
 กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ีคือ ประชาชนในชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอ
พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ประจําปr 2561 จํานวน 95 คน ซึ่งไดDมาจากการสุGมแบบงGาย (Simple 
Random Sampling) โดยกลุGมตัวอยGางจะทําการทดสอบความรูDโดยใชDแบบทดสอบ 

2. สถิติที่ใช�ในการวิจัย 
 เพ่ือใหDระบบมีความถูกตDอง แมGนยํา และตรงตามขอบเขตท่ีกําหนดไวDโดยกําหนดเกณฑ<การ
ทดสอบไวD 5 ระดับ แสดงไดDดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางเกณฑ<การใหDคะแนนของแบบประเมินคุณภาพ 
 

ระดับเกณฑ� ความหมาย 

5 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดีมาก 
4 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดี 

3 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับปานกลาง 
2 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอย 

1 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอยมาก 

 
 การวิเคราะห<ขDอมูลทางสถิติ ประกอบไปดDวย 
 ก) คGาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือมัชฌิเลขาคณิต หมายถึง คGาคะแนนซึ่งเกิดจากจะการ
เอาคะแนนทุกตัวมารวมกัน แลDวหารดDวยจํานวนของคะแนนท้ังหมด ซึ่งมีวิธีการหารคGาเฉลี่ย แสดงดัง
สมการท่ี 1 

           (1) 
เม่ือกําหนดใหD  
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   คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ คะแนนในแตGละหัวจDอ 
  คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
 
 ข) สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หมายถึง รากท่ีสองของความแปรปรวน 
หรือรากท่ีสองของคGาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนท่ีเบ่ียงเบนออกจากคGาเฉลี่ยของขDอมูลชุดน้ันยกกําลัง
สอง แสดงดังสมการท่ี 2 

       (2) 

 เม่ือกําหนดใหD  
 . คือ คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ คะแนนแตGละหัวขDอ 

 คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
 
ผลการวิจัย 

ศึกษาขDอมูลและวัดความรูDกGอน-หลังของกลุGมตัวอยGางแสดงไดDดังตารางท่ี 2 และ 3 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวัดความรูDในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ก�อนทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
1 นํ้าหมักชีวภาพหมายถึง 28 67 95 
 ร�อยละ 29.47 70.53 100 
2 นํ้าหมักชีวภาพมีก่ีแบบ 25 70 95 
 ร�อยละ 26.31 73.69 100 
3 ขDอใดคือวัสดุที่ใชDในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 26 69 95 
 ร�อยละ 27.36 72.64 100 
4 ขDอใดเปLนอุปกรณ<ในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 31 64 95 
 ร�อยละ 32.63 67.37 100 
5 นํ้าหมักชีวภาพท่ีไดDควรใชDใหDหมดภายในก่ีวัน 18 77 95 
 ร�อยละ 18.94 81.06 100 
6 นํ้าหมักชีวภาพนําไปใชDประโยชน<อยGางไร 37 58 95 
 ร�อยละ 38.94 61.06 100 
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ตารางท่ี 2 ผลการวัดความรูDในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ก�อนทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง (ตGอ) 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
7 การเก็บนํ้าหมักชีวภาพควรเก็บอยGางไร 34 61 95 
 ร�อยละ 35.78 64.22 100 

8 
กากสGวนท่ีเหลือจากการทํานํ้าหมักชีวภาพสามารถ
นําไปใชDประโยชน<ไดDอยGางไร 

29 66 95 

 ร�อยละ 30.52 69.48 100 
9 การใชDนํ้าหมักชีวภาพในขDอใดไมGถูกตDอง 42 53 95 
 ร�อยละ 44.21 55.79 100 

10 ขDอใดไมGใชGประโยชน<ของนํ้าหมักชีวภาพ 45 50 95 
 ร�อยละ 47.36 52.64 100 

รวม 331.57 668.42  
เฉลี่ย 33.15 66.84  

 
ตารางท่ี 3 ผลการวัดความรูDในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ หลังทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
1 นํ้าหมักชีวภาพหมายถึง 75 20 95 
 ร�อยละ 78.95 21.05 100 
2 นํ้าหมักชีวภาพมีก่ีแบบ 68 27 95 
 ร�อยละ 71.58 28.42 100 
3 ขDอใดคือวัสดุที่ใชDในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 78 17 95 
 ร�อยละ 82.11 17.89 100 
4 ขDอใดเปLนอุปกรณ<ในการทํานํ้าหมักชีวภาพ 80 15 95 
 ร�อยละ 84.21 15.79 100 
5 นํ้าหมักชีวภาพท่ีไดDควรใชDใหDหมดภายในก่ีวัน 72 23 95 
 ร�อยละ 75.79 24.21 100 
6 นํ้าหมักชีวภาพนําไปใชDประโยชน<อยGางไร 81 14 95 
 ร�อยละ 85.26 14.74 100 
7 การเก็บนํ้าหมักชีวภาพควรเก็บอยGางไร 74 21 95 
 ร�อยละ 77.89 22.11 100 
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ตารางท่ี 3 ผลการวัดความรูDในการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ หลังทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง (ตGอ) 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 

8 
กากสGวนท่ีเหลือจากการทํานํ้าหมักชีวภาพสามารถ
นําไปใชDประโยชน<ไดDอยGางไร 

65 30 95 

 ร�อยละ 68.42 31.58 100 
9 การใชDนํ้าหมักชีวภาพในขDอใดไมGถูกตDอง 70 25 95 
 ร�อยละ 73.68 26.32 100 

10 ขDอใดไมGใชGประโยชน<ของนํ้าหมักชีวภาพ 85 10 95 
 ร�อยละ 89.47 10.53 100 

รวม 787.37 212.63  
เฉลี่ย 78.74 21.26  

 
จากตารางท่ี 2 คGาเฉลี่ยการวัดความรูDกGอนเขDารGวมโครงการการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ พบวGา

คGาเฉลี่ยของผูDเขDารGวมโครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 33.15 และตอบผิดคิดเปLน
คGาเฉลี่ยรDอยละ 66.84 และจากตารางท่ี 3 คGาเฉลี่ยการวัดความรูDกGอนเขDารGวมโครงการการผลิตนํ้า
หมักชีวภาพ พบวGาคGาเฉลี่ยของผูDเขDารGวมโครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 78.74 และ
ตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 21.26 แสดงวGาผูDเขDารGวมโครงการอบรมไบโอดีเซล มีความรูDความเขDาใจ
ในดDานตGางๆ มากข้ึนหลังจากไดDรับการเขDาอบรมแลDว 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 การวัดความรูDกGอนเขDาอบรมในโครงการการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ พบวGาคGาเฉลี่ยของผูDเขDารGวม
โครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 33.15 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 66.84 
และผลจากการวัดความรูDหลังเขDาอบรมในโครงการการผลิตนํ้าหมักชีวภาพเพ่ือใชDงานในชุมชน : 
กรณีศึกษา กลุGมตัวอยGางชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม พบวGา คGาเฉลี่ย
ของผูDเขDารGวมโครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 78.74 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอย
ละ 21.26 แสดงวGาผูDเขDารGวมโครงการอบรมไบโอดีเซล มีความรูDความเขDาใจในดDานตGางๆ มากข้ึน
หลังจากไดDรับการเขDาอบรมแลDว 
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การผลิตไบโอดีเซลอย�างง�ายเพื่อใช�งานในชุมชน : กรณีศึกษา กลุ�มตัวอย�างชุมชน
ตลาดเก�าสีชมพู อําเภอพทุธมลฑล จังหวัดนครปฐม 

Biodiesel Production for Use in Community., Case Study : Si-Chompoo 
Market, Phutthamonthon, Nakhon Pathom. 

 
กลDา ธานีโต, ภารวี ม่ันสุขผล 

สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม, คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 เน่ืองจากปpญหาดDานพลังงานเปLนปpญหาท่ีทุกประเทศในโลกตGางประสบเน่ืองจากความ
ตDองการใชDพลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนแตGแหลGงพลังงานตามธรรมชาติก็ลดลงอยGางตGอเน่ือง ปpจจุบันท่ัวโลกจึงหัน
มาสนใจท่ีจะหาแหลGงพลังงานทดแทนชนิดใหมGเพ่ือทดแทนแหลGงพลังงานเช้ือเพลิงจากฟอสซิลไบโอ
ดีเซล (biodiesel)จึงนับเปLนพลังงานทดแทนอีกอยGางหน่ึงซึ่งมีผูDสนใจศึกษากันอยGางกวDางขวางใน
ปpจจุบันดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมุGงเนDนในการนําเอานํ้ามันท่ีผGานการใชDงานแลDวจากครัวเรือนมาทําการผลิต
เปLนไบโอดีเซล และมีจุดมุGงหมายสําคัญท่ีจะใหDความรูDเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตไบโอดีเซลแกGชุมชน 
โดยมีกลุGมชุมชนตัวอยGางคือ ชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ท้ังน้ีการใหD
ความรูDแกGชุมชนเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลเปLนสGวนชGวยใหDสมาชิกในชุมชนมีการตระหนักถึงคุณคGา
ของสิ่งแวดลDอม และเปLนการปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลDอม อีกท้ังยังเปLนการลดคGาใชDจGาย
ใหDกับสมาชิกในชุมชนอีกดDวย 
คําสําคัญ : ไบโอดีเซล พลังงานทดแทน 
 

Abstract 
 Due to the Because of the scarcity of petroleum reserves and the increase in 
environmental concern, biodiesel becomes more attractive to be produced and used 
as an alternative energy. So, this research is aim to use of usage oil in households to 
produce a useful product, biodiesel. The objective of this research is to produce 
biodiesel for community and instruct them how to produce its. Case study of this 
research, Si-Chompoo Market Community. However, to educate the community 
about the production of Biodiesel allows the community members are aware of the 
value of the environment. And also decreases expenditure for community members 
as well. 
Keyword : Biodiesel, Renewable energy 
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บทนํา 
 ปpจจุบันมีการใชDพลังงานจากป�โตรเลียมเปLนจํานวนมาก ซึ่งพลังงานประเภทน้ีมีอยูGอยGางจํากัด

และหาทดแทนไดDยาก ดังน้ันจึงจําเปLนตDองหาพลังงานรูปแบบใหมGมาทดแทนคือ พลังงานจาก
เช้ือเพลิงชีวภาพ ซึ่งมีอยูGหลายชนิดไดDแกG ไบโอดีเซล เอทานอล นํ้ามันพืช มวลชีวภาพ และก�าซ
ชีวภาพ ขDอดีของเช้ือเพลิงชีวภาพคือความเปLนมิตรตGอสิ่งแวดลDอม การใชDไบโอดีเซลแทนนํ้ามันดีเซล
สามารถลดการปลGอยก�าซเรือนกระจกไดD 60% อีกท้ังการใชDไบโอเอทานอลผสมกับเมทานอลและได
เมทิลอีเทอร< (Dimethyl Ether) จะชGวยลดการปลGอยก�าซคาร<บอนไดออกไซด<ไดD 70 % และ 90 % 
ตามลําดับ หลายประเทศท่ีใชDพลังงานทางเลือกแลDว เชGน ประเทศในทวีปยุโรปไดDผลิตเอทานอลจาก
ธัญพืชและไบโอดีเซลจากเมล็ดองุGน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล ผลิตไบโอเอทานอลจาก
ขDาวโพดและอDอยเปLนเช้ือเพลิงหลักประมาณ 70% และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตDใชD
นํ้ามันปาล<มสําหรับผลิตไบโอดีเซล 

นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีนิยมใชDแบGงเปLนนํ้ามันเบนซินท่ีใชDกับเคร่ืองยนต<เบนซินและนํ้ามันดีเซลท่ีใชD
กับเคร่ืองยนต<ดีเซล เคร่ืองยนต<ดีเซลถือเปLนตัวจักรท่ีสําคัญสําหรับพาหนะท่ีตDองบรรทุกเน่ืองจากมี
ราคาถูกและมีความคงทน เคร่ืองยนต<ดีเซลมีประสิทธิภาพทางความรDอนสูงเน่ืองจากมีคGาอัตราสGวน
การบีบอัด (Compression Ratio) และมีการเผาไหมDเช้ือเพลิงท่ีสูง เคร่ืองยนต<ดีเซลท่ีมีการเผาไหมDจะ
ปลGอยอนุพันธ<ของก�าซไนโตรเจนออกไซด< (NOX) ออกมามากเน่ืองจากมีออกซิเจนและไนโตรเจนอยูG
มากในหDองเผาไหมDจึงทําใหDมีอุณหภูมิเปลวไฟสูง เพ่ือลดปpญหาดDานสิ่งแวดลDอมจึงตDองมีการพัฒนา
เคร่ืองยนต<และเทคโนโลยีเพ่ือลดก�าซไนโตรเจนออกไซด< และฝุ�นละออง รวมท้ังลดการปลดปลGอยก�าซ
จากเคร่ืองยนต<โดยผGานการบําบัดและกระบวนการเผาไหมDท่ีเหมาะสม เชGน การปรับเคร่ืองยนต<และ
นํ้ามันท่ีใชDโดยการลดสารอะโรมาติกส< ลดกํามะถัน เพ่ิมคุณสมบัติการกลายเปLนไอ ลดความหนาแนGน 
และการใชDสารเติมออกซิเจนเติมในนํ้ามันหรือใชDเช้ือเพลิงชีวภาพ ซึ่งในการเลือกใชDเช้ือเพลิงชีวภาพ
แทนนํ้ามันดีเซลน้ัน ไบโอดีเซลจึงเปLนทางเลือกหน่ึงท่ีนGาศึกษาและพิจารณา 

ท้ังน้ีนักศึกษาและอาจารย<คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีจึงไดDมีแนวคิดในการจัดทํา
ประโยชน<เพ่ือสังคม โดยการนําความรูDรGวมกับการจัดกิจกรรมสูGชุมชน ในเร่ืองการผลิตนํ้าหมักชีวภาพ
เพ่ือใชDงานในชุมชน นอกจากน้ียังเปLนการปลูกฝpงจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลDอมโดยโครงการการ
ผลิตไบโอดีเซลอยGางงGายเพ่ือใชDงานในชุมชน จึงไดDถูกนํามาใชD ซึ่งทางผูDวิจัยไดDนําขDอมูลดังกลGาวไป
ประยุกต<ใชD เพ่ือใหDเกิดประโยชน<สุงสุดแกGชุมชน 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ชุมชนสามารถพัฒนาและมีความรูDในเร่ืองพลังงานทดแทน และการอนุรักษ<พลังงาน 
2. ชุมชน มีความรูDเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตไบโอดีเซลอยGางงGาย การใชDประโยชน<จากไบโอ

ดีเซลเพ่ือนําไปประยุกต<ใชDใหDเกิดประโยชน<ไดDจริง 
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วัตถุประสงค� 
1. เพ่ือพัฒนาและนําความรูDสูGชุมชนในเร่ืองพลังงานทดแทน และการอนุรักษ<พลังงาน 
2. เพ่ือใหDความรูDเก่ียวกับข้ันตอนการผลิตไบโอดีเซลอยGางงGาย การใชDประโยชน<จากไบโอดีเซล

แกGเยาวชนและชุมชน เพ่ือนําไปประยุกต<ใชDใหDเกิดประโยชน<ไดDจริง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สุพรรณี  (2544) ไดDทําการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลDอมอัน
เน่ืองมาจากการใชDนํ้ามันพืชทดแทนนํ้ามันดีเซลในจังหวัดสมุทรสาครและประจวบคีรีขันธ<โดยนํ้ามัน
พืชทดแทนในท่ีน้ีหมายถึงนํ้ามันมะพรDาวกลุGมตัวอยGางท่ีทําการศึกษาคือผูDใชDนํ้ามันพืชทดแทนผูDผลิต
นํ้ามันมะพรDาวโรงงานสกัดนํ้ามันพืชและปp¦มนํ้ามันพืชผลการศึกษาพบวGาการใชDนํ้ามันพืชทดแทน
นํ้ามันดีเซลมีผลกระทบตGอเศรษฐกิจในระดับหนGวยการผลิตของเกษตรกรโดยคGาใชDจGายในการผลิตทาง
การเกษตรลดลงอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเกษตรกรหันมาใชDนํ้ามันดีเซลมะพรDาวทดแทนนํ้ามัน
ดีเซลในดDานสังคมมีผลตGอการรวมตัวประกอบกิจกรรมรGวมกันของกลุGมเกษตรกรในลักษณะธุรกิจ
ชุมชนซึ่งเปLนการสรDางความเขDมแข็งใหDแกGชุมชนในภาพรวมสGวนผลกระทบในดDานสิ่งแวดลDอมแมDจะไมG
มีผลแสดงใหDเห็นอยGางเดGนชัดแตGผูDใชDนํ้ามันพืชทดแทนนํ้ามันดีเซลสามารถสังเกตเห็นและสัมผัสไดDจาก
ควันทGอไอเสียของเคร่ืองจักรกลท่ีใชD นํ้ามันพืชวGามลภาวะอากาศจากทGอไอเสียลดลงผูD วิจัยมี
ขDอเสนอแนะวGารัฐบาลควรมอบหมายใหDหนGวยงานท่ีเก่ียวขDองศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงคุณภาพนํ้ามันพืช
เพ่ือใชDทดแทนนํ้ามันดีเซลและแกDไขปpญหานํ้ามันเปLนไขการเผาไหมDไมGสมบูรณ<และควรมีแผนแมGบท
เพ่ือวางแผนผลิตพืชนํ้ามันใหDเพียงพอตGอการรองรับการนํานํ้ามันพืชไปใชDทดแทนนํ้ามันดีเซลใน
อนาคตและออกมาตรการจูงใจใหDใชDนํ้ามันพืชทดแทนซึ่งจะนําไปสูGวัตถุประสงค<ในการยกระดับราคา
พืชและการเกษตรลดการพ่ึงพาการนําเขDานํ้ามันเช้ือเพลิงลดปpญหามลพิษสิ่งแวดลDอมไดDอยGางเปLน
รูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติอยGางย่ังยืนในอนาคต 
 ธีระชัย (2545) ทําการศึกษาทัศนคติของผูDบริโภคตGอนํ้ามันไบโอดีเซลในจังหวัดเชียงใหมGผล
การศึกษาพบวGาปpจจัยสําคัญตGอการบริโภคนํ้ามันไบโอดีเซลของผูDบริโภคคือคุณภาพของนํ้ามันไบโอ
ดีเซลราคาท่ีตํ่ากวGานํ้ามันดีเซลธรรมดาสGวนดDานความพอใจภายหลงการใชDนํ้ามันไบโอดีเซลพบวGา
ผูDบริโภคมีความพอใจมากในเร่ืองนํ้ามันไมGมีกลิ่นเหม็นควันดําและมีความพอใจนDอยในเร่ืองราคาขาย
แมDวGาจะตํ่ากวGานํ้ามันดีเซลธรรมดาแตGก็ตํ่ากวGาไมGมากนักสGวนในเร่ืองการจัดจําหนGายพบวGาผูDบริโภคมี
ความพอใจนDอยในเร่ืองระยะเวลาท่ีใชDในการรอเติมนํ้ามันปpญหาคือเคร่ืองยนต<เดินสะดุดหรือมีปpญหา
หลังจากเปลี่ยนการใชDนํ้ามันไบโอดีเซลสGวนดDานราคาจะไมGแตกตGางจากราคานํ้ามันดีเซลธรรมดามาก
นักและสถานีบริการยังมีนDอยไมGเพียงพอตGอความตDองการสําหรับทัศนคติท่ีมีตGอนํ้ามันไบโอดีเซลพบวGา
ผูDใชDสGวนใหญGคิดวGานํ้ามันดีเซลท่ัวไปมีคุณภาพดีกวGาสําหรับความตDองการใชDไบโอดีเซลตGอไปพบวGากลุGม
ตัวอยGางรDอยละ 31.50มีความตDองการท่ีจะใชDตGอไปขณะท่ีผูDไมGประสงค<จะใชDตGอไปมีจํานวนมากกวGาคิด
เปLนรDอยละ 68.50ดังน้ันเพ่ือใหDการใชDนํ้ามันไบโอดีเซลเปLนท่ีนิยมของผูDใชDและใชDมากข้ึนจึงควรทําการ
แกDไขในเร่ืองคุณภาพของนํ้ามันไบโอดีเซลการโฆษณาประชาสัมพันธ<สถานีบริการการใหDความรูDแกG
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ประชาชนท่ัวไปในเร่ืองจํานวนและท่ีต้ังของสถานีบริการการต้ังราคาขายท่ีควรต้ังใหDตํ่ากวGานํ้ามันดีเซล
ธรรมดา 
 อุษณีย� (2541) ไดDศึกษาธุรกิจชุมชนทางเลือกใหมGในการพัฒนาอุตสาหกรรมกรณีศึกษา
สถานีบริการนํ้ามันบางจากพ้ืนท่ีท่ีทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขDอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห<คือพ้ืนท่ี
จังหวัดนครปฐมโดยวิธีการเลือกตัวแทนแบบเจาะจงผลจากการศึกษาสรุปวGาธุรกิจชุมชนเปLนการ
ดําเนินธุรกิจประเภทนํ้ามันในพ้ืนท่ีน้ันๆโดยเกษตรกรหรือสมาชิกของชุมชนหรือชุมชนท่ีเปLนรูปของ
สหกรณ<ซึ่งไดDรับความสนับสนุนจากบริษัทบางจากป�โตรเลียมจํากัดผลการดําเนินงานพบวGาสหกรณ<
หรือชุมชนมีกําไรในการดําเนินธุรกิจมากข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับกGอนการดําเนินกิจการสถานีบริการ
นํ้ามันซึ่งแสดงใหDเห็นวGาชุมชนสามารถดําเนินกิจการอยูGไดDโดยลดการพ่ึงพาการบริการจากภายนอกลง
และนําไปสูGการพัฒนาท่ีย่ังยืนไดDการท่ีจะดําเนินการใหDบรรลุวัตถุประสงค<ไดDอยGางมีประสิทธิภาพน้ันใน
ระยะแรกชุมชนจําเปLนจะตDองไดDรับความรGวมมือชGวยเหลือจากองค<กรชุมชนภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ในรูปของการใหDความรูDเทคโนโลยีใหมGๆการลงทุนและโอกาสในการลงทุนจึงจะทําใหDธุรกิจชุมชน
สามารถดําเนินการไดDและเปLนทางเลือกในการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพตGอไป 
 เกษมศรี (2545) ทําการศึกษาความเปLนไปไดDในการผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันปาล<มดDวย
เคร่ืองจักรขนาดกําลังการผลิต 5000ลิตร/วันโครงการน้ีมีระยะเวลา 6ปrต้ังแตGปr 2543-2548 การ
วิเคราะห<ความเปLนไปไดDของโครงการใชDเกณฑ<การตัดสินใจลงทุนดังน้ีคือการคํานวณหามูลคGาปpจจุบัน
ของผลไดDสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) อัตราผลตอบแทนตGอคGาใชDจGาย 
(B/C Ratio) อัตราคิดลดรDอยละ 12และขายไบโอดีเซลในราคาเดียวกับนํ้ามันดีเซลคือ 13.12บาท/
ลิตรจากการวิเคราะห<ผลประโยชน<และตDนทุนของโครงการพบวGา NPV เทGากับ 1.092 IRR เทGากับ 
17.76% และ B/C เทGากับ 1.015ทําใหDโครงการน้ีเหมาะสมท่ีจะลงทุนดําเนินการเน่ืองจากคGา NPV ท่ี
ไดDเปLนบวกและคGา B/C มากกวGา 1และโครงการน้ีใหDคGา IRR เทGากับ 17.76% ซึ่งมีคGามากกวGาอัตราคิด
ลดท่ีกําหนดใหDรDอยละ 12 
 
การดําเนินงานวิจัย 

การผลิตไบโอดีเซลอยGางงGายเพ่ือใชDงานในชุมชนเพ่ือใชDงานในกลุGมตัวอยGาง กรณีศึกษา ชุมชน
ตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม มีขั้นตอนการดําเนินงานดังตGอไปน้ี 
 1. ศึกษาข�อมูลและวัดความรู�ก�อนและหลังการ ให�ความรู�ในเร่ืองการผลิต การใช�
ประโยชน�จากไบโอดีเซลของกลุ�มตัวอย�าง 
 กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ีคือ ประชาชนในชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอ
พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม ประจําปr 2561 จํานวน 92 คน ซึ่งไดDมาจากการสุGมแบบงGาย (Simple 
Random Sampling) โดยกลุGมตัวอยGางจะทําการทดสอบความรูDโดยใชDแบบทดสอบ 

2. สถิติที่ใช�ในการวิจัย 
 เพ่ือใหDระบบมีความถูกตDอง แมGนยํา และตรงตามขอบเขตท่ีกําหนดไวDโดยกําหนดเกณฑ<การ
ทดสอบไวD 5 ระดับ แสดงไดDดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ตารางเกณฑ<การใหDคะแนนของแบบประเมินคุณภาพ 
 

ระดับเกณฑ� ความหมาย 

5 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดีมาก 
4 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดี 

3 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับปานกลาง 
2 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอย 

1 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอยมาก 

 
 การวิเคราะห<ขDอมูลทางสถิติ ประกอบไปดDวย 
 ก) คGาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือมัชฌิเลขาคณิต หมายถึง คGาคะแนนซึ่งเกิดจากจะการ
เอาคะแนนทุกตัวมารวมกัน แลDวหารดDวยจํานวนของคะแนนท้ังหมด ซึ่งมีวิธีการหารคGาเฉลี่ย แสดงดัง
สมการท่ี 1 
 

           (1) 
 
เม่ือกําหนดใหD  
   คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ คะแนนในแตGละหัวจDอ 
  คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
 
 ข) สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หมายถึง รากท่ีสองของความแปรปรวน 
หรือรากท่ีสองของคGาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนท่ีเบ่ียงเลนออกจากคGาเฉลี่ยของขDอมูลชุดน้ันยกกําลัง
สอง แสดงดังสมการท่ี 2 

 

       (2) 

 
 เม่ือกําหนดใหD  
 . คือ คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
   คือ คะแนนแตGละหัวขDอ 

 คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
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ผลการวิจัย 
ศึกษาขDอมูลและวัดความรูDกGอน-หลังของกลุGมตัวอยGางแสดงไดDดังตารางท่ี 2 และ 3 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวัดความรูDในการผลิตไบโอดีเซล ก�อนทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
1 ไบโอดีเซล หมายถึงอะไร 22 70 92 
 ร�อยละ 23.91 76.09 100 
2 พืชนํ้ามันท่ีนิยมนํามาผลิตเปLนเช้ือเพลิงคืออะไร 7 85 92 
 ร�อยละ 7.61 92.39 100 
3 การผลิตไบโอดีเซลผลิตจากสิ่งใด 35 57 92 
 ร�อยละ 38.04 61.96 100 
4 พ.ศ. 2549 ท่ัวโลกเกิดภาวะการณ<ขาดแคลนพลังงาน

ใด 
25 67 92 

 ร�อยละ 27.17 72.83 100 
5 ขDอใดไมGใชGวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการนํามาผลิตไบโอ

ดีเซลในประเทศไทย 
26 66 92 

 ร�อยละ 28.26 71.74 100 
6 ขDอใดคือขDอดีของไบโอดีเซล 37 55 92 
 ร�อยละ 40.22 59.78 100 
7 ไบโอดีเซลไมGสรDางมลภาวะใหDอากาศเพราะไอเสียมี

อะไร 
28 64 92 

 ร�อยละ 30.43 69.57 100 
8 กระบวนการในขDอใดท่ีใชDผลิตไบโอดีเซล 16 76 92 
 ร�อยละ 17.39 82.61 100 
9 ขDอใดเปLนนํ้ามันดีเซลแบบบี-20 23 69 92 
 ร�อยละ 25.00 75.00 100 

10 ขDอใด คือประโยชน<จากากรใชDไบโอดีเซล 12 80 92 
 ร�อยละ 13.04 86.96 100 

รวม 251.07 748.93  
เฉลี่ย 25.11 74.89  
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ตารางท่ี 3 ผลการวัดความรูDในการผลิตไบโอดีเซล หลังทําการฝ�กอบรม ของกลุGมตัวอยGาง 
 

ข�อท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผิด รวม 
1 ไบโอดีเซล หมายถึงอะไร 75 17 92 
 ร�อยละ 81.52 18.48 100 
2 พืชนํ้ามันท่ีนิยมนํามาผลิตเปLนเช้ือเพลิงคืออะไร 80 12 92 
 ร�อยละ 86.96 13.04 100 
3 การผลิตไบโอดีเซลผลิตจากสิ่งใด 79 13 92 
 ร�อยละ 85.87 14.13 100 

4 
พ.ศ. 2549 ท่ัวโลกเกิดภาวะการณ<ขาดแคลนพลังงาน
ใด 

87 5 92 

 ร�อยละ 94.57 5.43 100 

5 
ขDอใดไมGใชGวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพในการนํามาผลิตไบโอ
ดีเซลในประเทศไทย 

76 16 92 

 ร�อยละ 82.61 17.39 100 
6 ขDอใดคือขDอดีของไบโอดีเซล 88 4 92 
 ร�อยละ 95.65 4.35 100 

7 
ไบโอดีเซลไมGสรDางมลภาวะใหDอากาศเพราะไอเสียมี
อะไร 

75 17 92 

 ร�อยละ 81.52 18.48 100 
8 กระบวนการในขDอใดท่ีใชDผลิตไบโอดีเซล 77 15 92 
 ร�อยละ 83.70 16.30 100 
9 ขDอใดเปLนนํ้ามันดีเซลแบบบี-20 76 16 92 
 ร�อยละ 82.61 17.39 100 

10 ขDอใด คือประโยชน<จากากรใชDไบโอดีเซล 80 12 92 
 ร�อยละ 86.96 13.04 100 

รวม 861.97 138.03  
เฉลี่ย 86.20 13.80  

 
จากตารางท่ี 2 คGาเฉลี่ยการวัดความรูDกGอนเขDารGวมโครงการไบโอดีเซล พบวGาคGาเฉลี่ยของ

ผูDเขDารGวมโครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 25.11 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 
74.89 และจากตารางท่ี 3 คGาเฉลี่ยการวัดความรูDกGอนเขDารGวมโครงการไบโอดีเซล พบวGาคGาเฉลี่ยของ
ผูDเขDารGวมโครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 86.20 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 
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13.80 แสดงวGาผูDเขDารGวมโครงการอบรมไบโอดีเซล มีความรูDความเขDาใจในดDานตGางๆ มากข้ึนหลังจาก
ไดDรับการเขDาอบรมแลDว 

 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
 การวัดความรูDกGอนเขDาอบรมในโครงการไบโอดีเซล พบวGาคGาเฉลี่ยของผูDเขDารGวมโครงการท่ี
ตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 25.11 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 74.89 และผลจาก
การวัดความรูDหลังเขDาอบรมในโครงการการผลิตไบโอดีเซลอยGางงGายเพ่ือใชDงานในชุมชน : กรณีศึกษา 
กลุGมตัวอยGางชุมชนตลาดเกGาสีชมพู อําเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม พบวGา คGาเฉลี่ยของผูDเขDารGวม
โครงการท่ีตอบถูกคิดเปLนคGาเฉลี่ยเทGากับรDอยละ 86.20 และตอบผิดคิดเปLนคGาเฉลี่ยรDอยละ 13.80 
แสดงวGาผูDเขDารGวมโครงการอบรมไบโอดีเซล มีความรูDความเขDาใจในดDานตGางๆ มากข้ึนหลังจากไดDรับ
การเขDาอบรมแลDว 
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การพัฒนาซอฟท�แวร�ของการออกแบบกราวน�กรดิของสถานีย�อยกระแสสลับโดยใช� 
แมตแล็บกรณีศึกษา: 24000-416/240 v,2500 kVA, Delta-Wye Grounded, 
Transformer Yard ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน พื้นท่ี

กราวน�กริด 12 ม.x 12 ม. 
Software Development of  AC Substation Ground Grid Design Using  

MATLAB Case Study : 24000-416/240 v, 2500 kVA, Delta-Wye Grounded, 
Transformer Yard  within  Kasetsart University, Bangkhen Campus, 

Ground Grid Area of 12 m x 12 m 
 

บุญชู เรืองพงศรีสุข 
สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การพัฒนาซอฟท<แวร<ของการออกแบบกราวน<กริดของสถานียGอยกระแสสลับโดยใชD 
แมตแล็บควรจะมีคุณลักษณะการใชDงานไดDสองแบบ คือ เม่ือผูDใชDตDองการออกแบบกราวน<กริดเอง 
และ เม่ือผูDใชDตDองการออกแบบกราวน<กริดท่ีมีจํานวนตัวนํานDอยท่ีสุด โดยท่ีกระบวนวิธีการคํานวณท้ัง
สองแบบน้ันไดDมาตรฐาน IEEE 80- 2013 (Guide for Safety of AC Substation Grounding) ซึ่ง
กําหนดวGาแรงดันสัมผัสสูงสุดและแรงดันยGางกDาวสูงสุดท่ีคํานวณไดDตDองตํ่ากวGาคGาท่ียอมรับไดD คGา
แรงดันสัมผัสและแรงดันยGางกDาวท่ียอมรับไดDน้ันข้ึนอยูGกับนํ้าหนักตัวของคน งานวิจัยน้ีเสนอเพียงการ
พัฒนาซอฟท<แวร<แบบเม่ือผูDใชDตDองการออกแบบกราวน<กริดเองเทGาน้ัน 

การทํางานท่ีถูกตDองของกราวน<กริดมีความสําคัญตGอการปฏิบัติการปกติของสถานียGอยเปLน
อยGางมาก ดDวยเหตุผลดังน้ี   

1. เปLนตัวเช่ือมประสานศักย<ใหDเทGากันสําหรับวัตถุท่ีเปLนตัวนําท้ังหมด  เปLนการปJองกันการ
เกิดความตGางศักย<ระหวGางตัวนํา นอกจากน้ันยังปJองกันการเพ่ิมข้ึนของประจุไฟฟJาสถิตจนเกิดการ
ดิสชาร<จ และเปLนสาเหตุใหDเกิดประกายไฟท่ีมีพลังงานมากพอจนเกิดการระเบิดของสารไวไฟใน
บรรยากาศ 

2. ทําใหDทางเดินของกระแสฟอลท<ลงดินมีคGาความตDานทานของดินนDอย เปLนการปJองกัน
อันตรายตGอคนและอุปกรณ<ภายในสถานียGอยและรอบขอบร้ัวดDานนอกของสถานียGอย 

3. สําหรับฟอลท<ลงดินท่ีทางเดินของกระแสฟอลท<กลับไปยังแหลGงจGายมีระยะทางไกล กราวน<
กริดท่ีมีคGาความตDานทานของดินนDอยจะชGวยปJองกันอันตรายจากแรงดัน GPR  ซึ่งเปLนสาเหตุใหDเกิด
แรงดันสัมผัสและแรงดันยGางกDาวท่ีอันตรายไดD 

4. เปLนทางเดินท่ีมีความตDานทานนDอยของกระแสฟJาผGาและกระแสเสิร<จของอุปกรณ<ปJองกัน
เสิร<จใหDไหลลงไป remote earth ไดDงGาย 
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5 เปLนท่ีต้ังของแรงดันอDางอิง และชGวยลดการรบกวนทางไฟฟJาในวงจรอิเล็กทรอนิกส< ใน
เคร่ืองมือวัด และในระบบสื่อสาร 

ดังน้ันการออกแบบกราวน<กริดท่ีดีจึงเปLนสิ่งท่ีสําคัญมาก  ซอฟท<แวร<ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีสามารถ
ใชDกับพ้ืนท่ีกราวน<กริดรูปรGางพ้ืนฐานเทGาน้ัน คือสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผDา สามเหลี่ยม ตัวที และ
ตัวแอล  เพ่ือกรณีศึกษาและตรวจสอบความถูกตDองของซอฟท<แวร<น้ี  ไดDทดลองใชDออกแบบกราวน< 
ก ริ ด ข อ ง  12000-416/240 v,2500 kVA, delta-wye grounded, transformer yard ภ าย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร<  วิทยาเขตบางเขน พ้ืนท่ีกราวน<กริด 12 ม.x 12ม. และทําการ
เปรียบเทียบผลการคํานวณดDวยซอฟท<แวร<กับผลการคํานวณดDวยมือ พบวGาถูกตDองแมGนยําเปLนท่ี
ยอมรับไดD 

 
Abstract 

The software development of ac substation ground grid design using  MATLAB 
should include two  types of applications: a user ground grid design and a minimum 
ground grid design. The calculation procedure of both applications follows the 
guideline of IEEE 80-2013 ( Guide for Safety of AC Substation Grounding ) which 
requires that ,for compliance, the calculated maximum touch voltage and maximum 
step voltage be lower than the tolerable values based on human body weights. This 
research presents only the development of the user ground grid design software. 

The proper function of a ground grid is crucial to the normal operation of a 
substation for a number of following reasons : 

1. Equipotential bonding of conductive objects to the ground grid prevent the 
presence of dangerous voltages between objects.  Moreover it prevents electrostatic 
buildup and discharge , which can cause sparks with enough energy to ignite 
flammable atmospheres. 

2. The ground grid provides a low resistance return path for earth fault, which 
thereby protect both personnel and equipment inside the substation and outside 
the substation fence along the perimeter. 

3. For earth faults with return paths to faraway generation sources, a low 
resistance ground grid relative to remote earth prevents dangerous ground potential 
rise (GPR) which is the cause of dangerous touch and step voltages. 

4. The ground grid provides a low resistance path relative to remote earth for 
lightning current and surge current of surge arrestors. 

5. The ground grid provides a reference potential for electronic circuits and 
helps reduce electrical noise for electronic ,instrumentation and communication systems. 
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Therefore a good design of it is of great importance. This developed software 
is applicable to only basic forms of ground grid area ,i.e., square, rectangular,  
triangular, T, and L shapes.  For a case study and  verification, the software  was used 
to design the ground grid of  24000-416/240 v, 2500 kVA , delta-wye grounded , 
transformer  yard within Kasetsart University, Bangkhen Campus, ground grid area of 
12 m x 12 m. The software calculations were compared with hand calculations and 
found to provide acceptably accurate results. 
Keywords: Ground grid, GPR, Touch voltage, Step voltage, MATLAB 
 
บทนํา 

แนวการออกแบบกราวน<กริดมี12 ข้ัน ตามบล็อกไดอะแกรมของกระบวนวิธีการออกแบบ
กราวน<กริดมาตรฐาน IEEE 80-2013 ( Guide for Safety of AC Substation Grounding) ดังแสดง
ในภาพท่ี 1 และคําอธิบายของแตGละข้ันดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 ข�อมูลสนาม: 
      -  หาขนาดพ้ืนท่ีกราวน<กริดของสถานียGอยกระแสสลับจากแบบ (A) 
       -  ทําการวัดความตDานทานจําเพาะของดินในสนาม (  ) 
ข้ันท่ี 2 ขนาดตัวนํา: 
      -  คํานวณหาขนาดกระแสฟอลท<ลงดิน (3I0) 
      -  หาเวลาท่ีใชDในการเคลียร<ฟอลท<รวมเวลาแบ็คอัพ (tc) 
      -  คํานวณหาขนาดเสDนผGาศูนย<กลางของตัวนํากราวน<กริด (d) 
ข้ันท่ี 3 ขนาดแรงดันสัมผัสและแรงดันย�างก�าวท่ียอมรับได� 
      -  คํานวณหาคGาแรงดันสัมผัสและแรงดันยGางกDาวท่ียอมรับไดDโดยพิจารณานํ้าหนักตัว

ของคน 50 หรือ 70  กิโลกรัม(   , ) 
ข้ันท่ี 4 การออกแบบเบ้ืองต�น 
        -  กําหนดระหGางระหวGางตัวนําในแกน x ( ) และในแกน y ( )  D =  คGาเฉลี่ย

ของ และ  
       -   คํานวณหาคGา geometric factor (n) 
      -   คํานวณหาความยาวท้ังหมดของตัวนําในแกน x และแกน yรวมกัน (  ) 
       -   คํานวณหาความยาวท้ังหมดของตัวนําในแกน x และแกน yรวมความยาวของ

แทGงหลักดินท้ังหมด ( ) 
    -   กําหนดความลึกในดินของกราวน<กริด (h) 
ข้ันท่ี 5 ความต�านทานของกราวน�กริด 
      -  คํานวณหาความยาวของแทGงหลักดินท้ังหมด ( ) 
       -  คGา  ( ) จากขDอ 4 
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ข้ันท่ี 6 กระแสกริด 
      -  กําหนดระยะเวลาของกระแสฟอลท< (  ) 
       -  คํานวณหากระแสฟอลท<ที่ลงกราวน<กริด (   ) 
ข้ันท่ี 7 ตรวจสอบว�าค�าGPR น�อยกว�า ค�าแรงดันสัมผัสท่ียอมรับได�หรือไม� 
      -  ( <   ) 
ข้ันท่ี 8 คํานวณค�าแรงดันเมช และแรงดันย�างก�าว ของกราวน�กริด 
      -  คํานวณหาคGาพารามิเตอร<   ,   ,   ,   ,  
ข้ันท่ี 9 ตรวจสอบว�าค�า น�อยกว�า ค�าแรงดันสัมผัสท่ียอมรับได�หรือไม� 
 ,      -  ( <  ) 
ข้ันท่ี 10 ตรวจสอบว�าค�า น�อยกว�า ค�าแรงดันย�างก�าวท่ียอมรับได�หรือไม� 
       -  ( <  ) 
ข้ันท่ี 11 ปรับเปลี่ยนการออกแบบกราวน�กริด 
        -  ปรับคGา D โดยเปลี่ยนคGา  และ คGา  
         -  ปรับคGา   และ   
ข้ันท่ี 12 ออกแบบรายละเอียด 
         -  เม่ือผลการคํานวณถูกตDองตามมาตรฐาน 

 
ภาพท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมของกระบวนวิธีการออกแบบกราวน<กริดมาตรฐาน IEEE 80-2013 
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การวัดความต�านทานจําเพาะของดิน (  )    
         ขDอมูลสนามท่ีตDองวัด คือคGาความตDานทานจําเพาะของดิน มีวิธีวัดดังน้ี 

1. วิธีของ Wenner 
          วิธีน้ีใชDแทGงหลักดิน 4 แทGง ระยะระหวGางแทGงเทGาๆกันดังภาพท่ี 2 ขDางลGางน้ี 

                                                 
ภาพท่ี 2 วิธีของ Wenner 
 
                                        =     

 
              เม่ือ     คือ  ความตDานทานจําเพาะของดิน ( Ω-m ) 
              คือ  คGาความตDานทานท่ีวัดไดD  (Ω ) 
                      a     คือ  ระยะหGางระหวGางแทGงหลักดิน ( m ) 
                      b     คือ  ความยาวของแทGงหลักดินในดิน (m) 
 
             ถDา      a  >  20b         =  2 a  
             ท่ีมา : IEEE Std 81 -2012 
 

2. วิธีของ  Schlumberger 
           วิธีน้ีใชDแทGงหลักดิน 4 แทGง ระยะระหวGางแทGงไมGเทGากันดังภาพท่ี 3 ขDางลGางน้ี 

 
ภาพท่ี 3 วิธีของ  Schlumberger 
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                                                       =    

 
            เม่ือ       คือ  ความตDานทานจําเพาะของดิน ( Ω-m ) 

  คือ  คGาความตDานทานท่ีวัดไดD  (Ω ) 
                        a    คือ  ระยะหGางระหวGางแทGงหลักดินของแทGงชGวยวัดแรงดัน( m ) 
                        b    คือ  ความยาวของแทGงหลักดินในดิน (m) 
                        c    คือ  ระยะหGางระหวGางแทGงหลักดินของแทGงชGวยวัดกระแสกับแทGงชGวยวัด
แรงดันท่ีอยูGใกลDกัน ( m ) 
             ท่ีมา : IEEE Std 81 -2012 
 

3. วิธี  3-pole Fall-of-Potential  
           วิธีน้ีใชDแทGงตัวนํา 3 แทGง คือแทGงตัวนํา C (เรียกวGาแทGงชGวยวัดกระแส)  แทGงตัวนํา P 
(เรียกวGาแทGงชGวยวัดแรงดัน) และแทGงตัวนํา X (เรียกวGาแทGงทดสอบ)  เร่ิมตDนเคร่ืองมือวัดจะจGาย
กระแสไฟฟJาเขDาท่ีแทGงตัวนํา X ซึ่งเปLนจุดท่ีตDองการวัดคGาความตDานทานของดินน่ันเองลงสูGดิน  และ
ถูกวัดคGาโดยแอมป¥มิเตอร<  กระแสไฟฟJาน้ีก็จะไหลมาครบวงจรท่ีแทGงตัวนํา C  ก็จะเกิดแรงดันตก
ครGอม ระหวGางแทGงตัวนํา X ถึงแทGงตัวนํา C  ซึ่งคGาแรงดันน้ีจะถูกวัดคGาโดยโวลท<มิเตอร<ระหวGางแทGง
ตัวนํา X ถึงแทGงตัวนํา P เทGาน้ัน โดยตําแหนGงท่ีเปLนท่ียอมรับของ P อยูGท่ีระยะหGางจาก X ถึง P 
เทGากับ 62%ของระยะหGางระหวGาง X ถึง C ในแนวเสDนตรงเดียวกันดังแสดงในภาพท่ี 4 ขDางลGางน้ี  
เคร่ืองมือวัดจะแสดงคGาความตDานทานของดิน R ในหนGวยโอห<ม โดยท่ี  R = แรงดันท่ีวัดไดD/กระแสท่ี
วัดไดD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  วิธี  3-pole Fall-of-Potential 
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                                 =  

 
             เม่ือ    คือ   ความตDานทานจําเพาะของดิน ( Ω-m ) 
                    R   คือ   คGาความตDานทานท่ีวัดไดD  (Ω ) 

                     คือ   ความยาวของแทGงหลักดินในดิน( m ) 

  คือ   รัศมีของแทGงหลักดิน (m) 
               ท่ีมา : IEEE Std 81 -2012 
 
              จากการวัดโดยวิธี 3-pole Fall-of-Potential  คGาความตDานทานจําเพาะของดินใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร< วิทยาเขตบางเขน  มีคGาสูงสุดของคGาเฉลี่ยประชากร  24.11 Ω-m โดยใชD
โ ม เ ด ล ดิ น เ น้ื อ เ ดี ย ว (homogeneous soil)( Boonchoo Ruengpongsrisuk.( 2017), A  
comparative study of the protection capability against step voltages and touch 
voltages resulting from different  formation of  multiple  ground  rods for a grounding 
system : an in-line and a closed-loop equilateral triangle or a closed-loop hollow 
square  within  Kasetsart  University, Bangkhen Campus) 
 
วิธีการดําเนนิงานวิจัย 
         สรDางซอฟท<แวร<โดยใชDแมตแล็บ ตาม pseudocode  ขDางลGางน้ี 

begin 
1. Input the common data: 
            input the system data ; 
Input the soil data 
2. case  ‘user_ground_grid_design ‘ 
           input the  ground grid area and  its relevant data ; 
           do the calculation as per IEEE 80-2013 procedure  except  the 
modification step ; 
           output  the compliance test result  of each input ground grid layout,  
save file ; 
           if not compliant, the user modifies the previous ground grid layout;             
           for each modification, do the calculation again until satisfied; 
           open file to display  important parameters for detail design; 
 
end 
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ผลการวิจัย 
        ผลการทดสอบซอฟท<แวร<น้ี  โดยใชDออกแบบกราวน<กริดของกรณีศึกษา: สถานียGอยกระแสสลับ  
24000-416/240 v , 2500 kVA , delta-wye grounded , transformer  yard  ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร< วิทยาเขตบางเขน พ้ืนท่ีกราวน<กริด  12 ม.x 12ม. ปJอนขDอมูลดังตGอไปน้ี 
 
ข�อมูลระบบ:  iF = 3609, tf  = 0.5 , tc  = 0.5 , ts = 0.5 , Df = 1.026 , Kf =  7.06 ,Sf = 0.6 , 

profac =   1.20 , bodywt = 50 
ข�อมูลดิน :  rho = 24.11 ,  rhos  =  2500 ,  hs =  0.10 
 
กรณีที่ 1 
ข�อมูลกราวน�กริด:  Lx =  12 , Ly = 12 , d = 0.00944 , Lr = 3 , roddia = 0.016 , numrow = 

3 , numcol = 3 , numrod  =  4 , h = 0.50 , perimeter_corner  =  1 
 
ผลการคาํนวณด�วยซอฟท�แวร�ของกรณท่ีี 1 
         Not_Compliance_Design_Parameters_Case_1, Em > Etouch  
 
      area       Lx     Ly      d     rodlength    roddia     numrow  numcol    numrod   buried_depth     
 144.000000   12.000000   12.000000  0.009440  3.000000    0.016000       3      3    4          0.500000    

 
          Rg            GPR              Em              Es              Etouch           Estep    
    1.114984      2972.593521    692.460159     428.983566       590.154063       1868.469933    
 
ตารางท่ี 1  ผลการคํานวณดDวยมือของกรณีที่ 1 
 

Rg( Ω ) GPR( V) Em(V) Es(V) Etouch(V) Estep(V) 
1.114983 2972.59 692.46 428.97 590.15 1868.47 

 
 ผลการออกแบบของกรณีที ่1 ไมGไดDมาตรฐาน (NOT compliant  ) เน่ืองจาก Em > Etouch 
 
กรณีที่ 2 
ข�อมูลกราวน�กริด:  Lx =  12 , Ly = 12 , d = 0.00944 , Lr = 3 , roddia = 0.016 , numrow = 

3 , numcol = 4 , numrod    =  4 , h = 0.50 , perimeter_corner  = 1 
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ผลการคาํนวณด�วยซอฟท�แวร�ของกรณท่ีี 2 
        Not_Compliance_Design_Parameters_Case_1, Em > Etouch   
 
       area        Lx       Ly    d        rodlength      roddia      numrow    numcol    numrod  buried_ depth 
   144.000000   12.000000   12.000000   0.009440   3.000000     0.016000      3    4    4    0.500000  
      
        Rg                GPR                  Em                  Es                  Etouch              Estep   
   1.079106       2876.941384     601.674980     425.840955       590.154063       1868.469933  

 
ตารางท่ี 2 ผลการคํานวณดDวยมือของกรณีที่ 2 
 

Rg( Ω ) GPR( V) Em(V) Es(V) Etouch(V) Estep(V) 
1.079106 2876.94 601.68 425.84 590.15 1868.47 

 
 ผลการออกแบบของกรณีที ่2 ไมGไดDมาตรฐาน (NOT compliant  ) เน่ืองจาก Em > Etouch 
 
กรณีที่ 3 
ข�อมูลกราวน�กริด:  Lx = 12 , Ly = 12 , d = 0.00944 , Lr = 3 , roddia = 0.016 , numrow= 

4, numcol = 4 , numrod    =  4 , h = 0.50 , perimeter_corner  =  1 
 
ผลการคาํนวณด�วยซอฟท�แวร�ของกรณท่ีี 3 
        Compliance_Design_Parameters_Case_2, ( Em < Etouch ) and ( Es  <  Estep )  
 
        area         Lx        Ly      d      rodlength     roddia     numrow    numcol   numrod   buried_depth  
  144.000000  12.000000   12.000000   0.009440   3.000000     0.016000     4     4    4    0.500000  
    
        Rg              GPR                    Em                  Es                Etouch              Estep   
    1.051201     2802.545278      519.436161      433.704847       590.154063      1868.469933 
      

ตารางท่ี 3 ผลการคํานวณดDวยมือของกรณีที่ 3  
 

Rg( Ω ) GPR( V) Em(V) Es(V) Etouch(V) Estep(V) 
1.051199 2802.54 519.45 433.68 590.15 1868.47 

 
   ผลการออกแบบกรณีท่ี 3 ไดDมาตรฐาน (compliant) เน่ืองจาก (Em < Etouch) และ(Es <  
Estep) 
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กรณีที่ 4 
ข�อมูลกราวน�กริด:  Lx =  12 , Ly = 12 , d = 0.00944 , Lr = 3 , roddia = 0.016 , numrow = 4, 

numcol = 5 , numrod    =  4 , h = 0.50 , perimeter_corner  =  1 
 
ผลการคาํนวณด�วยซอฟท�แวร�ของกรณท่ีี 4 
  Compliance_Design_Parameters_Case_2, ( Em < Etouch ) and ( Es  <  Estep ) 
 
         area        Lx     Ly    d    rodlength      roddia      numrow    numcol   numrod   buried_depth 
   144.000000    12.000000   12.000000   0.009440  3.000000    0.016000     4   5   4       0.500000       
 
         Rg                GPR                 Em                  Es                 Etouch              Estep          
     1.028877      2743.028393     465.156329     436.493139       590.154063        1868.469933    

 
ตารางท่ี 4 ผลการคํานวณดDวยมือของกรณีที่ 4  
 

Rg( Ω ) GPR( V) Em(V) Es(V) Etouch(V) Estep(V) 
1.028876 2743.02 465.16 436.49 590.15 1868.47 

 
ผลการออกแบบกรณีท่ี 4 ไดDมาตรฐาน (compliant ) เน่ืองจาก (Em<Etouch) และ (Es <  

Estep) 
 
กรณีที่ 5 
ข�อมูลกราวน�กริด:  Lx =  12 , Ly = 12 , d = 0.00944 , Lr = 3 , roddia = 0.016 , numrow = 5, 

numcol = 5 , numrod    =  4 , h = 0.50 , perimeter_corner  =  1 
 
ผลการคาํนวณด�วยซอฟท�แวร�ของกรณท่ีี 5  
         Compliance_Design_Parameters_Case_2, ( Em < Etouch ) and ( Es  <  Estep ) 
  
         area       Lx       Ly      d      rodlength     roddia     numrow    numcol   numrod   buried_depth  
  144.000000  12.000000   12.000000   0.009440   3.000000     0.016000        5   5   4   0.500000  
    
          Rg                GPR                   Em                  Es                  Etouch              Estep   
   1.010612       2694.332759       415.446403       445.778417        590.154063      1868.469933 
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ตารางท่ี 5 ผลการคํานวณดDวยมือของกรณีที่ 5  

Rg( Ω ) GPR( V) Em(V) Es(V) Etouch(V) Estep(V) 
1.010611 2694.33 415.45 445.78 590.15 1868.47 

 
  ผลการออกแบบกรณีท่ี 5 ไดDมาตรฐาน (compliant) เน่ืองจาก (Em < Etouch) และ (Es <  
Estep) 
 

   

   

   

               
ภาพท่ี 5 ตัวอยGางรูปแบบกราวน<กริดพ้ืนท่ีขนาด 12 ม.x 12 ม. ฝpงลึก 0.5 ม. สายตัวนําทองแดง  
4 แถว 4 สดมภ<  แทGงหลักดิน 4 แทGงอยูGที่มุม           
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

สรุปวGาซอฟท<แวร<ท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีมีความแมGนยําใชDงานไดD เน่ืองจากการตรวจสอบผลการ
คํานวณดDวยซอฟท<แวร<กับผลการคํานวณดDวยมือใกลDเคียงกันมาก 

ผลการใชDซอฟท<แวร<น้ีทดสอบออกแบบกราวน<กริดของกรณีศึกษา พ้ืนท่ี 12 ม. x 12 ม. 
พบวGา เม่ือใชDสายตัวนําทองแดงขนาดเสDนผGาศูนย<  0.00944 ม. และแทGงหลักดินทองแดงยาว 3 ม.
ขนาดเสDนผGาศูนย<กลาง 0.016 ม. 4 แทGง  มาทําเปLนกราวน<กริดฝpงลึก 0.50 ม. โดยมีช้ันผิวบนของดิน
เปLนหินแกรนิตหนา 0.10 ม.และกําหนดใหDแทGงหลักดินอยูGที่มุมท้ัง 4  ไดDผลดังน้ี 

จํานวนแถว =  3 , จํานวนสดมท< = 3  จํานวนแทGงหลักดิน =  4    ไมGผGานมาตรฐาน  
เน่ืองจาก  Em > Etouch 

จํานวนแถว =  3 , จํานวนสดมท< = 4  จํานวนแทGงหลักดิน =  4    ไมGผGานมาตรฐาน   
เน่ืองจาก Em > Etouch 

จํานวนแถว =  4 , จํานวนสดมท< = 4  จํานวนแทGงหลักดิน =  4    ผGานมาตรฐาน  เน่ืองจาก
(Em < Etouch ) และ ( Es <  Estep ) 

 จํานวนแถว =  4 , จํานวนสดมท< = 5  จํานวนแทGงหลักดิน =  4    ผGานมาตรฐาน  
เน่ืองจาก (Em < Etouch ) และ ( Es <  Estep ) 

 จํานวนแถว =  5 , จํานวนสดมท< = 5  จํานวนแทGงหลักดิน =  4    ผGานมาตรฐาน  
เน่ืองจาก (Em < Etouch ) และ ( Es <  Estep ) 
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เพ่ือการประหยัดท่ีสุด จึงควรเลือกออกแบบ จํานวนแถว = 4 , จํานวนสดมท< = 4 จํานวน
แทGงหลักดิน =  4  ในการทดสอบน้ีเลือกต้ังเง่ือนไขวGาแทGงหลักดินอยูGท่ีมุมท้ังสี่ของกราวน<กริด แตG
ความจริงซอฟท<แวร<ที่พัฒนาข้ึนมาน้ีใชDกับกรณีแทGงหลักดินอยูGที่ไหนก็ไดD 

ซอฟท<แวร<น้ีมีประโยชน<ใชDตรวจสอบกราวน<กริดท่ีออกแบบมาแลDววGาผGานมาตรฐานหรือไมG 
แตGถDาตDองการออกแบบกราวน<กริดท่ีมีตัวนํานDอยท่ีสุด ก็ควรจะมีซอฟท<แวร<ท่ีสามารถคํานวณหา
กราวน<กริดท่ีมีตัวนํานDอยท่ีสุดไดDโดยตรงโดยไมGตDองลองหลายๆ คร้ัง ประโยชน<ของซอฟท<แวร<ชGวย
ประหยัดเวลาและแรงงานในการทดสอบการออกแบบกราวน<กริด เพราะสามารถปรับเง่ือนไขตGางๆ 
ไดD ซอฟท<แวร<น้ีใชDกับโมเดลดินเน้ือเดียวเทGาน้ัน ในอนาคตควรจะพัฒนาใหDมีคุณลักษณะเพ่ิมข้ึนคือ 
คํานวณหากราวน<กริดท่ีมีตัวนํานDอยท่ีสุดไดDดDวย และควรจะมี GUI interface และใชDกับโมเดลดิน
หลายเน้ือ( inhomogeneous soil )ไดDดDวย 
 

บรรณานุกรม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง โครงสร�างเชิงการคํานวณ 
แบบไม�ต�อเน่ือง 

The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on  
Discrete Computational Structures  

 
เอกชัย ศิริเลิศพรรณา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น, คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค<1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระหวGางเรียนและหลังเรียนดDวยบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมG
ตGอเน่ืองกลุGมประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ช้ันปrท่ี 1 จํานวน 40 คน และกลุGมตัวอยGางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชDวิธีการสุGมตัวอยGาง
อยGางงGาย 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ืองแบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยูGระหวGาง 0.67-1.00 คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูGระหวGาง 
0.13-0.47 และมีคGาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทGากับ 0.86 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวGาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง
มีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก (Χ =4.57, S.D. =0.34) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDาน
เทคนิคการผลิตสื่ออยูGในระดับดีมาก (Χ  =4.53, S.D. = 0.25) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส< เร่ืองโครงสรDาง
เชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองมีคGาประสิทธิภาพ E1/E2 เทGากับ 81.11/82.22  
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง
ประสิทธิภาพของบทเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

The purposes of this study were to; 1) Develop and find out the efficiency of 
computer assisted instruction lesson on DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES, 2) 
compare the formative test and posttest scores of learning achievement from computer 
assisted instruction lesson on DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES. The population 
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was 40 undergraduate students, 1 st year, from faculty of science and technology, 
department of Multimedia Technology, Bangkok Thonburi University. The sample group 
was 30 undergraduate students from faculty of science and technology, department of 
Multimedia Technology, Bangkok Thonburi University.  The simple random sampling 
method was applied for the sample group. 

The instruments used in the study were; computer assisted instruction lesson 
on DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES, evaluation and, achievement tests 
categorized to formative test, and posttest totally 30 items which had the content 
validity by index of congruence ( IOC)  of achievement test was between 0.67-1.00. 
The difficulty was between 0. 4 7 -0. 80, and discrimination was 0. 13-0. 47 and the 
reliability was 0.86. 

The results of this study were; the quality level in computer assisted instruction 
lesson on DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES in term average of content is very 
good ( Χ = 4.57, S.D. = 0.3 4) and in term average of media production is very good 
( Χ =4.53, S.D.=0.25), the efficiency (E1/E2) of computer assisted instruction lesson on 
DISCRETE COMPUTATIONAL STRUCTURES to have efficiency was 81.11/82.22 
Keywords:  The Development of computer assisted, DISCRETE COMPUTATIONAL 
STRUCTURES, efficiency of computer assisted, Bangkok Thonburi University. 
 
บทนํา 

การศึกษาถือวGาเปLนรากฐานสําคัญในการการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาชGวยสรDางความรูD
ความคิด ฉะน้ันจึงควรใหDความรูDแกGผูDคน เพ่ือเขDาสูGตลาดแรงงานในทุกๆดDาน ใหDไดDตามความตDองการ
ของประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชาติใหDมีคุณภาพจึงเปLนเร่ืองสําคัญ 
และจําเปLนตDองเรGงกระจายความรูDในสาขาวิชาตGางๆ ไปสูGคนในประเทศอยGางรวดเร็ว เรGงดGวน และ
สGงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูGในตัวคน ใหDไดDรับการพัฒนาอยGางเต็มขีดความสามารถ ทําใหDรูDจักคิดวิเคราะห< 
รูDจักแกDปpญหา มีความคิดริเร่ิมสรDางสรรค< รูDจักเรียนรูDดDวยตนเอง สามารถปรับตัวใหDทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยGางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูDจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูGใน
สังคมอยGางมีความสุข 

โครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองเปLนวิชาท่ีเก่ียวกับการสรDางสรDางตัวการ<ตูน บน
อินเทอร<เน็ตและสื่อมัลติมีเดียตGางๆ เปLนสGวนหน่ึงของเทคโนโลยีในปpจจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มี
โครงสรDาง แสดงความเปLนเหตุเปLนผล มีลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชDตัว
ละครและสัญลักษณ< เพ่ือสื่อความหมายในจุดประสงค<ตGางๆ เชGน การเรียนรูDใหDเขDาใจในสิ่งท่ีตDองการ
สื่อความหมาย จากท่ีกลGาวมา การจัดการเรียการสอนโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ใหD
บรรลุวัตถุประสงค<น้ันตDองใชDเทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหDเกิดการเรียนรูDไดD การเรียนการ
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สอนท่ีจะพัฒนาทักษะของผูDเรียนตามจุดมุGงหมายของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหDผูDเรียนมีจินตนการ 
คิดแบบเช่ือมโยง สรDางตัวละครเปLนอยGางมีระบบ โดยมีจุดเนDนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนDน
กระบวนการ คือใหDผูDเรียนไดDเรียนรูDและเกิดทักษะในกระบวนการตGางๆ เพ่ือนําประสบการณ<ท่ีไดDจาก
การเรียนไปประยุกต<ใชDในงาน ไมGวGาจะเปLนการนําไปใชDกับสื่อบนอินเทอร<เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต<
ตGางๆ 

ดDวยเหตุที่โครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ซึ่งเปLนเร่ืองท่ียากสําหรับนักศึกษาท่ีไมGไดD
มีพ้ืนฐานทางดDานศิลปะและการออกแบบ ทําใหDยากตGอการเรียนรูD วิธีการหน่ึงท่ีจะชGวยใหDนักศึกษา
สามารถเรียนรูD และทําความเขDาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดDวยตนเองโดยอยูGในกรอบของขDอมูลท่ีมี
ความถูกตDอง น่ันคือ การใชDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) 
ซึ่งการนําคอมพิวเตอร<มาใชDในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตGางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาใหD
ความสนใจ ไดDแกG  การนําคอมพิวเตอร<มาใชDในดDานการเรียนการสอน ซึ่ งเรียกโดยท่ัวไปวGา 
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเปLนการนําเอาคอมพิวเตอร<
มาใชDเปLนเคร่ืองมือชGวยในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝ�กหัด และสื่อการสอนจะถูก
พัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร< ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟ�ก 
(ขนิษฐา ชานนท<.  2532: 8)  

โปรแกรมคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI]) เปLนอุปกรณ<สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร< เพ่ือใหDผูDเรียนไดDมีโอกาสทบทวนความรูDดDวย
ตนเอง (ฉลอง  ทับศรี. 2537:  9) ยังเปLนอุปกรณ<ท่ีชGวยใหDผูDเรียนสามารถเรียนรูDไดDในเวลาท่ีตGางกัน
ตามท่ีผูDเรียนตDองการและจัดกระทําไวDโดยเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับคอมพิวเตอร<โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหDดูเหมือนเหตุการณ<จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นGาสนใจมากข้ึน และผูDเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดDเปLนรายบุคคล (กรรณิการ< 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมGไดDอีกประการหน่ึงคือ การใหDผลปJอนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร< แลDวผลปJอนกลับหรือการใหDคําตอบน้ีถือเปLนการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับสิ่งเรDาคือ ขDอมูลจากบทเรียนทําใหDเกิดการเรียนรูD  

ดังน้ัน ผูDวิจัย ซึ่งเปLนอาจารย<ผูDสอนคอมพิวเตอร< ไดDเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองวGาสามารถชGวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรูDของนักศึกษาใหDสามารถเรียนรูDไดDอยGางเขDาใจ สามารถเรียนรูDดDวยตนเอง ตลอดเวลา และไมG
สGงผลกระทบตGอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ  นอกจากน้ียังเปLนแนวทางในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร<ชGวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเปLนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูDตGอไป 

 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ไดDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนวิชา เร่ือง โครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองเพ่ือ
นําไปใชDในการเรียนการสอนสนับสนุนใหDนักศึกษาเกิดการเรียนรูDดDวยตนเองอยGางตGอเน่ืองตลอดเวลา 
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2. ทําใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจเน้ือหา เร่ือง โครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง
มากข้ึน 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนชGวยใหDนักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห< ดDวยตนเองไดD
ทุกท่ีและทุกเวลา และทําใหDการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. รูปแบบการเรียนการสอนในโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองไดDรับการพัฒนาใหDมี
ศักยภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนเร่ือง โครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ือง 

2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง
ใหDมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ< 80/80 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชDในการวิจัย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ช้ันปrท่ี 1 ภาคเรียน

ท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 หDองเรียน จํานวน 40 คน 
2. กลุGมตัวอยGาง 
กลุGมตัวอยGาง ผูDวิจัยไดDกลุGมตัวอยGางมาโดยการสุGมอยGางงGาย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<

และเทคโนโลยี ช้ันปrท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน  
1 หDองเรียน จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน  
3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการสรDางแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบ และการวิเคราะห<แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห<เน้ือหาและวัตถุประสงค< และสรDางตารางวิเคราะห<เน้ือหากับวัตถุประสงค< 
3. สรDางแบบทดสอบใหDสอดคลDองกับเน้ือหา  
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4. นําแบบทดสอบท่ีสรDางข้ึนใหDผูDทรงคุณวุฒิดDานเน้ือหา จํานวน 3 ทGาน ตรวจสอบและ
พิจารณาวGาเหมาะสมหรือไมG  โดยใชDสูตร (Index of Object Congruency : IOC) ดัชนีความ
สอดคลDองระหวGางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค< และจะคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคGา IOC ต้ังแตG 0.50 
ข้ึนไป กรณีท่ีแบบทดสอบบางขDอมีคGาตํ่ากวGา 0.50 จะทําการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นและ
ขDอเสนอแนะของผูDทรงคุณวุฒิ  

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใชDกับกลุGมตัวอยGาง จํานวน 33 คน เพ่ือวิเคราะห<หาความยาก
งGาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 

6. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวD ไปคํานวณหาคGาความเช่ือม่ันเพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมG
เปลี่ยนไปมาไมGวGาจะทําการทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม โดยใชDสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540:145)  

7. นําแบบทดสอบท่ีผGานเกณฑ<ไปบรรจุอยูGในบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เพ่ือใชDในการหา
ประสิทธิภาพตGอไป 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูDวิจัยไดDดําเนินการวิเคราะห<ขDอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ืองดังน้ี 

     1. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมG
ตGอเน่ืองสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชDคGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับ
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ดังน้ี 

          4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดีมาก 
          3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดี 
          2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับปานกลาง 
          1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับพอใชD 
          1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับควรปรับปรุง 
     2. วิเคราะห<หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ

คํานวณแบบไมGตGอเน่ืองสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการทําแบบทดสอบระหวGางเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน โดยใชDสูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดDดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห<คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองการออกแบบตัวละคร 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณ
แบบไมGตGอเน่ือง ดDานเน้ือหา  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.56 0.19 ดี 
2. ภาพและภาษาท่ีใชD 4.50 0.25 ดีมาก 
3. การทดสอบความรูD 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.57 0.34 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ืองดDานเน้ือหามีคุณภาพอยูGในระดับดีมาก มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.57 และคGาสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.34 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณ
แบบไมGตGอเน่ือง ดDานเทคนิคการผลิตสื่อ  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. ดDานตัวอักษรและส ี 4.53 0.23 ดีมาก 
2. ดDานภาพน่ิง 4.47 0.12 ดี 
3. ภาพเคลื่อนไหว 4.73 0.12 ดีมาก 
4. การสื่อความหมายของปุ�มและสัญลักษณ<ตGาง ๆ  4.22 0.19 ดี 
5. ดDานปฏิสัมพันธ< 4.56 0.25 ดี 
6. ดDานแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.53 0.25 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ

คํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ดDานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูGในระดับดี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 และคGา
สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.25  

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณ
แบบไมGตGอเน่ือง 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ือง 
 

รายการ จํานวนผู�เรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค�าร�อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบทDายหนGวยการเรียน 30 30 81.11 (E1) 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 30 30 82.22 (E2) 

      
      จากตารางท่ี 3 พบวGา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ
คํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ท่ีสรDางข้ึนมีคGาประสิทธิภาพ E1 เทGากับ 81.11 และ E2 เทGากับ 82.22 ซึ่งมีคGา
ประสิทธิภาพ เปLนไปตามเกณฑ< E1/E2 ไมGตํ่ากวGา 80/80 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD 
 
สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดDวGาการสรDางบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการ

คํานวณแบบไมGตGอเน่ือง ตรงตามเน้ือหาโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองสามารถแยกแยะเด็ก
เกGงเด็กอGอนออกจากกันไดD มีคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก และคุณภาพเฉลี่ยดDาน
เทคนิคในการผลิตสื่อในระดับ ดีมาก 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห<ขDอมูลท้ังหมด ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 

เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูGระหวGาง 
0.67-1.00 คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูGระหวGาง 0.13-0.47 และมีคGา
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทGากับ 0.86 พบวGาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ือง
โครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก (Χ =4.57, 
S.D. =0.34) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคการผลิตสื่ออยูGในระดับดีมาก ( Χ  =4.53, S.D. = 
0.25) บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองโครงสรDางเชิงการคํานวณแบบไมGตGอเน่ืองมีคGาประสิทธิภาพ 
E1/E2 เทGากับ 81.11/82.22  

ข�อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเปLนการทดสอบกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร<

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชDในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนํา
บทเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหDมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง หลักการเขียนโปรแกรม 
The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on 

Principles of Programming 

 
เอกชัย ศิริเลิศพรรณา 

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น, คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค<1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหวGางเรียนและ
หลังเรียนดDวยบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม กลุGมประชากรคือนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปrท่ี 2 จํานวน 40 คน และกลุGมตัวอยGางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมช่ัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชDวิธีการสุGมตัวอยGางอยGางงGาย 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูG
ระหวGาง 0.67-1.00 คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูGระหวGาง 0.20-0.47 
และมีคGาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทGากับ 0.86 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวGาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม มีคGาคุณภาพ
เฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก (Χ =4.55, S.D. =0.33) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคการ
ผลิตสื่ออยูGในระดับดีมาก ( Χ  =4.51, S.D. = 0.29) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส< เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม มีคGาประสิทธิภาพ E1/E2 เทGากับ 81.33/82.33  
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม ประสิทธิภาพของ
บทเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

The purposes of this study were to; 1) Develop and find out the efficiency of 
computer assisted instruction lesson on Principles of programming, 2) compare the formative 
test and posttest scores of learning achievement from computer assisted instruction lesson 
on Principles of programming. The population was 40 undergraduate students, 2nd year, 
from faculty of science and technology, department of Multimedia Technology, Bangkok 
Thonburi University. The sample group was 30 undergraduate students from faculty of 
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science and technology, department of Multimedia Technology, Bangkok Thonburi 
University. The simple random sampling method was applied for the sample group. 

The instruments used in the study were; computer assisted instruction lesson 
on Principles of programming, evaluation and, achievement tests categorized to 
formative test, and posttest totally 30 items which had the content validity by index 
of congruence (IOC) of achievement test was between 0.67-1.00. The difficulty was 
between 0.47-0.80, and discrimination was 0.20-0.47 and the reliability was 0.86. 

The results of this study were; the quality level in computer assisted 
instruction lesson on Principles of programming in term average of content is very good 
( Χ =4.55, S.D.=0.33) and in term average of media production is very good ( Χ =4.51, 
S.D.=0.29), the efficiency (E1/E2) of computer assisted instruction lesson on Principles of 
programming to have efficiency was 81.33/82.33 
Keywords: The Development of computer assisted, Principles of programming, efficiency 
of computer assisted, Bangkok Thonburi University. 
 
บทนํา 

การศึกษาถือวGาเปLนรากฐานสําคัญในการการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาชGวยสรDางความรูD
ความคิด ฉะน้ันจึงควรใหDความรูDแกGผูDคน เพ่ือเขDาสูGตลาดแรงงานในทุกๆดDาน ใหDไดDตามความตDองการ
ของประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชาติใหDมีคุณภาพจึงเปLนเร่ืองสําคัญ 
และจําเปLนตDองเรGงกระจายความรูDในสาขาวิชาตGางๆ ไปสูGคนในประเทศอยGางรวดเร็ว เรGงดGวน และ
สGงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูGในตัวคน ใหDไดDรับการพัฒนาอยGางเต็มขีดความสามารถ ทําใหDรูDจักคิดวิเคราะห< 
รูDจักแกDปpญหา มีความคิดริเร่ิมสรDางสรรค< รูDจักเรียนรูDดDวยตนเอง สามารถปรับตัวใหDทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยGางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูDจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูGใน
สังคมอยGางมีความสุข 

หลักการเขียนโปรแกรม เปLนวิชาท่ีเก่ียวกับการสรDางสรDางตัวการ<ตูน บนอินเทอร<เน็ตและสื่อ
มัลติมีเดียตGางๆ เปLนสGวนหน่ึงของเทคโนโลยีในปpจจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มีโครงสรDาง แสดง
ความเปLนเหตุเปLนผล มีลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชDตัวละครและ
สัญลักษณ< เพ่ือสื่อความหมายในจุดประสงค<ตGางๆ เชGน การเรียนรูDใหDเขDาใจในสิ่งท่ีตDองการสื่อ
ความหมาย จากท่ีกลGาวมา การจัดการเรียการสอนหลักการเขียนโปรแกรม ใหDบรรลุวัตถุประสงค<น้ัน
ตDองใชDเทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหDเกิดการเรียนรูDไดD การเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะ
ของผูDเรียนตามจุดมุGงหมายของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหDผูDเรียนมีจินตนการ คิดแบบเช่ือมโยง 
สรDางตัวละครเปLนอยGางมีระบบ โดยมีจุดเนDนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนDนกระบวนการ คือใหD
ผูDเรียนไดDเรียนรูDและเกิดทักษะในกระบวนการตGางๆ เพ่ือนําประสบการณ< ท่ีไดDจากการเรียนไป
ประยุกต<ใชDในงาน ไมGวGาจะเปLนการนําไปใชDกับสื่อบนอินเทอร<เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต<ตGางๆ 
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ดDวยเหตุท่ีหลักการเขียนโปรแกรม ซึ่งเปLนเร่ืองท่ียากสําหรับนักศึกษาท่ีไมGไดDมีพ้ืนฐาน
ทางดDานศิลปะและการออกแบบ ทําใหDยากตGอการเรียนรูD วิธีการหน่ึงท่ีจะชGวยใหDนักศึกษาสามารถ
เรียนรูD และทําความเขDาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดDวยตนเองโดยอยูGในกรอบของขDอมูลท่ีมีความ
ถูกตDอง น่ันคือ การใชDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) ซึ่ง
การนําคอมพิวเตอร<มาใชDในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตGางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาใหD
ความสนใจ ไดDแกG  การนําคอมพิวเตอร<มาใชDในดDานการเรียนการสอน ซึ่ งเรียกโดยท่ัวไปวGา 
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเปLนการนําเอาคอมพิวเตอร<
มาใชDเปLนเคร่ืองมือชGวยในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝ�กหัด และสื่อการสอนจะถูก
พัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร< ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟ�ก 
(ขนิษฐา ชานนท<. 2532: 8)  

โปรแกรมคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI]) เปLนอุปกรณ<สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร< เพ่ือใหDผูDเรียนไดDมีโอกาสทบทวนความรูDดDวย
ตนเอง (ฉลอง ทับศรี. 2537: 9) ยังเปLนอุปกรณ<ท่ีชGวยใหDผูDเรียนสามารถเรียนรูDไดDในเวลาท่ีตGางกัน
ตามท่ีผูDเรียนตDองการและจัดกระทําไวDโดยเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับคอมพิวเตอร<โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหDดูเหมือนเหตุการณ<จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นGาสนใจมากข้ึน และผูDเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดDเปLนรายบุคคล (กรรณิการ< 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมGไดDอีกประการหน่ึงคือ การใหDผลปJอนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร< แลDวผลปJอนกลับหรือการใหDคําตอบน้ีถือเปLนการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับสิ่งเรDาคือ ขDอมูลจากบทเรียนทําใหDเกิดการเรียนรูD  

ดังน้ัน ผูDวิจัย ซึ่งเปLนอาจารย<ผูDสอนคอมพิวเตอร< ไดDเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม วGาสามารถชGวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูDของ
นักศึกษาใหDสามารถเรียนรูDไดDอยGางเขDาใจ สามารถเรียนรูDดDวยตนเอง ตลอดเวลา และไมGสGงผลกระทบ
ตGอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเปLนแนวทางในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร<
ชGวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเปLนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูDตGอไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ไดDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนวิชา เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรม เพ่ือนําไปใชDในการ
เรียนการสอนสนับสนุนใหDนักศึกษาเกิดการเรียนรูDดDวยตนเองอยGางตGอเน่ืองตลอดเวลา 

2. ทําใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจเน้ือหา เร่ือง หลักการเขียนโปรแกรม มากข้ึน 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนชGวยใหDนักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห< ดDวยตนเองไดD

ทุกท่ีและทุกเวลา และทําใหDการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. รูปแบบการเรียนการสอนในหลักการเขียนโปรแกรม ไดDรับการพัฒนาใหDมีศักยภาพมากข้ึน 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนเร่ือง หลักการเขียน

โปรแกรม 
2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม ใหDมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ< 80/80 
 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชDในการวิจัย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ช้ันปrท่ี 2 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปrการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 หDองเรียน จํานวน 40 คน 
2. กลุGมตัวอยGาง 
กลุGมตัวอยGาง ผูDวิจัยไดDกลุGมตัวอยGางมาโดยการสุGมอยGางงGาย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<

และเทคโนโลยี ช้ันปrท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน  
1 หDองเรียน จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน  
3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการสรDางแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบ และการวิเคราะห<แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห<เน้ือหาและวัตถุประสงค< และสรDางตารางวิเคราะห<เน้ือหากับวัตถุประสงค< 
3. สรDางแบบทดสอบใหDสอดคลDองกับเน้ือหา  
4. นําแบบทดสอบท่ีสรDางข้ึนใหDผูDทรงคุณวุฒิดDานเน้ือหา จํานวน 3 ทGาน ตรวจสอบและ

พิจารณาวGาเหมาะสมหรือไมG  โดยใชDสูตร (Index of Object Congruency : IOC) ดัชนีความ
สอดคลDองระหวGางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค< และจะคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคGา IOC ต้ังแตG 0.50 
ข้ึนไป กรณีท่ีแบบทดสอบบางขDอมีคGาตํ่ากวGา 0.50 จะทําการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นและ
ขDอเสนอแนะของผูDทรงคุณวุฒิ  

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใชDกับกลุGมตัวอยGาง จํานวน 33 คน เพ่ือวิเคราะห<หาความยาก
งGาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 
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6. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวD ไปคํานวณหาคGาความเช่ือม่ันเพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมG
เปลี่ยนไปมาไมGวGาจะทําการทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม โดยใชDสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540:145)  

7. นําแบบทดสอบท่ีผGานเกณฑ<ไปบรรจุอยูGในบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เพ่ือใชDในการหา
ประสิทธิภาพตGอไป 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูDวิจัยไดDดําเนินการวิเคราะห<ขDอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม ดังน้ี 

  1. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยใชDคGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม ดังน้ี 

4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดีมาก 
3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดี 
2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับพอใชD 
1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับควรปรับปรุง 

  2. วิเคราะห<หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการทําแบบทดสอบระหวGางเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยใชDสูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดDดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห<คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม 
ดDานเน้ือหา  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.48 0.17 ดี 
2. ภาพและภาษาท่ีใชD 4.50 0.25 ดีมาก 
3. การทดสอบความรูD 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.55 0.33 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม ดDานเน้ือหามีคุณภาพอยูGในระดับดีมาก มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.55 และคGาสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทGากับ 0.33 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม 
ดDานเทคนิคการผลิตสื่อ  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. ดDานตัวอักษรและส ี 4.53 0.23 ดีมาก 
2. ดDานภาพน่ิง 4.47 0.12 ดี 
3. ภาพเคลื่อนไหว 4.73 0.12 ดีมาก 
4. การสื่อความหมายของปุ�มและสัญลักษณ<ตGาง ๆ  4.44 0.51 ดี 
5. ดDานปฏิสัมพันธ< 4.56 0.19 ดี 
6. ดDานแบบทดสอบ 4.33 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.51 0.29 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน

โปรแกรม ดDานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูGในระดับดี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.51 และคGาสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทGากับ 0.29  

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม  
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม  
 

รายการ จํานวนผู�เรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค�าร�อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบทDายหนGวยการเรียน 30 30 81.33 (E1) 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 30 30 82.33 (E2) 

   
   จากตารางท่ี 3 พบวGา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม ท่ีสรDางข้ึนมีคGาประสิทธิภาพ E1 เทGากับ 81.33 และ E2 เทGากับ 82.33 ซึ่งมีคGาประสิทธิภาพ 
เปLนไปตามเกณฑ< E1/E2 ไมGตํ่ากวGา 80/80 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD 
 
สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดDวGาการสรDางบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน

โปรแกรม ตรงตามเน้ือหาหลักการเขียนโปรแกรม สามารถแยกแยะเด็กเกGงเด็กอGอนออกจากกันไดD มี
คุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก และคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคในการผลิตสื่อในระดับ  
ดีมาก 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห<ขDอมูลท้ังหมด ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 

เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน 
จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูGระหวGาง 0.67-1.00 คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 
0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูGระหวGาง 0.20-0.47 และมีคGาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ
เทGากับ 0.86 พบวGาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียนโปรแกรม มีคGาคุณภาพเฉลี่ย
ดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดีมาก (Χ =4.55, S.D. =0.33) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคการผลิตสื่อ
อยูGในระดับดีมาก ( Χ  =4.51, S.D. = 0.29) บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ืองหลักการเขียน
โปรแกรม มีคGาประสิทธิภาพ E1/E2 เทGากับ 81.33/82.33  

ข�อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเปLนการทดสอบกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร<

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชDในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนํา
บทเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหDมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน วิชา วทิยาศาสตร�เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล�อมเพื่อชีวติ 

The Development of Computer Assisted Instruction Lesson on Science 
Technology and Environment for Life 

 
พงษ<เทพ ผลประเสริฐ, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ< 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค<1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน
วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาระหวGางเรียนและหลังเรียนดDวยบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต กลุGมประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี และคณะ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันปrท่ี 1 จํานวน 40 คน และกลุGมตัวอยGางคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จํานวน 30 คน โดยใชDวิธีการสุGมตัวอยGางอยGางงGาย 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรง
ตามเน้ือหา (IOC) อยูGระหวGาง 0.67-1.00คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูG
ระหวGาง 0.20-0.47 และมีคGาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทGากับ 0.85 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวGาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส< วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอม
เพ่ือชีวิต มีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดี (Χ =4.47, S.D. =0.33) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ย
ดDานเทคนิคการผลิตสื่ออยูGในระดับดีมาก ( Χ  =4.52, S.D. = 0.30) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส< วิชา
วิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต มีคGาประสิทธิภาพ E1/E2เทGากับ 81.78/82.89 
คําสําคัญ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือ
ชีวิต ประสิทธิภาพของบทเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

The purposes of this study were to; 1) Develop and find out the efficiency of 
computer assisted instruction lesson on Science Technology and Environment for 
life, 2) compare the formative test and posttest scores of learning achievement from 
computer assisted instruction lesson on Science Technology and Environment for 
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life. The population was 40 undergraduate students, 1nd year, from faculty of science 
and technology, department , Bangkok Thonburi University. The sample group was 30 
undergraduate students from faculty of Sports Science and Technology, Bangkok 
Thonburi University.  The simple random sampling method was applied for the 
sample group. 

The instruments used in the study were; computer assisted instruction lesson 
on Science Technology and Environment for life, evaluation and, achievement tests 
categorized to formative test, and posttest totally 30 items which had the content 
validity by index of congruence ( IOC)  of achievement test was between 0.67-1.00. 
The difficulty was between 0. 4 7 -0. 80, and discrimination was 0. 20-0. 47and the 
reliability was 0.85. 

The results of this study were; the quality level in computer assisted 
instruction lesson on Science Technology and Environment for life in term average of 
content is very( Χ =4.47, S.D.=0.33) and in term average of media production is very 
good ( Χ = 4.5 2 , S.D.= 0.3 0 ) , the efficiency (E1/ E2)  of computer assisted instruction 
lesson on Science Technology and Environment for lifeto have efficiency was 
81.78/82.89 
Keywords: The Development of computer assisted, Science Technology and 
Environment for life, efficiency of computer assisted,Bangkok Thonburi University. 
 
บทนํา 

การศึกษาถือวGาเปLนรากฐานสําคัญในการการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาชGวยสรDางความรูD
ความคิด ฉะน้ันจึงควรใหDความรูDแกGผูDคน เพ่ือเขDาสูGตลาดแรงงานในทุกๆดDาน ใหDไดDตามความตDองการ
ของประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชาติใหDมีคุณภาพจึงเปLนเร่ืองสําคัญ 
และจําเปLนตDองเรGงกระจายความรูDในสาขาวิชาตGางๆ ไปสูGคนในประเทศอยGางรวดเร็ว เรGงดGวน และ
สGงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูGในตัวคน ใหDไดDรับการพัฒนาอยGางเต็มขีดความสามารถ ทําใหDรูDจักคิดวิเคราะห< 
รูDจักแกDปpญหา มีความคิดริเร่ิมสรDางสรรค< รูDจักเรียนรูDดDวยตนเอง สามารถปรับตัวใหDทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยGางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูDจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูGใน
สังคมอยGางมีความสุข 

วิทยาศาสตร<เทคโนโลยีเปLนวิชาท่ีเก่ียวกับการสรDางสรDางตัวการ<ตูน บนอินเทอร<เน็ตและสื่อ
มัลติมีเดียตGางๆ เปLนสGวนหน่ึงของเทคโนโลยีในปpจจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มีโครงสรDาง แสดง
ความเปLนเหตุเปLนผล มีลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชDตัวละครและ
สัญลักษณ< เพ่ือสื่อความหมายในจุดประสงค<ตGางๆ เชGน การเรียนรูDใหDเขDาใจในสิ่งท่ีตDองการสื่อ
ความหมาย จากท่ีกลGาวมา การจัดการเรียการสอนวิทยาศาสตร<เทคโนโลยี ใหDบรรลุวัตถุประสงค<น้ัน
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ตDองใชDเทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหDเกิดการเรียนรูDไดD การเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะ
ของผูDเรียนตามจุดมุGงหมายของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหDผูDเรียนมีจินตนการ คิดแบบเช่ือมโยง 
สรDางตัวละครเปLนอยGางมีระบบ โดยมีจุดเนDนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนDนกระบวนการ คือใหD
ผูDเรียนไดDเรียนรูDและเกิดทักษะในกระบวนการตGางๆ เพ่ือนําประสบการณ< ท่ีไดDจากการเรียนไป
ประยุกต<ใชDในงาน ไมGวGาจะเปLนการนําไปใชDกับสื่อบนอินเทอร<เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต<ตGางๆ 

ดDวยเหตุท่ีวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีซึ่งเปLนเร่ืองท่ียากสําหรับนักศึกษาท่ีไมGไดDมีพ้ืนฐานทางดDาน
ศิลปะและการออกแบบ ทําใหDยากตGอการเรียนรูD วิธีการหน่ึงท่ีจะชGวยใหDนักศึกษาสามารถเรียนรูD และ
ทําความเขDาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดDวยตนเองโดยอยูGในกรอบของขDอมูลท่ีมีความถูกตDองน่ันคือ การ
ใชDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) ซึ่งการนําคอมพิวเตอร<
มาใชDในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตGางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาใหDความสนใจ ไดDแกG การ
นําคอมพิวเตอร<มาใชDในดDานการเรียนการสอน ซึ่งเรียกโดยท่ัวไปวGา คอมพิวเตอร<ชGวยสอน หรือ CAI 
(Computer Assisted Instruction) ซึ่งเปLนการนําเอาคอมพิวเตอร<มาใชDเปLนเคร่ืองมือชGวยในการ
เรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝ�กหัด และสื่อการสอนจะถูกพัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรม
คอมพิวเตอร< ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟ�ก (ขนิษฐา ชานนท<.2532: 8) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร<ชGวยสอน (ComputerAssisted Instruction [CAI]) เปLนอุปกรณ<สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร< เพ่ือใหDผูDเรียนไดDมีโอกาสทบทวนความรูDดDวย
ตนเอง (ฉลอง ทับศรี. 2537: 9) ยังเปLนอุปกรณ<ท่ีชGวยใหDผูDเรียนสามารถเรียนรูDไดDในเวลาท่ีตGางกัน
ตามท่ีผูDเรียนตDองการและจัดกระทําไวDโดยเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับคอมพิวเตอร<โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหDดูเหมือนเหตุการณ<จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นGาสนใจมากข้ึน และผูDเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดDเปLนรายบุคคล (กรรณิการ< 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมGไดDอีกประการหน่ึงคือ การใหDผลปJอนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร< แลDวผลปJอนกลับหรือการใหDคําตอบน้ีถือเปLนการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ<กับสิ่งเรDาคือ ขDอมูลจากบทเรียนทําใหDเกิดการเรียนรูD  

ดังน้ัน ผูDวิจัย ซึ่งเปLนอาจารย<ผูDสอนคอมพิวเตอร< ไดDเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต วGาสามารถชGวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูDของนักศึกษาใหDสามารถเรียนรูDไดDอยGางเขDาใจ สามารถเรียนรูDดDวยตนเอง 
ตลอดเวลา และไมGสGงผลกระทบตGอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเปLนแนวทาง
ในการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเปLนการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูD
ตGอไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 

1. ไดDบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนวิชา วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต 
เพ่ือนําไปใชDในการเรียนการสอนสนับสนุนใหDนักศึกษาเกิดการเรียนรูDดDวยตนเองอยGางตGอเน่ือง
ตลอดเวลา 
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2. ทําใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจเน้ือหา วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือ
ชีวิต มากข้ึน 

3. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนชGวยใหDนักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห< ดDวยตนเองไดD
ทุกท่ีและทุกเวลา และทําใหDการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

4. รูปแบบการเรียนการสอนในวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีไดDรับการพัฒนาใหDมีศักยภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนวิชาวิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต  

2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือ
ชีวิต ใหDมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ< 80/80 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชDในการวิจัย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ช้ันปrท่ี 1 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปrการศึกษา 2561มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1หDองเรียน จํานวน 40คน 
2. กลุGมตัวอยGาง 
กลุGมตัวอยGาง ผูDวิจัยไดDกลุGมตัวอยGางมาโดยการสุGมอยGางงGาย เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<

และเทคโนโลยีการกีฬา ช้ันปrท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปrการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จํานวน 1หDองเรียนจํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน  
3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการสรDางแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบ และการวิเคราะห<แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห<เน้ือหาและวัตถุประสงค< และสรDางตารางวิเคราะห<เน้ือหากับวัตถุประสงค< 
3. สรDางแบบทดสอบใหDสอดคลDองกับเน้ือหา 
4. นําแบบทดสอบท่ีสรDางข้ึนใหDผูDทรงคุณวุฒิดDานเน้ือหา จํานวน 3ทGาน ตรวจสอบและ

พิจารณาวGาเหมาะสมหรือไมG  โดยใชDสูตร (Index of Object Congruency : IOC) ดัชนีความ
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สอดคลDองระหวGางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค< และจะคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคGา IOC ต้ังแตG 0.50 
ข้ึนไป กรณีท่ีแบบทดสอบบางขDอมีคGาตํ่ากวGา 0.50 จะทําการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นและ
ขDอเสนอแนะของผูDทรงคุณวุฒิ 

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใชDกับกลุGมตัวอยGาง จํานวน 33 คน เพ่ือวิเคราะห<หาความยาก
งGาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 

6. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวD ไปคํานวณหาคGาความเช่ือม่ันเพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมG
เปลี่ยนไปมาไมGวGาจะทําการทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม โดยใชDสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540:145)  

7. นําแบบทดสอบท่ีผGานเกณฑ<ไปบรรจุอยูGในบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เพ่ือใชDในการหา
ประสิทธิภาพตGอไป 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูDวิจัยไดDดําเนินการวิเคราะห<ขDอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดังน้ี 

   1. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดลDอมเพ่ือชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชDคGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดังน้ี 

     4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดีมาก 
     3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับดี 
     2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับปานกลาง 
     1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับพอใชD 
     1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูGในระดับควรปรับปรุง 
   2. วิเคราะห<หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการทําแบบทดสอบระหวGางเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยใชDสูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดDดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห<คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยี

และสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดDานเน้ือหา  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D. ระดับคณุภาพ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.33 0.11 ดี 
2. ภาพและภาษาท่ีใชD 4.42 0.29 ดีมาก 
3. การทดสอบความรูD 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.47 0.33 ดี 
 

จากตารางท่ี 1 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดDานเน้ือหามีคุณภาพอยูGในระดับดี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.47 และคGา
สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.33 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยี
และสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดDานเทคนิคการผลิตสื่อ  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. ดDานตัวอักษรและส ี 4.53 0.23 ดีมาก 
2. ดDานภาพน่ิง 4.47 0.12 ดี 
3. ภาพเคลื่อนไหว 4.53 0.31 ดีมาก 
4. การสื่อความหมายของปุ�มและสัญลักษณ<ตGาง ๆ  4.67 0.33 ดี 
5. ดDานปฏิสัมพันธ< 4.61 0.25 ดี 
6. ดDานแบบทดสอบ 4.33 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด�าน 4.52 0.30 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบวGา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ดDานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูGในระดับดี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 
4.52 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.30 

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต  
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต  
 

รายการ จํานวนผู�เรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค�าร�อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบทDายหนGวยการเรียน 30 30 81.78 (E1) 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 30 30 82.89(E2) 

 
จากตารางท่ี 3 พบวGา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ท่ีสรDางข้ึนมีคGาประสิทธิภาพ E1เทGากับ81.78 และ E2เทGากับ 
82.89 ซึ่งมีคGาประสิทธิภาพ เปLนไปตามเกณฑ< E1/E2ไมGตํ่ากวGา 80/80 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD 
 
สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดDวGาการสรDางบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต ตรงตามเน้ือหาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีสามารถแยกแยะเด็กเกGง
เด็กอGอนออกจากกันไดD มีคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดี และคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคในการ
ผลิตสื่อในระดับ ดีมาก 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห<ขDอมูลท้ังหมด ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน 

วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวย
สอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ระหวGางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขDอ ซึ่งมีคGาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูG
ระหวGาง 0.67-1.00 คGาความยากงGายอยูGระหวGาง 0.47-0.80 คGาอํานาจจําแนกอยูGระหวGาง 0.20-0.47 
และมีคGาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทGากับ 0.85พบวGาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชา
วิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต มีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเน้ือหาอยูGในระดับ ดี (Χ =
4.47, S.D. =0.33) และมีคGาคุณภาพเฉลี่ยดDานเทคนิคการผลิตสื่ออยูGในระดับดีมาก (Χ  =4.52, S.D. 
= 0.30) บทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน วิชาวิทยาศาสตร<เทคโนโลยีและสิ่งแวดลDอมเพ่ือชีวิต มีคGา
ประสิทธิภาพ E1/E2เทGากับ 81.78/82.89 

ข�อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเปLนการทดสอบกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี และคณะ

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชDในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ควรนําบทเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามา
ปรับปรุงใหDมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาแผ�นฉนวนกันความร�อนเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมจากของเสียใน
อุตสาหกรรมรองเท�า 

Development of Ethylene Vinyl Acetate Foam Heat Insulator Sheet 
from the waste of shoe industry   

  
พสินพงศ< ศภรสิงห<1, จงจิตร< หิรัญลาภ2, โจเซฟ เคดารี2 และปรีดา จันทวงษ<1  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาพระนครเหนือ  

2คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือนําเอาเอทิลีนไวนิลอะซีเตทโฟม ท่ีใชDเปLนวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตรองเทDา และนํามาพัฒนาเปLนแผGนฉนวนกันความรDอน โดยการนําของเสียท่ีผGานกระบวนการวัล
คาไนเซช่ันแลDว (ผงอีวีเอโฟม)นํากลับมาผสมใชDใหมG ซึ่งมีรูปแบบการทดลอง 4 ตัวอยGางท่ีอัตราสGวนเอ
ทิลีนไวนิล อะซีเตทผสมกับผงอีวีเอโฟม ดังน้ี 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, และ 40 : 60 โดยการ
ทดสอบไดDอDางอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม มอก. 1384 - 2548 ประเภทสําหรับใชDงาน
ปกติ และมาตรฐาน JIS K 6767 เพ่ือเก็บขDอมูลของแผGนฉนวน และจากการนําผลทดสอบมาทําการ
วิเคราะห<พบวGา อัตราการผสมผงอีวีเอโฟมท่ีเหมาะสม ท้ังในเร่ืองการผลิตและการเปLนฉนวนกันความ
รDอนท่ีเหมาะสมอยูGท่ีปริมาณ 25% - 50% และมีคGาการนําความรDอนของวัสดุ (k value) เทGากับ 
0.050 ± 0.001 W/m-K 
คําสาํคญั: เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม ฉนวน วัลคาไนเซชัน  
 

Abstract 
The purpose of this research was the introduction of Ethylene Vinyl Acetate 

in the from of foam used as the main raw material in shoe, and to develop into heat 
insulator sheet that already passing the vulcanization process as the experimental 
forms. The four experimental forms were done at different ratios of Ethylene Vinyl 
Acetate to EVA Foam Powder as follows : 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, and 40 : 60. In this 
research the tests were made in reference to the Thailand Industrial Standard TIS 
1384 - 2548; Normal Usage Type, and the Japanese Industrial Standard JIS K 6767, to 
collect data of the insulator sheets produced with the mentioned different ratios. 
And from the result analysis, it was found that appropriate ratios of mixed with EVA 
Foam Powder for 25% - 50% and thermal conductivity for 0.050 ± 0.001 W/m-K 
Keywords: Ethylene Vinyl Acetate, Insulator, Vulcanization 
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บทนํา 
ในชGวงต้ังแตGปr พ.ศ. 2523 ของเสียอุตสาหกรรมเร่ิมเปLนปpญหาสิ่งแวดลDอมท่ีสําคัญ ซึ่งผลท่ี

สืบเน่ืองจากปริมาณของเสียอุตสาหกรรมสัมพันธ<กับการเติบโตของความเปLนเมือง อีกท้ังภาครัฐมีการ
สGงเสริมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ่ือลดปริมาณการนําเขDาสินคDาจากตGางประเทศและตอบรับกับ
ความตDองการท่ีเพ่ิมข้ึนของประชากรเก่ียวกับสินคDาอุปโภคบริโภค 

จากผลการพัฒนาอุตสาหกรรมพบวGามีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมอยGางเดGนชัด
นับต้ังแตGปrพุทธศักราช 2512 ท่ีประเทศไทยมีโรงงานท่ีไดDรับอนุญาตใหDประกอบกิจการจํานวน 631 
โรงงาน และเม่ือสิ้นปrพุทธศักราช 2557 พบวGามีโรงงานท่ีไดDรับอนุญาตใหDประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.
โรงงาน พ.ศ. 2535 จํานวนถึง 141,247 โรงงาน [1] ซึ่งผลกระทบท่ีตามมาคือเร่ืองการจัดการ
ดําเนินการของเสียและวัสดุเหลือใชDพบวGามีการขยายตัวของระบบอุตสาหกรรมอยGางเดGนชัด และลDวน
แลDวแตGทําใหDเกิดของเสียและวัสดุเหลือใชDท้ังสิ้น เน่ืองจากไมGมีกิจการใดท่ีสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบใหD
เปLนผลิตภัณฑ<ไดDท้ังหมด ดังน้ันของเสียและวัตถุดิบเหลือใชDท่ีเกิดข้ึนจากกิจการทางอุตสาหกรรมจึง
สGงผลกระทบตGอมนุษย< สัตว< พืช และสิ่งแวดลDอม ไมGทางใดก็ทางหน่ึง ในอุตสาหกรรมรองเทDาก็
เชGนเดียวกัน มีการใชDเอทิลีนไวนิลอะซิเตท มาทําการผลิตเปLนเอทิลีน ไวนิลอะซิเตทโฟม ซึ่งเปLน
วัตถุดิบต้ังตDนในการผลิตสําหรับอุตสาหกรรมการผลิตรองเทDา ซึ่งมีของเสียหรือของเหลือใชDและเศษ
จากการแปรรูปวัตถุดิบซึ่งก็ คือ เอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟม ซึ่งเปLนวัสดุท่ีมีโพรงอากาศแบบป�ดอยูGใน
เน้ือวัตถุดิบ ทางผูDวิจัยจึงต้ังขDอสันนิษฐานวGา สามารถนําเอทิลีนไวนิล อะซิเตทโฟมมาใชDเปLนแผGน
ฉนวนกันความรDอนไดD และยังสามารถนําเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมท่ีเปLนของเสียหรือของเหลือใชD
กลับมาผสมในการผลิตเปLนแผGนฉนวนกันความรDอนไดDอีกดDวย  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผGนฉนวนกันความรDอนจากเอทิลีนไวนิลอะซิเตทท่ีมีสGวนผสมของผงอีวีเอโฟม
ซึ่งเปLนของเสียจากอุตสาหกรรมรองเทDา  

2. เพ่ือหาอัตราสGวนท่ีเหมาะสมในการผลิตแผGนฉนวนกันความรDอนจากเอทิลีนไวนิลอะซีเตท
ท่ีมีสGวนผสมของผงอีวีเอโฟมซึ่งเปLนของเสียจากอุตสาหกรรมรองเทDา 
 
การดําเนินการวิจัย 

โดยมีการทดสอบแผGนฉนวนท่ีมีการผสมตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD ซึ่งการทดสอบจะมีอัตรา
สGวนผสมของเอทิลีนไวนิลอะซิเตท กับผงอีวีเอโฟมจํานวน 4 รูปแบบ คือ 

1. เอทิลีนไวนิลอะซิเตท 100%  
2. เอทิลีนไวนิลอะซิเตท 75% ผสมกับผงอีวีเอโฟม 25%  
3 เอทิลีนไวนิลอะซิเตท 50% ผสมกับผงอีวีเอโฟม 50%  
4 เอทิลีนไวนิลอะซิเตท 40% ผสมกับผงอีวีเอโฟม 60%  
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ตารางท่ี 1 สูตรการผลิตเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมสําหรับการทําแผGนฉนวนทดสอบ 
 

ท่ี รายละเอียด 
หน�วย
น้ําหนัก 

อัตราส�วนผงอีวีเอโฟมตามสมมติฐาน 
0% 25% 50% 60% 

1 เม็ดเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 21% กรัม (g) 4,000 3,000 2,000 2,400 
2 ผงอีวีเอโฟม กรัม (g) 0 1,000 2,000 1,600 
3 สารกระตุDนการเรGงปฏิกิริยาคง

รูป (Stearic Acid) 
กรัม (g) 60 60 60 60 

4 สารทําใหDเกิดฟอง (Az Supper 
Cell-1) 

กรัม (g) 168 176 184 188 

5 สารทําใหDคงรูป (DCP) กรัม (g) 24 24 24 20 
6 สารตัวเติม (M/B EVA Black) กรัม (g) 80 80 80 80 
7 นํ้าหนักรวม (Total) กรัม (g) 4,332 4,340 4,348 4,348 

หมายเหตุ จากการทดลองเบ้ืองตDนผงอีวีเอโฟมท่ีผสมแลDวสามารถข้ึนรูปเปLนช้ินงานไดD ตDองมี
อัตราสGวนไมGเกิน 60% 
 
การดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการผลิตแผGนฉนวนทดสอบ 
1. นําวัตถุดิบท้ังหมดช่ังนํ้าหนักตามสูตรโดยมี  
 1.1 เคร่ืองช่ังดิจิตอลพิกัด 10,000 × 0.1 กรัม สําหรับช่ังเอทิลีนไวนิลอะซิเตท และผงอีวี

เอโฟม  
 1.2 เคร่ืองช่ังดิจิตอลพิกัด 300 × 0.01 กรัม สําหรับช่ังสารเคมีตGาง ๆ    
2. นําวัตถุดิบท้ังหมดท่ีช่ังนํ้าหนักแลDวใสGเคร่ืองผสม (Kneader)  
3. ทําการผสมวัตถุดิบท้ังหมดในเคร่ืองผสม (Kneader) จนไดDอุณหภูมิของคอมปาวด< 110 °C 

หรือระยะเวลาเวลาประมาณ 7 นาทีในการผสม 
4. นําคอมปาวด<จากเคร่ืองผสม (Kneader) มานวดบนเคร่ืองบดผสมแบบ 2 ลูกกลิ้ง (Two 

Roll Mill) จํานวน 3 รอบ แลDวทําการรีดออกเปLนแผGน Sheet ขนาดประมาณกวDาง 15 cmยาว
ประมาณ 15 cm 

5. ผึ่งแผGน Sheet ใหDมีอุณหภูมิเทGากับอุณหภูมิหDองแลDวนําแผGน Sheet ไปเขDาเคร่ืองอัดข้ึนรูป 
(Compression Molding Machine) ขนาดแมGพิมพ< (mold) 18 cm x 20 cm หนา 14.5 mm 

6. โดยอุณหภูมิของเคร่ืองอัดข้ึนรูปอยูGท่ี 175°C แรงดัน 120-130 bar แลDวทําการอบแผGน 
Sheet เปLนเวลาประมาณ 17 นาที โดยช่ังนํ้าหนักแผGน sheet ประมาณ 900 g  

7. หลังจาก 17 นาทีแลDว จะไดDแผGนเอทิลีนไวนิลอะซิเตทโฟมหรือแผGนฉนวนทดสอบ 
8. ท้ิงไวDใหD set ตัว เปLนเวลา 48 ช่ัวโมง กGอนนําไปทําการทดสอบตามมาตรฐานตGาง ๆ 
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ภาพท่ี 1 รูปถGายเซลล<ของแผGนฉนวนทดสอบตามรูปแบบการทดลองเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 100% 
(ขยาย 60 เทGา) 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปถGายเซลล<ของแผGนฉนวนทดสอบตามรูปแบบการทดลองเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 75% ผสม
กับผงอีวีเอโฟม 25% (ขยาย 60 เทGา) 
 

 
 

ภาพท่ี 3 รูปถGายเซลล<ของแผGนฉนวนทดสอบตามรูปแบบการทดลองเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 50% ผสม
กับผงอีวีเอโฟม 50% (ขยาย 60 เทGา) 
 

 
 

ภาพท่ี 4 รูปถGายเซลล<ของแผGนฉนวนทดสอบตามรูปแบบการทดลองเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 40%ผสม
กับผงอีวีเอโฟม 60% (ขยาย 60 เทGา) 
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ผลการวิจัย 
ค�าการนําความร�อนของวัสดุ(k-value) 

 การนําความรDอนของวัสดุทดสอบโดยหDองปฏิบัติการของกองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร<
และบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี และไดDผลดังน้ี  
 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<คGาการนําความรDอนของวัสดุASTM C518 อุณหภูมิ 23±1°C 
 
ความสามารถในการซึมผ�านของไอน้ํา (Water Vapor Permeability) 
 ความสามารถในการซึมผGานของไอนํ้า เก็บคGาโดยมีเคร่ืองมือคือ แกDวสําหรับทดลองท่ีบรรจุ
ช้ินงานและนํ้ากลั่น ทําการทดสอบในตูDควบคุมอุณหภูมิท่ี 25°C ความช้ืนสัมพันธ< 50%RH เปLนเวลา  
3 วัน เก็บคGานํ้าหนักท่ีหายไป ซึ่งไดDคGาดังแสดงในกราฟ  
 

 
 
ภาพท่ี 6 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<การซึมผGานไอนํ้า ASTM E96 
 
การดูดซึมน้ํา (Water Absorption) 
 การดูดซึมนํ้าใชDช้ินงาน โดยเตรียมช้ินงานทดสอบขนาดกวDาง 12 cm × ยาว 12 cm × หนา 
30 mm นําช้ินทดสอบแชGนํ้าใหDช้ินงานทดสอบจมท้ิงไวD 4 วัน หลังจากน้ันนําช้ินทดสอบข้ึนมาทําการ
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ซับนํ้าใหDแหDงแลDวทําการวัดขนาดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และทําการคํานวณเปLนเปอร<เซ็นต<ท่ี
ขยายตัว  
 

 
 
ภาพท่ี 7 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<การดูดซึมนํ้า ISO 2896 Procedure A 
 
การคงสภาพทางมิติ (Shrinkage) 
 การทดสอบความคงสภาพของมิติท่ีอุณหภูมิ 70±2 นาน 22 ช่ัวโมง โดยการตัดช้ินงานขนาด
ขนาดกวDาง × ยาว × หนา เทGากับ 12 cm × 12 cm × 10 mm นําช้ินงานเขDาไปอบดDวยตูDอบความ
รDอน (Hot Air Oven) โดยใชDอุณหภูมิในการทดสอบ 70°C นาน 22 ช่ัวโมง แลDวนําออกจากตูDอบเพ่ือ
ท้ิงไวDใหDเย็น 30 นาที แลDวจึงวัดความกวDางความยาวของช้ินงานคํานวณเปLนเปอร<เซ็นต<ที่เปลี่ยนแปลง  
 

 
 
ภาพท่ี 8 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<การคงสภาพทางมิติ JIS K 6767 
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ความต�านทานแรงดึง (Tensile Strength) 
เค ร่ืองทดสอบความตDานทานแรงดึงและแรงกด ย่ีหDอ Cometech ของบริษัท NTH 

Technology จํากัด รุGน LRK-2KN ทําการเก็บคGา 3 รอบ 
 

 
 
ภาพท่ี 9 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<ความตDานทานแรงดึง JIS K 6767 
 
ความทนทานต�อแรงอัด (Compression Set)  
 เปLนการเก็บคGาเปอร<เซ็นต<ของการหดตัวของช้ินงานหลังจากทําการอบท่ีอุณหภูมิ 45 °C เปLน
เวลา 6 ช่ัวโมงท้ิงไวDใหDเย็นตัวเปLนเวลา 30 นาที 
 

 
 

ภาพท่ี 10 กราฟแสดงผลการวิเคราะห<ความทนทานตGอแรงอัด JIS K 6767 
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อภิปรายผล 
1. การนําความร�อนของวัสดุ (k value) 
 จากการทดลอง พบวGาคGาการนําความรDอนของวัสดุ (k value) ของแผGนฉนวนตัวอยGาง มี

คGาการนําความรDอนของวัสดุอยูGในระดับใกลDเคียงกัน และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคGาการนําความ
รDอนของมาตรฐานผลิตภัณฑ< อุตสาหกรรม 1384 - 2548 ประเภทสําหรับใชDงานปกติ ซึ่งตDองมีคGาการ
นําความรDอนไมGเกิน 0.042 W/m-K ผลปรากฏออกมาวGาฉนวนตัวอยGางมีคGามากกวGามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรมดังกลGาว ซึ่งตDองปรับแกDอัตราการขยายตัวของแผGนฉนวนเพ่ิมข้ึน โดยในการ
วิจัยคร้ังน้ีใชDอัตราการขยายตัวอยูGที่ 2.2 เทGา  

2. ความสามารถในการซึมผ�านของไอน้ํา (Water Vapor Permeability)  
 ในการทดลองเก็บคGาพบวGาปริมาณของผงอีวีเอโฟมเพ่ิมข้ึน มีผลโดยตรงกับนํ้าหนักท่ี

หายไปของอุปกรณ<ท่ีใชDในการทดลอง แสดงใหDเห็นวGาไอนํ้าสามารถซึมผGานผงอีวีเอโฟมไดDยากกวGา แตG
ไอนํ้าสามารถซึมผGานอีวีเอโฟมไดDงGายกวGา โดยเปรียบเทียบจากเอทิลีนไวนิลอะซิเตท 100% กับ เอ
ทิลีนไวนิลอะซิเตท 40% ผสมกับผงอีวีเอโฟม 60% เพราะผงอีวีเอไมGมีความเปLนโพรงอากาศแลDวทํา
ใหDไอนํ้าซึมผGานไดDเฉพาะโพรงอากาศท่ีเปLนเอวีเอโฟม 

3. การดูดซึมน้ํา (Water Absorption)  
 ในการทดลองพบวGาปริมาณของผงอีวีเอโฟมเพ่ิมข้ึน มีผลโดยตรงกับความสามารถในการ

ดูดซึมนํ้าของแผGนฉนวน แสดงใหDเห็นวGานํ้าซึมผGานอีวีเอโฟม (เอทิลีนไวนิลอะซิเตท 100%) ไดDดีกวGาผง
อีวีเอโฟม  

4. การคงสภาพทางมิติ (Shrinkage)  
 ในการทดลองพบวGาปริมาณของผงอีวีเอโฟม มีผลโดยตรงกับคGาเปอร<เซ็นต<การหดตัว หรือ

การคงสภาพทางมิติท่ีอุณหภูมิ (70±2)°C นาน 22 ช่ังโมง ทําใหDคGาเปอร<เซ็นต<การหดตัวเพ่ิมข้ึน เม่ือ
ปริมาณของผงอีวีเอโฟมเพ่ิมข้ึน และเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคGาการคงสภาพทางมิติของ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม 1384 - 2548 ประเภทสําหรับใชDงานปกติ ซึ่งตDองมีคGาการคงสภาพทางมิติ
เปลี่ยนแปลงไมGเกิน 3.5% ผลปรากฏออกมาวGาฉนวนตัวอยGางชนิดเอทิลีนไวนิล อะซิเตท 100% มีคGา
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม สGวนชนิดอ่ืนไมGไดDตามมาตรฐานผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรมดังกลGาว 
เปLนเพราะวGาผงอีวีเอโฟมท่ีผสมเขDาไปไมGสามารถเปLนเน้ือเดียวกับแผGนอีวีเอโฟมไดD เม่ือโดนความรDอน
จึงเกิดการขยายตัวไดDงGายกวGา 

5. ความต�านทานแรงดึง (Tensile Strength)  
 ในการทดลองพบวGาปริมาณของผงอีวีเอโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลโดยตรงตGอการลดลงของคGา

ความตDานทานแรงดึงของแผGนฉนวน เพราะผงอีวีเอโฟมไมGสามารถเปLนเน้ือเดียวกับแผGนฉนวนไดD ทํา
ใหDเม่ือเพ่ิมผงอีวีเอโฟม คGาความตDานทานแรงดึงจะลดลง 
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6. ความทนทานต�อแรงอัด (Compression Set)  
 ในการทดลองพบวGาปริมาณของผงอีวีเอโฟมท่ีเพ่ิมข้ึน มีผลโดยตรงตGอเปอร<เซ็นต<การหด

ตัวภายใตDแรงอัดของแผGนฉนวน จากกราฟจะเห็นวGาปริมาณผงอีวีเอโฟมเพ่ิมข้ึนก็จะย่ิงมีเปอร<เซ็นต<
การหดตัวสูงข้ึน  

จากการทดลองผลิตแผGนฉนวนและเก็บคGาการทดลอง ผูDวิจัยพบวGา อัตราการผสมผงอีวีเอโฟม
ซึ่งเปLนของเสียจากการผลิตรองเทDาท่ีเหมาะสม ท้ังในเร่ืองการผลิตและการเปLนฉนวนกันความรDอนท่ี
เหมาะสมอยูGท่ีปริมาณ 25% - 50% ซึ่งการนําไปใชDงานน้ัน ข้ึนอยูGกับวัตถุประสงค<วGาจะนําไปใชDเปLน
ฉนวนสําหรับงานประเภทใดและอุปกรณ<ชนิดใด 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนาแผGนฉนวนใหDมีคGาเปอร<เซ็นต<การหดตัวตํ่าลง ซึ่งมีแนวโนDมท่ีจะทําใหD
สามารถนําแผGนฉนวนไปใชDงานไดDหลากหลายรูปแบบ 

2. ควรมีการทดลองปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณของสารท่ีทําใหDเกิดฟอง ซึ่งมีแนวโนDมท่ีจะ
ทําใหDไดDฉนวนท่ีมีคGาการนําความรDอนท่ีดีขึ้น 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<
โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการ
วิจัยเปLน อาจารย< เจDาหนDาท่ี และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี โดยใชDวิธีการเลือกกลุGมตัวอยGางแบบเจาะจง  

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกG ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  
   ผลการวิจัยพบวGา ระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูGในระดับดีมาก คGาเฉลี่ย 4.72 เม่ือ
พิจารณาเปLนรายดDานพบวGา ความถูกตDองในการลบขDอมูล มีคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด 5.00 รองลงมาคือ 
ความถูกตDองในการคDนหาขDอมูล คGาเฉลี่ย 4.90 และความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ  
มีคGาเฉลี่ยนDอยท่ีสุด 4.40  
คําสําคัญ: ระบบบริหารจัดการ, วัสดุ, อุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to design and development of management 
system for audio-visual equipment of faculty of industrial technology, kanchanaburi 
rajabhat university by specified sampling technique. 
 The research instrument were the management system for audio visual 
equipment and quality evaluation form.  
 The result of the research revealed that the quality overall was at very good 
level ( X = 4.72, S.D. = 0.20) when considering in side that the accuracy of delete data 
was at very good level ( X = 5.00, S.D. = 0.00), the accuracy of search data was at 
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very good level ( X = 4.90, S.D. = 0.32) and the speed of the processing system was at 
good level ( X = 4.40, S.D. = 0.71).  
Keywords: management system, material, audio-visual equipment 
  
บทนํา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีสาขาวิชาท่ีเป�ดสอนใน
ปpจจุบัน 4 สาขาวิชา 3 วิชาเอก ประกอบดDวยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส<, สาขาวิชาการบริหาร
ทรัพยากรอาคาร, สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี 3 วิชาเอก 
คือ เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีเคร่ืองกล และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร<อุตสาหกรรม 
มุGงเนDนการเรียนการสอนโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญและการนําเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหมGๆ เขDามา
เปLนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหDนักศึกษาสามารถประยุกต<ใชDเทคโนโลยีและสื่อสาร
กับการเรียนการสอนไดDอยGางเต็มศักยภาพ  

การบริหารการจัดการเรียนการสอนภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีไดDมีการนําวัสดุ ครุภัณฑ< อุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< มาใชDในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย< ตลอดจนการนํามาใชDเปLนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูDสําหรับนักศึกษาเปLนจํานวน
หลายรายการ โดยกระจายไปตามสาขาวิชาตGางๆ ตามประเภทการใชDงานหรือตามคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ<น้ัน  

งานโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีหนDาท่ีรวบรวมขDอมูลมาดัดแปลงและ
เผยแพรGในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ<ตGางๆ การควบคุมการใชD การจัดหาและจัดเก็บรักษา
โสตทัศนูปกรณ<เพ่ือใชDเปLนสGวนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย<และนักศึกษา พรDอม
ท้ังสนับสนุนการทํางานของบุคลากรภายในสํานักงานคณบดี โดยมีการสํารวจความพรDอมของวัสดุ
ครุภัณฑ<ภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหDมีความพรDอมกGอนการเป�ดภาคการศึกษา ข้ันตอนใน
การตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ<ในหDองเรียน เจDาหนDาท่ีผูDรับผิดชอบจะตDองไปตรวจเช็ควัสดุครุภัณฑ<ทีละช้ิน
แลDวตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ<แลDวจดบันทึก แลDวนํามาบันทึกลงคอมพิวเตอร<อีกคร้ังทําใหDมีการ
ทํางานท่ีซ้ําซDอน เน่ืองจากมีรายการวัสดุครุภัณฑ<จํานวนหลายรายการ การยืมคืนวัสดุอุปกรณ<
โสตทัศนูปกรณ<ในปpจจุบันยังกระดาษในการบันทึก และตDองกรอกขDอมูลจํานวนมาก ทําใหDขDอมูลท่ี
ไดDรับเกิดขDอผิดพลาดและการดําเนินงานลGาชDา 

จากความสําคัญและปpญหาดังกลGาวมาแลDวขDางตDน ผูDวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรีเพ่ือแกDปpญหาความซับซDอน ความลGาชDาของงานโสตทัศนศึกษาและงานพัสดุของ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคDนหาไดDอยGางรวดเร็ว 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

สมมติฐานการวิจัย  
 ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรีมีคุณภาพอยูGในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชDในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดDแกG บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 20 คน 

2. กลุGมตัวอยGาง 
กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดDแกG บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 10 คน ซึ่งไดDมาแบบการเลือกแบบเจาะจงจาก
กลุGมประชากร 

เนื้อหา 
 - ขDอมูลเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ<คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกาญจนบุรี 
 - ภาษา PHP 
 - การติดต้ังและการจําลอง Web Server 
 
การดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ< โสตทัศนูปกรณ<  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทําการศึกษาปpญหาและความตDองการ
ของระบบโดยการนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร<เขDามาชGวยในการพัฒนาระบบ มีขั้นตอนดังตGอไปน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจและรวบรวมขDอมูลเก่ียวกับวัสดุครุภัณฑ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผูDวิจัยทําการกําหนดเปJาหมาย วัตถุประสงค< รวบรวมขDอมูลของการจัดเก็บครุภัณฑ<ของ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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 ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาและเก็บรวบรวมความตDองการของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<
โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ผูDวิจัยทําการศึกษาขDอมูลจากเจDาหนDาท่ีดูแลงานพัสดุของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพ่ือใหD
ไดDขDอมูลท่ีถูกตDอง และเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบ 
 ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 การออกแบบระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกอบดDวยการออกแบบระบบงาน และการออกแบบฐานขDอมูล  

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงการออกแบบระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงฐานขDอมูลสัมพันธ< 
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 ข้ันตอนท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 ในการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผูDวิจัยไดDใชDภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานขDอมูล 
MySQL 
 ข้ันตอนท่ี 5 ทดสอบระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 เม่ือพัฒนาระบบแลDว ผูDวิจัยดําเนินการทดสอบการเขDาใชDงาน การแสดงผลขDอมูลตามลําดับ
ของผูDใชDงาน การออกรายงานท่ีถูกตDองทํางานสอดคลDองและตรงตามความตDองการของระบบ  
 ข้ันตอนท่ี 6 วิเคราะห< สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน 
 การวิเคราะห<ผลประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ< โสตทัศนูปกรณ<  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ซึ่งทําการประเมินหลังจากทําการ
ทดลองการใชDงานระบบ  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ< โสตทัศนูปกรณ<  คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีการทํางาน 4 สGวนหลัก คือ หนDารายการยืม-คืน
ครุภัณฑ< หนDารายการรับพัสดุ-ครุภัณฑ< หนDาการต้ังคGาอุปกรณ< หนDาการต้ังคGาการใชDงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงหนDาหลักของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ<  
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 สGวนท่ี 1 หนDารายการยืม-คืน ผูDใชDงานสามารถสรDางรายการยืม และสามารถคDนหารายการยืม
ตามชGวงวันไดD ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงผลสGวนท่ี 1 รายการยืม-คืนอุปกรณ< 
 

 สGวนท่ี 2 หนDารายการรับพัสดุ-ครุภัณฑ< ผูDใชDงานสามารถดูรายการวัสดุ - ครุภัณฑ< ใน
ภาพรวม และสามารถเพ่ิมรายการอุปกรณ<หรือครุภัณฑ< และคDนหาตามรหัสอุปกรณ<หรือครุภัณฑ<ไดD 
ดังภาพท่ี 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงผลสGวนท่ี 2 รายการรับพัสดุ-ครุภัณฑ< 
 

สGวนท่ี 3 การต้ังคGาอุปกรณ< สามารถแบGงหมวดหมูGอุปกรณ<ไดD โดยกดเคร่ืองหมายบวกเพ่ือเพ่ิม
อุปกรณ<ตามหมวดหมูG และสามารถพิมพ<รายการอุปกรณ<ไดD ดังภาพท่ี 6 
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สGวนท่ี 4 หนDาการต้ังคGาการใชDงานสามารถแกDไขปรังปรุงขDอมูลหนGวยงาน และแกDไขรหัสผGาน 
ดังภาพท่ี 7 

 

 
(ก)  

 
(ข)  

ภาพท่ี 7 แสดงผลหนDาแกDไขขDอมูลหนGวยงาน (ก) และหนDาแกDไขรหัสผGาน (ข) 
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 2. ผลการวิเคราะห<ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 สGวนท่ี 1 การวิเคราะห<ลักษณะทางประชากรศาสตร<ของผูDตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนความถ่ี และคGารDอยละ ลักษณะทางประชากรศาสตร<ของผูDตอบแบบสอบถาม 
จําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนGง 
 

ข�อมูลผู�ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร�อยละ 
เพศ 

ขาย 6 60.00 
หญิง 4 40.00 
รวม 10 100.00 

อายุ 
18 – 35 ปr 6 60.00 
36 – 45 ปr 3 30.00 
46 ปrขึ้นไป 1 10.00 

รวม 10 100.00 
ตําแหน�ง 

อาจารย< 2 20.00 
เจDาหนDาท่ี 3 30.00 
นักศึกษา 5 50.00 

รวม 10 100.00 
  
 จากตารางท่ี 1 พบวGาผูDตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปLนเพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปLน 
รDอยละ 60 สGวนใหญGมีอายุระหวGาง 18 - 35 ปr จํานวน 6 คน คิดเปLนรDอยละ 60 รองลงมาอายุ
ระหวGาง 36 – 45 ปr จํานวน 3 คน คิดเปLนรDอยละ 30 และอายุ 46 ปrข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปLน 
รDอยละ 10 สGวนใหญGเปLนนักศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปLนรDอยละ 50 รองลงมาคือเจDาหนDาท่ี จํานวน  
3 คน คิดเปLนรDอยละ 30 และ อาจารย<จํานวน 2 คน คิดเปLนรDอยละ 20 
 สGวนท่ี 2 การวิเคราะห<ประสิทธิภาพของการใชDงานของระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<
โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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ตารางท่ี 2 แสดงคGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห<ประสิทธิภาพของการใชDงานของ
ระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 
 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับคณุภาพ 

1. ความถูกตDองในการจัดเก็บขDอมูลนําเขDา 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
2. ความถูกตDองในการคDนหาขDอมูล 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
3. ความถูกตDองในการปรับปรุงแกDไขขDอมูล 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
4. ความถูกตDองในการลบขDอมูล 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

5. ความถูกตDองของผลลัพธ<ที่ไดDจากการประมวลผลในโปรแกรม 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
6. ความถูกตDองของการแสดงผลลัพธ<ในรูปแบบรายงาน 4.50 0.53 มากท่ีสุด 
7. ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.40 0.71 มาก 
8. ความนGาเช่ือถือของระบบ 4.60 0.52 มากท่ีสุด 
9. ความครอบคลุมของโปรแกรมท่ีพัฒนากับระบบงานจริง 4.80 0.42 มากท่ีสุด 
10. การปJองกันขDอผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 4.70 0.48 มากท่ีสุด 

ค�าเฉลี่ยในภาพรวม 4.72 0.20 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางท่ี 2 พบวGาระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูGในระดับดีมาก คGาเฉลี่ย 4.72 เม่ือ
พิจารณาเปLนรายดDานพบวGา ความถูกตDองในการลบขDอมูล มีคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด 5.00 รองลงมาคือ 
ความถูกตDองในการคDนหาขDอมูล คGาเฉลี่ย 4.90 และความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 
มีคGาเฉลี่ยนDอยท่ีสุด 4.40 
 
อภิปรายผล 
 จากการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ<โสตทัศนูปกรณ< คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใชDภาษา PHP และโปรแกรมจัดการฐานขDอมูล MySQL พบวGา 
ระบบมีประสิทธิภาพในภาพรวมอยูGในระดับดีมาก คGาเฉลี่ย 4.72 เม่ือพิจารณาเปLนรายดDานพบวGา 
ความถูกตDองในการลบขDอมูล มีคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด 5.00 รองลงมาคือ ความถูกตDองในการคDนหาขDอมูล 
คGาเฉลี่ย 4.90 และความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ มีคGาเฉลี่ยนDอยท่ีสุด 4.40 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 
 ควรมีการพัฒนาเพ่ือนําไปใชDเก็บวัสดุ ครุภัณฑ<อ่ืนๆ ภายในคณะฯ ตGอไป  
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ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตGอไป 
    ควรมีการพัฒนาระบบใหDอยูGในรูปแบบแอพพลิเคชัน และเพ่ิมรหัส QR Code เพ่ือใหDงGายและ
สะดวกตGอการใชDงาน 
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การพัฒนาและหาประสทิธิภาพสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
เรื่องโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร� 

The Development and Efficiency multimedia technology:  
Program illustrator 

 

ทัชสน พฤฒเศรณี1, พลเอกชูเกียรติ มุGงมิตร2  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร<ศึกษา คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< 1)เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตร
เตอร< ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบบุรี 2) เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลทางการเรียนรูDของผูDเรียน 3)เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< ใหDมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ< 80/80 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย 
บทเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< และแบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและใชDสถิติอนุมานดDวย dependent t-test โดยการวิจัยน้ีเปLนแบบการวิจัยเชิงทดลอง แบบOne 
group pretest-posttest design ประชากรท่ีใชDในงานวิจัยไดDแกG  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 46 คน 
กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัย โดยใชDวิธีการสุGมแบบ(Cluster sampling) มีจํานวนท้ังหมด 30 คน 
ผลการวิจัยพบวGา1) สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2= 80/84) ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<ท่ีต้ังไวD 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดDวย
สื่อเทคโนโลยีมลัติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลสัเตรเตอร< สูงกวGากGอนเรียน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สรุปไดDวGาบทเรียน สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< เปLนสื่อบทเรียนท่ีมี
คุณภาพดี และสามารถนําไปใชDในการเรียนรูDดDวยตนเองแบบ อี-เลิร<นน่ิงไดDอยGางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,ประสิทธิภาพ,โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< 

 
Abstract 

   The purposes of research were: 1) to construct the development of 
multimedia technology “Program illustrator” of people Community in Student in 
Faculty of Science and Technology Bangkokthonburi University 2) to study the 
learning effectiveness of learners 3) to find the efficiency of computer multimedia 
lessons at 80/80. Research Tools in this research were Multimedia Lessons on 
“Program illustrator”, achievement test, and use inference statistics with dependent 
t-test. This research design was a one-group pretest-posttest. Population of the 
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research include 46 of people community Student in Faculty of Science and 
Technology Bangkokthonburi University. The Sample were 3 0  people.  The results 
were as follows: 1) The development multimedia technology Community in Program 
illustrator revealed efficiency at (E1/E2 =80/84) which was above the set criterion at 
80/80. 2) The Posttest of people achievement from the use multimedia technology 
community in Program illustrator statistical significance (t-test=12 .5 4 ). It can be 
interactive multimedia technology lessons computer virus and protection are a good 
quality. Multimedia computers can be used in E-learning self-study in high performance. 
Keywords: Technology, multimedia Effectiveness, Program illustrator 
 
บทนํา 

ปpจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดDมีความกDาวหนDาไปอยGางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดDาน
เครือขGายคอมพิวเตอร<ท่ีเรียกวGาอินเตอร<เน็ต จึงถือไดDวGาเปLนอินเตอร<เน็ตเปLนตัวเรGงท่ีสําคัญในการ
ขับเคลื่อนสังคมโลกใหDเขDาสูGกระแสโลกาภิวัตน< และเปLนนวัตกรรมท่ีสําคัญในการแลกเปลี่ยนขDอมูล
ขGาวสาร เปLนเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีมีบทบาทในสังคมโลกอยGางมาก มีอรรถประโยชน<ท่ีสามารถ
ตอบสนองตGอวัตถุประสงค<การใชDงานในทุกรูปแบบและกGอใหDเกิดโอกาสทางธุรกิจ  อันหลากหลาย มี
อิทธิพลท่ีสGงผลตGอในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต การทํางาน และการติดตGอสื่อสารของมนุษย< 
นวัตกรรมท่ีย่ิงใหญGน้ีนํามาสูGการปฏิวัติท่ีเก่ียวขDองกับสGวนตGางๆ เชGน ดDานการศึกษาทางไกลผGาน
อินเตอร<เน็ต การคDนหาขDอมูลจากเครือขGายท่ัวโลก ซึ่งอินเตอร<เน็ต ถือวGาเปLนแหลGงคDนควDาขDอมูลท่ี
ย่ิงใหญGที่สุดในโลก  

ยุคขDอมูลขGาวสารและสารสนเทศในศตวรรตท่ี 21 ไดDมีการคDนพบสิ่งใหมGๆและความกDาวหนDา
ทางเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงไปอยGางรวดเร็วประเทศกําลังพัฒนา เชGน ประเทศไทยไดDมีการ
คDนพบสิ่งใหมGๆ และมีความกDาวหนDาทางเทคโนโลยีเชGนเดียวกันโดยเฉพาะอยGางย่ิงเทคโนโลยีเก่ียวกับ
เร่ืองการเรียนการสอนเพ่ือใหDเกิดประสิทธิภาพทางการศึกษาไดDมีการพัฒนาไปอยGางมากเชGนกัน 
เทคโนโลยีทางการศึกษาเปLนสิ่งจําเปLนท่ีตDองมีการศึกษาใหDสอดคลDองกับความกDาวหนDาทางการเรียน
การสอนโดยการประดิษฐ< และเลือกใชDสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมทันสมัย และคอมพิวเตอร<เปLน
สื่อท่ีใชDมากในการศึกษาการนําเอาคอมพิวเตอร<มาใชDเปLนบทเรียนชGวยสอนในการเรียน จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหDนGาสนใจ เพราะสื่อคอมพิวเตอร<สามารถสGงทอดขDอมูลผGานการ
รับรูD ทางประสาทสัมผัสไดDหลายๆ ทาง เชGน ทางหู ทางตา และทางสัมผัส เปLนตDน โดยแสดงออกไดDทั้ง
ภาพและเสียง รวมถึงสารสนเทศอ่ืนๆ (บรรจบ สุขประภาภรณ< ,2534) ไดDแกG อักขระ (Text) 
ภาพกราฟ� ก  (Graphic) ภาพ  3 มิ ติ  (3D Objects) ภาพ วี ดี ทั ศน<  (Video) ภาพ เคลื่ อน ไหว 
(Animation) เสียงพูด และเสียงเพลง (Sound, Sound Effect) เน่ืองจากความนิยมแพรGหลายมาก
ข้ึนทางคอมพิวเตอร<ชGวยสอนในปpจจุบัน จึงอาจทําใหDเกิดความเขDาใจผิดไดDวGานําคอมพิวเตอร<ชGวยสอน
เขDามาใชDในการเรียนการสอนเปLนแนวคิดใหมGซึ่งเกิดข้ึนมาไมGมากนัก แตGอันท่ีจริงแลDวแนวคิดในการนํา
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คอมพิวเตอร<มาใชDทางการศึกษาในลักษณะคอมพิวเตอร<ชGวยสอนน้ีมีประวัติความเปLนมากวGา 30 ปr
มาแลDว นับแตGน้ันก็ไดDเกิดพัฒนาการของคอมพิวเตอร<ชGวยสอน และแนวคิดในการนําคอมพิวเตอร<ชGวย
สอนไปใชDในโรงเรียนอยGางตGอเน่ือง (ประหยัด จิระวรพงษ<,2539) สําหรับในประเทศไทยน้ันแนวคิดใน
การนําคอมพิวเตอร<ชGวยสอนเขDาไปใชDในโรงเรียนไดDเร่ิมมาต้ังแตGชGวง พ.ศ. 2525-2530 อยGางไรก็ไดD
การพัฒนาการของคอมพิวเตอร<ชGวยสอนในประเทศไทยเปLนไปอยGางไมGตGอเน่ืองนัก ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ปpญหาในดDานตGาง ๆ เชGน ปpญหาทางดDานความพรDอมของบุคลากร ตลอดจนงบประมาณและการ
ออกแบบคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เปLนตDน  

ลักษณะการจัดการศึกษาในอนาคตจะเปLนการจัดการศึกษาเนDนท่ีผูD เรียนเปLนสําคัญ 
ในการเรียนรูDในลักษณะของการศึกษารายบุคคล (Individual Study) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมG อัน
ไดDแกGเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร< และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เขDามา
ประยุกต<ใชDทางดDานการศึกษาการจัดการศึกษารายบุคคลเปLนการจัดการศึกษาท่ีพิจารณาถึงความ
แตกตGาง ความตDองการและสนใจตามกําลังความสามารถของตน ยGอมตDองอาศัยการจัดระบบการ
จัดการและการวางแผนการสอนท่ีดี โดยจัดใหDผูDเรียนเปLนศูนย<กลางโดยเฉพาะสื่อท่ีเปLนคอมพิวเตอร<
ชGวยสอนนับเปLนสื่อท่ีกําลังมีบทบาทสําคัญ ท้ังน้ี เน่ืองจากขDอไดD เปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวย
สอนท่ีเหนือกวGาสื่อการเรียนประเภทอ่ืน ก็คือการเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ< (Interactive) กับ
บทเรียนไดDตลอดเวลา 

การพัฒนาสื่อการเรียนมัลติมีเดียโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญเพ่ือใชDในการเรียนการสอน การ
พัฒนาตัวผูDเรียนเปLนสําคัญ และชGวยลดปpญหาของผูDสอนในเร่ืองการถGายทอดความรูDใหDแกGผูDเรียนใหD
เปLนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟ�ก 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่งทําใหDผูDเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมGทําใหD
เกิดความเบ่ือหนGาย ซึ่งผูDเรียนสามารถเรียนรูDท้ังในหDองเรียนและนอกหDองเรียนท่ีใดก็ไดDตามความ
เหมาะสม และมีการวัดผลการเรียนโดยมีแบบทดสอบกGอนเรียนและหลังเรียน ทําใหDสามารถวัด
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูDไดD อีกท้ังสื่อการเรียนมัลติมีเดียยังสอดคลDองกับโครงการคลีนิคไอที ของคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี ท่ีจัดอบรมความรูDเก่ียวกับการสอนในชุมชนโดยเนDนเน้ือหาเก่ียวกับการ
ใหDความรูDทางดDานเทคโนโลยีฮาร<ดแวร< และซอฟแวร<ในแนวทางการปJองกันและบํารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร< อีกท้ังมีการแจกสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<ซึ่งเปLนพ้ืนฐานของการใชDงาน
ภายในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาตร<และเทคโนโลยีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ตลอดจน ชGวยพัฒนาในดDานการศึกษาใหDมีความกDาวหนDา โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคลDองกับ
นโยบายและแผนการศึกษาของไทย ฉบับท่ี 10 ท่ีตDองการเขDาถึงระบบอินเตอร<เน็ตในการเรียนการ
สอนโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญ 
   ดังน้ันผูDวิจัยจึงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผูDวิจัยไดDนําเอาโปรแกรม Adobe 
Captivate 6 ใชDในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูDในหDองเรียน
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยพัฒนา สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<  

3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< ใหDมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ< 80/80 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปรท่ีทํางานวิจัยน้ีประกอบดDวย 
    ตัวแปรตDน ไดDแกG สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<ของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
    ตัวแปรตาม ไดDแกG ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรม
อิลลัสเตรเตอร< และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธผิลการเรียน 

เพ่ือวัดผลการเรียนรูDตามวัตถุประสงค<ของงานวิจัยท่ีต้ังไวDท่ีไดDจากการพัฒนาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย วGาหลังจากการเรียนรูDผGานสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<ในรายวิชาเทคนิคพิเศษ แลDวผูDเรียนมี
ความรูDเพ่ิมข้ึนมากนDอยเพียงใด การเรียนเพ่ือวัดความรูDความเขDาใจอยGางแทDจริง อาจจะใหDเคร่ืองมือคือ
แบบทดสอบท้ังหมดในรายวิชาน้ันมาทดสอบกGอนเรียนเพ่ือหาเกณฑ<ในการเปรียบเทียบกGอนเรียนและ
หลังเรียนแลDวใหDผูDเรียนไดDเขDาไปศึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน ใหDเสร็จสิ้นท้ังหมดในหนGวย
การเรียนน้ันแลDว(ธีระชัย ปูรณโชติ,2552) แลDวทําการวัดผลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาประสิทธิผลการเรียนรูD
เพ่ือเปLนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<ใหDดีย่ิงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

เพ่ือใหDตัวเน้ือหาวิชาและสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย น้ันมีประสิทธิภาพ (เสาวนีย< สิกขาบัณฑิต, 
2525) จําเปLนจะตDองมีการตรวจสอบจากผูDใชDเสียกGอน เพ่ือใหDทราบถึงขDอมูลท่ีแทDจริงในการสรDางสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร<วGามีประสิทธิภาพพรDอมท่ีจะนําไปใชDงานไดDจริงหรือไมG เพ่ือปรับเปลี่ยนแกDไขใหD
ดีย่ิงข้ึนเคร่ืองมือท่ีใชDอาจเปLนแบบทดสอบหลังจากการเรียนแตGละหนGวยเพ่ือวัดหาประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร< 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุGมตัวอยGางในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ี คือ  
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   ประชากร ประกอบดDวย นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 46 คน 

กลุGมตัวอยGางประกอบดDวยนักศึกษาปr 3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชDการสุGมตัวอยGางแบบ (Cluster 
sampling) จํานวน 30 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   ข้ันวิเคราะห<เน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการดังน้ี 

1. วิเคราะห<เน้ือหาวิชาโดยใชDวิธีระดมสมอง (Brainstorming Chart) จากแหลGงขDอมูลทาง
เอกสาร ตําราท่ีเก่ียวขDอง และจากผูDเช่ียวชาญทางดDานเน้ือหา รายละเอียดของการระดมสมอง 

2. สรDางความสัมพันธ<ของเน้ือหาภายหลังการระดมสมอง 
3. วิเคราะห<เน้ือหาโดยจัดเปLนแผนภูมิโครงขGายเน้ือหา (Content Network Chart)   

 
ข้ันตอนการพฒันาบทเรียน 

1. เขียนรายละเอียดเน้ือหาแตGละกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด (Script development) โดย
ใหDสอดคลDองกับแผนท่ีไดDวางเอาไวD โดยผูDวิจัยเขียนเน้ือหาเปLนกรอบๆ ตามท่ีออกแบบไวDพรDอมท้ัง
กําหนดภาพ เสียง สี และการปฏิสัมพันธ<ใหDสมบูรณ< 

2. จัดลําดับเน้ือหา (Storyboard development) จากกรอบเน้ือหา แตGละกรอบท่ีไดDเขียน
ไวDบนสื่อสิ่งพิมพ<ที่นํามาจัดลําดับการนําเสนอตามท่ีไดDวางแผนไวD 

3. นําตัวบทเรียนท่ีสรDางข้ึนท่ียังเปLนสื่อสิ่งพิมพ<อยูGไปหาความถูกตDองของเน้ือหา  
- การตรวจสอบความถูกตDองของเน้ือหาจะกระทําโดยการใหD ผูDเช่ียวชาญทางดDานเน้ือหา 

วิชาเทคโนโลยีเว็บ เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< เปLนผูDตรวจสอบจากน้ันนําขDอบกพรGองมาแกDไข 
- การตรวจสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน   
- สรDางแบบทดสอบตGางๆ พรDอมท้ังประเมินคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรDางข้ึน (กังวล 

เทียนกัณฑ<เทศน<,2536) คือ คGาอํานาจจําแนก คGาความยากงGาย คGาความเท่ียง และคGาความเช่ือม่ัน 
เพ่ือนําไปบรรจุเปLนสGวนหน่ึงของบทเรียน โดยผูDวิจัยทําการวิเคราะห<วัตถุประสงค<เพ่ือการกําหนด
จํานวนขDอสอบในการทดสอบ 
 
ข้ันประเมินตัวบทเรียน (Evaluation)  

1. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูDเช่ียวชาญทางดDานมัลติมีเดียเพ่ือใหDสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความ
สมบูรณ<และเปLนไปตามหลักเกณฑ< 80/80  
   2. ทดลองดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุGมตัวอยGางประมาณ 30 คน เพ่ือนําผลมา
ปรับปรุงและกําหนดวิธีการหาประสิทธิภาพจริง 
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3. ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ (Efficiency: E1/E2) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
(Learning achievement) กับกลุGมตัวอยGางไมGตํ่ากวGา 30 คน 
 
ข้ันตอนการหาประสิทธิผลของผู�เรียน 

1. แนะนําวิธีการเร่ิมเรียนบทเรียนรวมถึงท้ังหมดถึงการปรับระดับเสียงคอมพิวเตอร<ในขณะ
เรียนบทเรียน วิธีการทําแบบทดสอบแตGละหนGวยการเรียนและการเลิกเรียนบทเรียน โดยใชDเวลาใน
การแนะนําเพียงแคG 5 นาที เพราะผูDเรียนใชDซอฟต<แวร< Adobe Captivate 6.0 (กฤษณพงศ< เลิศ
บํารุงชัย,2556) และผูDเรียนมีทักษะในการใชDคอมพิวเตอร<ดีอยูGแลDว ผูDวิจัยเพียงแคGแนะนําวิธีการใชD
โปรแกรมซึ่งผูDเรียนสามารถทําความเขDาใจไดDภายในเวลา 5 นาที 

2. ทดสอบกGอนเรียน (Pre-test) ดDวยการทดสอบแบบเลือกตอบใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบ
กGอนเรียน โดยใชDวิธีการสุGมแบบทดสอบจากคลังขDอสอบของบทเรียนผGานโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร<การสอนตามจํานวนขDอท่ีกําหนดไวD เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลDวผูDวิจัยเก็บคะแนนสอบ
ของผูDเรียนแตGละคนไวD เพ่ือนําขDอมูลคะแนนท่ีไดDไปวิเคราะห<หาประสิทธิผลของบทเรียนตGอไป 
   3. ใหDกลุGมตัวอยGางท่ีคัดเลือกไวDจํานวน 30 คน ดําเนินการเรียนดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< คร้ังละ 1 หนGวยการเรียน โดยใชDเวลาเรียนหนGวยการเรียนละ 10 นาที 
ใชDเวลาในการทดลองท้ังหมด 6 คร้ัง รวมเวลา 1 ช่ัวโมง เม่ือเรียนจบบทเรียนแตGละหนGวยการเรียน
แลDว ใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบของแตGละหนGวยการเรียน 
   4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือเรียนจบทุกหนGวยการเรียนแลDว ใหDผูD เรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขDอ โดยใชDวิธีการสุGมแบบทดสอบจากคลังขDอสอบ ผูDเรียนจะตDอง
เรียนและทําแบบทดสอบระหวGางเรียนใหDครบ ทุกหนGวยการเรียนกGอนจึงสามารถทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไดD เวลาท่ีกําหนดไวDใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบคือ 40 นาที เม่ือผูDเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลDว 
ผูDวิจัยเก็บคะแนนหลังเรียนของผูDเรียนแตGละคนไวD และนําขDอมูลไปวิเคราะห<หาประสิทธิภาพของ
ผูDเรียน และประสิทธิผลทางการเรียนรูDของผูDเรียนตGอไป 
 
ผลการวิจัย  
  1. ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลสัเตรเตอร� 

  การสรDางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< เร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ี
จะสรDางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค<และกลุGมเปJาหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานใน
การสรDางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรDางบทเรียน IMMCIP ไดDแกG ข้ันตอนวิเคราะห< 
(Analysis) ข้ันตอนออกแบบ (Design) ข้ันตอนพัฒนา (Development) ข้ันตอนติดต้ัง (Implementation) 
และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation)  

2. ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนของผู�เรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร� 
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 จากการทดลองเรียนสื่อคอมพิวเตอร<มัลติมีเดีย ผลการเปรียบเทียบผลตGางท่ีไดDจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผลท่ีไดDจากการทําแบบทดสอบกGอนเรียน (Pre-test) 

 ผลการศึกษาพบวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง

โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< พบวGาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคGาเฉลี่ย ( x
−

=29.93,S.D.=6.41) และ

คะแนนกGอนเรียนมีคGาเฉลี่ยเทGากับ ( x
−

=12.03 , S.D.=2.45) การทดสอบ T-test พบวGาไดDคGา t = 
12.54 ซึ่งมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< สูงข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังขDอมูลตามตาราง 1 
 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนรูDดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< 

                 (n=30) 

ผลท่ีได�จาก คะแนนเต็ม x
−

 S.D. t P 

แบบฝ�กหัดกGอนเรียน 40 12.03 2.45 12.54 0.00* 
แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

40 29.93 6.41 

   
   3. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลสัเตรเตอร� 
   จากการนําสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< ไปทดลองใชDกับผูDเรียน 
จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตGละหนGวยการเรียน ใหDกลุGมตัวอยGางทําแบบทดสอบฝ�กหัดทDายหนGวย
การเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดDไปเปLนขDอมูลในการหาประสิทธิภาพ 
พบวGามีประสิทธ์ิภาพเทGากับ 80/84 ซึ่งอยูGในเกณฑ<ที่ยอมรับไดD 80/80 ดังขDอมูลตามตาราง 2  
 

ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนรูDดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< 
              (n=30) 

ผลท่ีได�จาก คะแนนเต็ม  x
−

 S.D. 
1

E  
2

E  
แบบฝ�กหัดระหวGางเรียน (

1
E ) 60 48.26 7.85 80.26  

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (

2
E ) 

40 33.26 5.99  84.07 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<ท่ีพัฒนาข้ึน
น้ันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียนของผูDเรียน สามารถนํามาวิเคราะห<และอภิปราย
ผลไดDดังน้ี 
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 1. การสรDางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< เร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ี
จะสรDางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค<และกลุGมเปJาหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานใน
การสรDางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรDางบทเรียนตามหลักการ IMMCIP ของ (ไพโรจน< ตี
รณธนากุล และ ไพบูลย< เกียรติโกมล ,2541) ไดDแกG ข้ันตอนวิเคราะห< (Analysis) ข้ันตอนออกแบบ 
(Design) ข้ันตอน พัฒ นา (Development) ข้ั นตอน ติด ต้ั ง (Implementation) และ ข้ันตอน
ประเมินผล (Evaluation) 
 2. ผลการศึกษาพบวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< พบวGาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคGาเฉลี่ย ( x
−

=29.93,S.D.=6.41) 

และคะแนนกGอนเรียนมีคGาเฉลี่ยเทGากับ ( x
−

=12.03 , S.D.=2.45) การทดสอบ T-test พบวGาไดDคGา  
t = 12.54 ซึ่งมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< สูงข้ึนอยGางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนดDวย สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<สูงข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลDองกับ(ป�ยะมาศ 
แกDวเจริญ,2559) ไดDทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อแผGนพับ เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร< 
พบวGาการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงในแผGนพับ (Augmented Reality) มาจัดการเรียนรูDเปLนมิติใหมG
ทางการศึกษา ทําใหDผูDเรียนมีความสนใจ ใฝ�เรียนรูD อยากรูDอยากเห็นเรียนรูDสิ่งใหมG สรDางประสบการณ<
ท่ีแปลกใหมG และมีสGวนรGวมในการเรียนรูDไดDมากข้ึน สรDางท่ีมีความหมายกับตนเอง เกิดปฎิสัมพันธ<
เช่ือมโยงเขDาสูGหDองเรียนไดDการเรียนรูDที่สอดคลDองกับความสามารถและการเรียนรูDของตนเอง 
 3. การหาประสิทธิภาพการเรียนรูDดDวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร< 
จากการนําสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร< ไปทดลองใชDกับ
ผูDเรียนใน จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตGละหนGวยการเรียน ใหDกลุGมตัวอยGางทําแบบทดสอบฝ�กหัด
ทDายหนGวยการเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดDไปเปLนขDอมูลในการหา
ประสิทธิภาพ พบวGามีประสิทธ์ิภาพเทGากับ 80/84 ซึ่งอยูGในเกณฑ<ที่ยอมรับไดD (E1/E2=80/80)  
 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหD สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามท่ีกลGาวไปแลDวขDางตDนคือ 

1. การวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมอิลลัสเตรเตอร<ไดD
ยึดหลักการพัฒนาบทเรียนมัลติมี เดียคอมพิวเตอร<แบบ IMMCIP (Interactive Multimedia 
Computer Instruction Package) ไดD ทําตามกระบวนการทุกข้ันตอนโดยในทุกข้ันตอนจะมี
ผูDเช่ียวชาญ ตรวจสอบ ขDอบกพรGอง ช้ีแนะและแกDไขปpญหาท่ีผูDวิจัยประสบปpญหาในการพัฒนา(วาริ
นทร< รัศมีพรหม.2531) สGวนในการนําเสนอเน้ือหาผูDสอนไดDออกแบบตัวดําเนินการสอนแทนตัวผูDสอน
ในการบรรยายเน้ือหาในแตGละหนGวยพรDอมกับภาพประกอบเน้ือหา เสียงบรรยาย เสียงประกอบ ใน
การเรียนรูDเพ่ือใหDผูDเรียนน้ันเปรียบเสมือนไดDเขDาไปเรียนในหDองเรียนน้ันจริง ๆ 
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2. สGวนของกระบวนการเรียนการสอน ไดDมีข้ันตอนในการพัฒนา อยGางเปLนระบบโดยในแตG
ละ หนGวยการเรียนจะประกอบไปดDวย การนําเขDาสูGบทเรียน การนําเสนอเน้ือหา แบบฝ�กเพ่ือเสริม
ความเขDาใจ สรุป และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูDวิจัยไดDพัฒนาซอฟต<แวร< ท่ีสนับสนุนดDาน ภาพน่ิง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขDอความ ภาพประกอบการเรียน ตัวดําเนินเน้ือหา ท่ีเหมาะกับบทเรียนนํามา
พัฒนาและสามารถนําไปใชDในการเรียนรูDดDวยตนเองไดDอยGางมีประสิทธิภาพ  
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ผูDบริหารสถานศึกษาควรมีการสGงเสริมสนับสนุน ความรูD งบประมาณ ใหDมีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ท่ีมีขีดความสามารถสูง และออนไลน<ไดDในระบบเทคโนโลยีสมัยใหมGในยุค
ประเทศไทย 4.0 เพ่ือนํามาประยุกต<ใชDกับการเรียนการสอนมากข้ึน 

2. ควรเพ่ิมเอฟเฟคในการสรDางพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<เพ่ือเพ่ิมความ
นGาสนใจและกระตุDนใหDผูDเรียนมีความอยากเรียนมากย่ิงข้ึน อาจทําเปLน วีดีโอเอฟเฟก ซาวร<ด 
เอฟเฟก เปLนตDน 

3. ควรพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงในการเรียนรูDใหDอยูGในรูปแบบอ่ืนๆ นอกจากบทเรียนในซีดี 
เชGน สื่อประเภท Vr 3D และนําเทคโนโลยีสมัยใหมGมาใชDในการศึกษาเสมือนจริงย่ิงข้ึน  
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การพัฒนาและหาประสทิธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง  
เรื่อง ไวรัสคอมพิวเตอร�และการป{องกัน 

Development and Efficiency Virtual Animations :  
Computer Virus and Protect 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<ในการ พัฒนาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง การหาคุณภาพและ
ประสิท ธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกันโดยมี
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบคําอธิบาย เพ่ือชGวยใหDสื่อแอนิเมชันเสมือนจริงมีความนGาสนใจมาก
ย่ิงข้ึน กลุGมตัวอยGางท่ีใชDคือนักศึกษาช้ันปrท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การประเมินจากผูDเช่ียวชาญ พบวGาดDานเน้ือหา ดDานตัวอักษรและสี ดDาน
การออกแบบหนDาจอ ดDานแบบฝ�กหัด และดDานการนําเสนอ มีผลการประเมินคุณภาพอยูGในระดับดี 

ภาพรวมในการประเมินทุกดDาน มีคGา X = 3.86, มีคGา S.D. = 0.47 ผลการประเมินคุณภาพอยูGใน
ระดับดี สGวนผลการหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของสื่อกราฟ�กแอนิเมชันเทGากับ 83.83/81.08 อยูGใน
เกณฑ<ที่ต้ังไวD คือ 80/80 และผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< พบวGา
มีคGา Meguigans Ratio มากกวGา 1.00 สรุปไดDวGามีประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< 
คําสําคัญ : แอนิเมชัน, เสมือนจริง 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to Development Virtual Animations, 
Evaluate quality and evaluate effectiveness virtual animations : Computer Virus and 
Protect, The animation, Audio description illustration, Multimedia is interesting. There 
were 40 students, Studying 1rd year, Major information technology and Major Multimedia 
and Animation Technolog, Faculty of Science and Technology, Bangkokthonburi 
University. Results are evaluated by expert performs found content, Letters and 
color, Screen Design, Presentation, The overall assessment results at a good level 

and the average overall X = 3.86, S.D. = 0.47. The efficiency values (E1/ E2) of the 
media equaled 83.83/81.08, which belonged to the standard that had been set up at 
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80/80. The computer assisted instruction of user satisfaction Meguigans Ratio which is 
more than standard (1.0). Performance Benchmark of Meguigans. 
Keyword : Animation, Virtual 
 
บทนํา 
 การนําเทคโนโลยีมาประยุกต<ใชDในปpจจุบันมีอยGางแพรGหลาย ท้ังในดDานธุรกิจ ดDานการสื่อสาร 
ดDานการเกษตร ดDานการคมนาคมขนสGง ดDานชีวิตประจําวัน หรือแมDกระท้ังดDานการศึกษา ซึ่งถือวGา
เทคโนโลยีมีบทบาทท่ีสําคัญเปLนอยGางย่ิง เน่ืองจากในปpจจุบันไดDเขDาสูGยุค Digital Society ซึ่งมนุษย<ไดD
อยูGรGวมกับดิจิตอล ไมGวGาจะเปLนอุปกรณ<ต้ังโต�ะจนถึงอุปกรณ<ทุกชนิด และเอ้ืออํานวยตGอคนทุกระดับ 
หรือแมDกระท้ังผูDดDอยโอกาสยังสามารถเขDาถึงไดDทุกท่ี ทุกเวลา อยGางท่ัวถึง เทGาเทียมกันผGานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และตอบสนองตGอการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําใหDในปpจจุบันมีความสะดวกสบายมากย่ิงข้ึน 
 การใชDนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในดDานตGาง น้ันไมGไดDจํากัดแคGเพียงแตGการสรDางหุGนยนต<
หรืออุปกรณ<อํานวยความสะดวกตGางๆ เพียงเทGาน้ัน แตGมนุษย<ยังไดDมีการพัฒนาและคิดคDนโปรแกรม 
เพ่ือทําหนDาท่ีแทนมนุษย< เชGน คอมพิวเตอร<ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีผลิตสิ่งตGางๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม (MM Thailand, 2017) ไมGเวDนแตGในวงการศึกษาท่ีนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร<มาใชDเปLนอุปกรณ<ชGวยในการเรียนการสอนแหลGงสืบคDน 
 จากปpญหาขDางตDน ผูDวิจัยไดDทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง 
ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน เพ่ือชGวยใหDการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน พรDอมท้ัง
ผูDเรียนยังสามารถศึกษาไดDดDวยตนเอง และยังเปLนการสรDางแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือกระตุDนใหD
ผูDเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีนํามาใชDในการวิจัย ผูD วิ จัยไดD ทําการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุGมตัวอยGางคือ นักศึกษาช้ันปr ท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
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การสร�างเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
ผูDวิจัยไดDสรDางเคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย โดยใชDวิธีการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE 

Model เปLนรูปแบบในการประยุกต<การออกแบบสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกัน โดยรูปแบบของ ADDIE Model 5 ข้ันตอน ไดDแกG การวิเคราะห< (Analysis) การ
อ อ ก แ บ บ  (Design) ก า ร พั ฒ น า  (Development) ก า ร นํ า ไ ป ใ ชD  ( Implementation) 
และการประเมินผล (Evaluation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 การออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE Model 

 
 1. การวิเคราะห� (Analysis) 
  เปLนข้ันตอนในการวิเคราะห< ท้ังในหัวเร่ือง วัตถุประสงค< และวิเคราะห<ผูDเรียนซึ่งศึกษาดู
คุณลักษณะท่ัวไปของผูDเรียน วิเคราะห<เทคโนโลยีท่ีชGวยในการพัฒนาสื่อ ไดDแกG โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 และวิเคราะห<เน้ือหาเพ่ือดูความลึก
ของเน้ือหาท่ีใชDในการพัฒนาสื่อ ซึ่งมี 7 หัวขDอ ดังน้ี 
  1.1 ไวรัสคอมพิวเตอร< 
  1.2 ท่ีมาของไวรัสคอมพิวเตอร< 
  1.3 ประเภทของไวรัส 
  1.4 การตรวจหาไวรัส 
  1.5 การปJองกันไวรัส 
  1.6 การกําจัดไวรัส 

Analyze 

Design Evaluate 

Develop Implement 

ADDIE 
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  1.7 โปรแกรมปJองกันไวรัส  
 2. การออกแบบ (Design)  
  เปLนข้ันตอนการออกแบบ ท้ังในเร่ืองการออกแบบบทเรียนและโครงเร่ืองในการนําเสนอ
บทเรียน แบบทดสอบกGอนเรียน วิธีการนําเสนอ และแบบทดสอบหลังเรียน พรDอมท้ังแบบประเมิน
เน้ือหา และแบบประเมินสื่อการสอน  
 3. การพัฒนา (Development)  
 เปLนข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งประกอบไปดDวย 
 3.1 นําแผนการสอน แบบทดสอบกGอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนท่ีไดDออกแบบไวDใหD
ผูDเช่ียวชาญประเมินเพ่ือหาคุณภาพและหาความเหมาะสม 
 3.2 พัฒนาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 3.3 ผูDเช่ียวชาญทางดDานเทคนิคประเมินคุณภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 4. การนําไปใช� (Implementation)  
  เปLนข้ันตอนการนําไปใชD ในข้ันตอนน้ีผูDวิจัยไดDนําสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกัน นําไปทดลองใชDกับนักศึกษาปrท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 10 คน เพ่ือทดสอบ ตรวจสอบ ปpญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แลDวนํามา
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือนําไปใชDจริง 
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
  เปLนข้ันตอนการประเมินผล ผูDวิจัยไดDนําสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกัน ท่ีผGานการทดลองใชD และผGานการประเมินไปใชDกับกลุGมตัวอยGางคือ นักศึกษาช้ันปrที่ 1 
ปrการศึกษา 2561 จํานวน 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และประเมินเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 จากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการ
ปJองกันไดDแบGงผลการประเมินระบบออกเปLน 3 สGวน ดังตGอไปน้ี 
 1. การประเมินความคิดเห็นโดยผู�เช่ียวชาญ 
 ผลการประเมินความคิดเห็นทางดDานคุณภาพของการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง 
ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน ซึ่งประเมินโดยผูDเช่ียวชาญ ท้ังดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 
5 ทGาน ทําใหDทราบถึงผลการทดสอบดDานตGางๆ แสดงดังตารางตGอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 การประเมินคุณภาพรวมทุกดDานของการพัฒนาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกัน 
 

รายการประเมิน 
คุณภาพ 

 SD แปรผล 
1. ดDานเน้ือหา 3.84 0.47 ดี 
2. ดDานตัวอักษรและส ี 3.69 0.47 ดี 
3. ดDานการออกแบบหนDาจอ 4.23 0.49 ดี 
4. ดDานแบบฝ�กหัด 3.84 0.47 ดี 
5. ดDานการนําเสนอ 3.72 0.46 ดี 

รวม 3.86 0.47 ดี 
 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพรวมทุกดDานไดDคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.86 และคGาสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.47 สรุปไดDวGาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง 
เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน จากการประเมินคุณภาพโดยรวมจากผูDเช่ียวชาญมีคุณภาพอยูG
ในระดับดี 

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร�และการ
ป{องกัน 

 ผลการหาประสิทธิภาพของของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง 
เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน จํานวน 40 คน หลังจากการใชDสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง และ
ใหDกลุGมตัวอยGางทําการทดสอบทDายหนGวยการเรียน ในระหวGางการเรียน ไดDผลดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และ
การปJองกันแบบรGวมมือ 
 

ผลลัพธ� 
จํานวน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ค�าเฉลี่ย 
ประสิทธ ิ

ภาพ 
E1 (คะแนนระหวGางฝ�กอบรม) 40 30 1,006 25.15 83.83 
E2 (คะแนนระหวGางหลังฝ�กอบรม) 40 30 973 24.33 81.08 

  
 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน
แบบรGวมมือ จากการทดลองกลุGมตัวอยGาง จํานวน 40 คน พบวGา คะแนนท่ีไดDจากแบบฝ�กหัดระหวGาง
เรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคGาเทGากับ 83.83/81.08 แสดงวGาสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง 
เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน มีประสิทธิภาพอยูGในเกณฑ<ที่ต้ังไวD คือ 80/80 

x
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   3. ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ�มาตรฐานของเมกุยแกนส� 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< ของการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน โดยมีการทํา
แบบฝ�กหัดในการประเมิน จํานวน 20 ขDอ ไดDผลแสดงดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< 
 

จํานวน 
คะแนนรวม 

Pretest Posttest 
40 คน 11.35 17.48 

 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< พบวGาคGา Meguigans 
Ratio ท่ีคํานวณไดDมีคGา 1.54 ซึ่งมีคGามากกวGา 1.00 ถือวGามีประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเม
กุยแกนส< สรุปไดDวGาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกันมีประสิทธิภาพในเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการนําสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน ไดDทดสอบโดย
ผูDเช่ียวชาญดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 5 ทGาน เพ่ือหาคุณภาพของออกแบบสื่อแอนิเมชัน
เสมือนจริงท่ีไดDพัฒนาข้ึน ทําใหDทราบถึงผลการประเมินคุณภาพในดDานตGางๆ จํานวน 5 ดDาน คือ ดDาน
เน้ือหา มีคGาเฉลี่ย 3.84 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดDาน
เน้ือหาอยูGใน ระดับดี ดDานตัวอักษรและสี มีคGาเฉลี่ย 3.69 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
หมายถึง การประเมินคุณภาพในดDานตัวอักษรและสีอยูGใน ระดับดี ดDานการออกแบบหนDาจอ มี
คGาเฉลี่ย 4.23 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดDานการ
ออกแบบหนDาจออยูGใน ระดับดี ดDานแบบฝ�กหัด มีคGาเฉลี่ย 3.84 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 
หมายถึง การประเมินคุณภาพในดDานแบบฝ�กหัดอยูGในระดับดี ดDานการนําเสนอ มีคGาเฉลี่ย 3.72 และ
คGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดDานการนําเสนออยูGในระดับดี 
 สรุปไดDวGา การประเมินคุณภาพตGอภาพรวมของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน
เสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน มีคGาเฉลี่ย 3.86 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.47 หมายถึง การประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกัน อยูGในระดับดี สามารถใชDเปLนสื่อการเรียนการสอนไดD  
 จากผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการ
ปJองกัน จากการทดลองกลุGมตัวอยGาง จํานวน 40 คน พบวGา คะแนนท่ีไดDจากแบบฝ�กหัดระหวGางเรียน 
(E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคGาเทGากับ 83.83/81.08 แสดงวGาการออกแบบสื่อแอนิเมชัน
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เสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน มีประสิทธิภาพอยูGในเกณฑ<ท่ีต้ังไวD คือ 80/80 
และจากผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< พบวGา คGา Meguigans 
Ratio ท่ีคํานวณไดDมีคGา 1.54 ซึ่งมีคGามากกวGา 1.00 ถือวGามีประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเม
กุยแกนส< สรุปไดDวGาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกัน มีประสิทธิภาพในเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยพบวGา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกันทําใหDผูDเรียนมีความรูDความเขDาใจในเน้ือหาบทเรียนมากย่ิงข้ึน และ
สามารถอภิปรายผลการวิจัยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกัน ซึ่งไดDทดสอบโดยผูDเช่ียวชาญดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 5 ทGาน 
เพ่ือหาคุณภาพของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<
และการปJองกัน ซึ่งภาพรวมอยูGในระดับดี การหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง 
เทGากับ 83.83/81.08 อยูGในเกณฑ<ท่ีต้ังไวD คือ 80/80 และหาคGา Meguigans Ratio ซึ่งเม่ือคํานวณ
แลDวไดDคGา 1.54 ซึ่งมีคGามากกวGา 1.00 ถือวGามีประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานของเมกุยแกนส< การ
อภิปรายผลโดยรวมในแตGละรายดDาน คือดDานเน้ือหา ดDานตัวอักษรและสี ดDานการออกแบบหนDาจอ 
ดDานแบบฝ�กหัด และดDานการนําเสนอ ถือวGามีความเหมาะสมในระดับดี ไมGมากนDอยจนเกินไป รูปแบบ
การนําเสนอ ท้ังตัวอักษรและสี การออกแบบหนDาจอ และการนําเสนอ มีความชัดเจน ตัวอักษรมี
ขนาดไมGเล็กหรือใหญGจนเกินไปแตGควรเพ่ิมความเดGนชัดของตัวอักษรและสีเพ่ือดึงดูดผูDเขDาใชDเพ่ิมข้ึน 
สื่อน้ันมีท้ังภาพประกอบคําบรรยาย ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเขDาใชDงานสื่อ 
สGวนสิ่งท่ีควรเพ่ิมเติม คือ วีดีโอประกอบควรมีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความเขDาใจท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน สGวน
แบบฝ�กหัด มีจํานวนขDอนDอยเกินไป ควรมีมากกวGาน้ีและควรทําแบบฝ�กหัดหลายๆ ชุด โดยภาพรวม
ถือวGาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัสคอมพิวเตอร<และการปJองกัน
แบบรGวมมือ มีประสิทธิภาพในการเขDาใชDอยูGในระดับดี ซึ่งมีความสอดคลDองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน< 
ศรีไชยเลิศ และสารเดช ครุฑจDอน (2560) ไดDทํางานวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนดDวยสื่อ
แอพพลิเคช่ันบนสมาร<ทโฟนในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงโดยใชDกิจกรรมการจัดการเรียนรูDแบบ 
KWL ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค< เพ่ือพัฒนา หาประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และศึกษาความพึงพอใจซึ่งผลการวิจัยพบวGาสื่อมีประสิทธิภาพ 82.82/80.90 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวGากGอนเรียนอยGางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และความพึง
พอใจตGอการจัดการเรียนมีคGาเฉลี่ย 4.74 และมีคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคลDองกับ
รัตนาพร ทองเพชร (2559) ไดDทํางานวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอนบนเครือขGาย
ในรูปแบบ 2.5D เร่ืองอินโฟกราฟ�ก ซึ่งมีวัตถุประสงค<ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียน และหา
ประสิทธิภาพจากการเรียน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของการเรียน และศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนรูD
ดDวยบทเรียนท่ีพัฒนา เคร่ืองมือท่ีใชDคือบทเรียนท่ีพัฒนา แบบทดสอบกGอนและหลังเรียน และแบบ
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ประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวGา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 1.43 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพ
ของเมกุยแกนส< สGวนผลสัมฤทธ์ิของการเรียนและหลังเรียนมีคGาเฉลี่ยสูงกวGากGอนเรียนอยGางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจจากการเรียนดDวยบทเรียนอยูGในระดับพึงพอใจ
มาก มีคGาเฉลี่ย 4.47 และมีคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.50 ซึ่งเปLนไปตามสถิติที่ต้ังไวD 
 
ข�อเสนอแนะ 
  การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชันเสมือนจริง เร่ือง ไวรัส
คอมพิวเตอร<และการปJองกัน ควรมีรูปแบบในสGวนแอนิเมชันเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหDสื่อมีความนGาสนใจมาก
ย่ิงข้ึน และควรมีเกมเก่ียวกับสื่อท่ีใชDในการนําเสนอเพ่ือชGวยเพ่ิมความนGาสนใจในการเรียนรูDย่ิงข้ึน 
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การพัฒนาสือ่ออนไลน� เรื่องโปรแกรมอาฟเตอร�เอฟเฟกต� 
The Development Online Media: Program After Effects 

 
ทัชสน พฤฒเศรณี1 เพ็ญพรรณ ลักษมีวาณิชย< 2  

1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร<ศึกษา คณะศึกษาศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< 1)เพ่ือพัฒนาสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< 
ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบบุรี 2)เพ่ือศึกษาประสิทธิผล
ทางการเรียนรูDของผูDเรียน 3)เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<
เอฟเฟกต< ใหDมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ< 80/80 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย บทเรียนสื่อ
ออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< และแบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและใชDสถิติ
อนุมานดDวย dependent t-test โดยการวิจัยน้ีเปLนแบบการวิจัยเชิงทดลอง แบบOne group 
pretest-posttest design ประชากรท่ีใชDในงานวิจัยไดDแกG นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 47 คน กลุGม
ตัวอยGางท่ีใชD ในการวิจัย โดยใชD วิธีการสุGมแบบ(Cluster sampling) มี จํานวนท้ังหมด 30 คน 
ผลการวิจัยพบวGา1) สื่อออนไลน<เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
(E1/E2= 80/83)ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<ท่ีต้ังไวD 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียน
ดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< สูงกวGากGอนเรียน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สรุปไดDวGา สื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< เปLนสื่อบทเรียนท่ีมีคุณภาพดี และ
สามารถนําไปใชDในการเรียนรูDดDวยตนเองแบบ อี-เลิร<นน่ิงไดDอยGางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ : ออนไลน<มีเดีย,ประสิทธิภาพ,โปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< 
 

Abstract 
   The purposes of research were: 1) to construct the development Online 
Media “Program After Effects” of people Community in Student in Faculty of Science 
and Technology Bangkokthonburi University 2) to study the learning effectiveness of 
learners 3) to find the efficiency of computer multimedia lessons at 80/80. Research 
Tools in this research were Multimedia Lessons on “Program After Effects”, achievement 
test, and use inference statistics with dependent t-test. This research design was a 
one-group pretest-posttest. Population of the research include 47 of people community 
Student in Faculty of Science and Technology Bangkokthonburi University. The Sample 
were 30 people. The results were as follows: 1) The development online multimedia 



130 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

technology Community in Program After Effects revealed efficiency at (E1/E2 =80/83) 
which was above the set criterion at 80/80. 2) The Posttest of people achievement 
from the use multimedia technology community in Program After Effects statistical 
significance (t-test=19.83). It can be interactive multimedia technology lessons 
computer virus and protection are a good quality. Multimedia computers can be 
used in E-learning self-study in high performance. 
Keywords: Technology multimedia, Effectiveness, Program After Effects 
 
บทนํา 

ปpจจุบันน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลากหลายและเปLนขDอมูลขนาดใหญGการรับสGงขDอมูลเปLนไป
อยGางรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยีดDานเครือขGายคอมพิวเตอร<หรืออินเทอร<เน็ต จึงถือไดDวGาอินเทอร<เน็ต
เปLนตัวเรGงท่ีสําคัญในการสรDางสื่อนวัตกรรมใหมGๆ มีรูปแบบการสGงขDอมูลในลักษณะตGางๆ เชGน ตัว
การ<ตูน ภาพน่ิง สื่อแอนิเมช่ัน ฯลฯ จึงถือวGาเปLนเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีมีบทบาทในสังคมโลก
อยGางมากในปpจจุบัน สามารถตอบสนองตGอวัตถุประสงค<การใชDงานในทุกรูปแบบและกGอใหDเกิดโอกาส
ทางธุรกิจ การเรียนการสอน การใหDขDอมูลขGาวสื่อสาร อันหลากหลาย มีอิทธิพลท่ีสGงผลตGอในการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต เราสามารถศึกษาหาความรูDตGางๆ ไดDจากอินเทอร<เน็ต ตลอดจนขDอมูล
ตัวอยGางเพ่ือประกอบการทํางาน นวัตกรรมท่ีย่ิงใหญGน้ีนํามาสูGการปฏิวัติท่ีเก่ียวขDองกับสGวนตGางๆ 
มากมาย เชGน ดDานการศึกษาทางไกลผGานอินเตอร<เน็ต การคDนหาขDอมูลจากเครือขGายท่ัวโลก ฯลฯ ซึ่ง
อินเทอร<เน็ต ถือไดDวGาเปLนหDองสมุดท่ีใหญGที่สุดในโลก  

การศึกษาการนําเอาคอมพิวเตอร<มาใชD เปLนบทเรียนชGวยสอนในการเรียน จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนใหDนGาสนใจ เพราะสื่อคอมพิวเตอร<สามารถสGงทอดขDอมูลผGานการ
รับรูD ทางประสาทสัมผัสไดDหลายๆ ทาง เชGน ทางหู ทางตา และทางสัมผัส เปLนตDน โดยแสดงออกไดDทั้ง
ภาพและเสียง รวมถึงสารสนเทศอ่ืนๆ (บรรจบ สุขประภาภรณ< ,2534) ไดDแกG อักขระ (Text) 
ภาพกราฟ� ก  (Graphic) ภาพ  3 มิ ติ  (3D Objects) ภาพ วี ดี ทั ศน<  (Video) ภาพ เคลื่ อน ไหว 
(Animation) เสียงพูด และเสียงเพลง (Sound, Sound Effect) เน่ืองจากความนิยมแพรGหลายมาก
ข้ึนทางคอมพิวเตอร<ชGวยสอนในปpจจุบัน จึงอาจทําใหDเกิดความเขDาใจผิดไดDวGานําคอมพิวเตอร<ชGวยสอน
เขDามาใชDในการเรียนการสอนเปLนแนวคิดใหมGซึ่งเกิดข้ึนมาไมGมากนัก แตGอันท่ีจริงแลDวแนวคิดในการนํา
คอมพิวเตอร<มาใชDทางการศึกษาในลักษณะคอมพิวเตอร<ชGวยสอนน้ีมีประวัติความเปLนมากวGา 30 ปr
มาแลDว นับแตGน้ันก็ไดDเกิดพัฒนาการของคอมพิวเตอร<ชGวยสอน และแนวคิดในการนําคอมพิวเตอร<ชGวย
สอนไปใชDในโรงเรียนอยGางตGอเน่ือง (ประหยัด จิระวรพงษ<,2539) สําหรับในประเทศไทยน้ันแนวคิดใน
การนําคอมพิวเตอร<ชGวยสอนเขDาไปใชDในโรงเรียนไดDเร่ิมมาต้ังแตGชGวง พ.ศ. 2525-2530 อยGางไรก็ไดD
การพัฒนาการของคอมพิวเตอร<ชGวยสอนในประเทศไทยเปLนไปอยGางไมGตGอเน่ืองนัก ท้ังน้ีเน่ืองจาก
ปpญหาในดDานตGาง ๆ เชGน ปpญหาทางดDานความพรDอมของบุคลากร ตลอดจนงบประมาณและการ
ออกแบบคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เปLนตDน  
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ลักษณะการจัดการศึกษาในอนาคตจะเปLนการจัดการศึกษาเนDนท่ีผูD เรียนเปLนสําคัญ 
ในการเรียนรูDในลักษณะของการศึกษารายบุคคล (Individual Study) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมG อัน
ไดDแกGเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร< และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เขDามา
ประยุกต<ใชDทางดDานการศึกษาการจัดการศึกษารายบุคคลเปLนการจัดการศึกษาท่ีพิจารณาถึงความ
แตกตGาง ความตDองการและสนใจตามกําลังความสามารถของตน ยGอมตDองอาศัยการจัดระบบการ
จัดการและการวางแผนการสอนท่ีดี โดยจัดใหDผูDเรียนเปLนศูนย<กลางโดยเฉพาะสื่อท่ีเปLนคอมพิวเตอร<
ชGวยสอนนับเปLนสื่อท่ีกําลังมีบทบาทสําคัญ ท้ังน้ี เน่ืองจากขDอไดD เปรียบของบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวย
สอนท่ีเหนือกวGาสื่อการเรียนประเภทอ่ืน ก็คือการเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีปฏิสัมพันธ< (Interactive) กับ
บทเรียนไดDตลอดเวลา 

การพัฒนาสื่อการเรียนมัลติมีเดียโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญเพ่ือใชDในการเรียนการสอน การ
พัฒนาตัวผูDเรียนเปLนสําคัญ และชGวยลดปpญหาของผูDสอนในเร่ืองการถGายทอดความรูDใหDแกGผูDเรียนใหD
เปLนไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟ�ก 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่งทําใหDผูDเรียนเกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไมGทําใหDเกิด
ความเบ่ือหนGาย ซึ่งผูDเรียนสามารถเรียนรูDท้ังในหDองเรียนและนอกหDองเรียนท่ีใดก็ไดDตามความเหมาะสม 
และมีการวัดผลการเรียนโดยมีแบบทดสอบกGอนเรียนและหลังเรียน ทําใหDสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนรูDไดD อีกท้ังสื่อการเรียนมัลติมีเดียยังสอดคลDองกับโครงการคลีนิคไอที ของคณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี ท่ีจัดอบรมความรูDเก่ียวกับการสอนในชุมชนโดยเนDนเน้ือหาเก่ียวกับการใหDความรูDทางดDาน
เทคโนโลยีฮาร<ดแวร< และซอฟแวร<ในแนวทางการปJองกันและบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร< อีกท้ังมีการ
แจกสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<ซึ่งเปLนพ้ืนฐานของการใชDงานในสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน คณะวิทยาศาตร<และเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตลอดจน ชGวยพัฒนาในดDาน
การศึกษาใหDมีความกDาวหนDา โดยมีความเช่ือมโยงและสอดคลDองกับนโยบายและแผนการศึกษาของไทย 
ฉบับท่ี 10 ท่ีตDองการเขDาถึงระบบอินเตอร<เน็ตในการเรียนการสอนโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญ 
   ดังน้ันผูDวิจัยจึงพัฒนาสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผูDวิจัยไดDนําเอาโปรแกรม Adobe 
Captivate 6 ใชDในการพัฒนาสื่อการเรียนมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูDใน หDองเรียน 
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนา สื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟ
เตอร<เอฟเฟกต< 

 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ใหDมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ< 80/80 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
ตัวแปรท่ีทํางานวิจัยน้ีประกอบดDวย 

    ตัวแปรตDน ไดDแกG สื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
    ตัวแปรตาม ไดDแกG ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟ
เฟกต< และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธผิลการเรียน 

เพ่ือวัดผลการเรียนรูDตามวัตถุประสงค<ของงานวิจัยท่ีต้ังไวDท่ีไดDจากการพัฒนาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย วGาหลังจากการเรียนรูDผGานสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< แลDวผูDเรียนมี
ความรูDเพ่ิมข้ึนมากนDอยเพียงใด การเรียนเพ่ือวัดความรูDความเขDาใจอยGางแทDจริง อาจจะใหDเคร่ืองมือคือ
แบบทดสอบท้ังหมดในรายวิชาน้ันมาทดสอบกGอนเรียนเพ่ือหาเกณฑ<ในการเปรียบเทียบกGอนเรียนและ
หลังเรียนแลDวใหDผูDเรียนไดDเขDาไปศึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน ใหDเสร็จสิ้นท้ังหมดในหนGวย
การเรียนน้ันแลDว (ธีระชัย ปูรณโชติ,2552) แลDวทําการวัดผลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาประสิทธิผลการเรียนรูD
เพ่ือเปLนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<ใหDดีย่ิงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

เพ่ือใหDตัวเน้ือหาวิชาและสื่อคอมพิวเตอร<มัลติมีเดีย น้ันมีประสิทธิภาพ (เสาวนีย< สิกขา
บัณฑิต, 2525) จําเปLนจะตDองมีการตรวจสอบจากผูDใชDเสียกGอน เพ่ือใหDทราบถึงขDอมูลท่ีแทDจริงในการ
สรDางสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<วGามีประสิทธิภาพพรDอมท่ีจะนําไปใชDงานไดDจริงหรือไมG เพ่ือปรับเปลี่ยน
แกDไขใหD ดี ย่ิงข้ึนเคร่ืองมือท่ีใชDอาจเปLนแบบทดสอบหลังจากการเรียนแตGละหนGวยเพ่ือวัดหา
ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร< 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุGมตัวอยGางในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ี คือ  
   ประชากร ประกอบดDวย นักศึกษา ช้ันปrท่ี3 สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 47 คน 

กลุGมตัวอยGางประกอบดDวยนักศึกษาปrท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชDการสุGมตัวอยGางแบบ (Cluster sampling) จํานวน  
30 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
   ข้ันวิเคราะห<เน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการดังน้ี 

1. วิเคราะห<เน้ือหาวิชาโดยใชDวิธีระดมสมอง (Brainstorming Chart) จากแหลGงขDอมูลทาง
เอกสาร ตําราท่ีเก่ียวขDอง และจากผูDเช่ียวชาญทางดDานเน้ือหา รายละเอียดของการระดมสมอง 

2. สรDางความสัมพันธ<ของเน้ือหาภายหลังการระดมสมอง 
3. วิเคราะห<เน้ือหาโดยจัดเปLนแผนภูมิโครงขGายเน้ือหา (Content Network Chart)   

 
ข้ันตอนการพัฒนาบทเรียน 

1. เขียนรายละเอียดเน้ือหาแตGละกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด (Script development) โดย
ใหDสอดคลDองกับแผนท่ีไดDวางเอาไวD โดยผูDวิจัยเขียนเน้ือหาเปLนกรอบๆ ตามท่ีออกแบบไวDพรDอมท้ัง
กําหนดภาพ เสียง สี และการปฏิสัมพันธ<ใหDสมบูรณ< 

2. จัดลําดับเน้ือหา (Storyboard development) จากกรอบเน้ือหา แตGละกรอบท่ีไดDเขียน
ไวDบนสื่อสิ่งพิมพ<ที่นํามาจัดลําดับการนําเสนอตามท่ีไดDวางแผนไวD 

3. นําตัวบทเรียนท่ีสรDางข้ึนท่ียังเปLนสื่อสิ่งพิมพ<อยูGไปหาความถูกตDองของเน้ือหา  
- การตรวจสอบความถูกตDองของเน้ือหาจะกระทําโดยการใหD ผูD เช่ียวชาญทางดDาน

เน้ือหาวิชาเทคนิคพิเศษ เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< เปLนผูDตรวจสอบจากน้ันนําขDอบกพรGองมา
แกDไข 

- การตรวจสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน   
- สรDางแบบทดสอบตGางๆ พรDอมท้ังประเมินคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรDางข้ึน (กังวล 

เทียนกัณฑ<เทศน<,2536) คือ คGาอํานาจจําแนก คGาความยากงGาย คGาความเท่ียง และคGาความเช่ือม่ัน 
เพ่ือนําไปบรรจุเปLนสGวนหน่ึงของบทเรียน โดยผูDวิจัยทําการวิเคราะห<วัตถุประสงค<เพ่ือการกําหนด
จํานวนขDอสอบในการทดสอบ 
 
ข้ันประเมินตัวบทเรียน (Evaluation)  

1. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูDเช่ียวชาญทางดDานมัลติมีเดียเพ่ือใหDสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความ
สมบูรณ<และเปLนไปตามหลักเกณฑ< 80/80  
  2. ทดลองดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุGมตัวอยGางประมาณ 30 คน เพ่ือนําผลมา
ปรับปรุงและกําหนดวิธีการหาประสิทธิภาพจริง 

3. ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ (Efficiency: E1/E2) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Learning achievement) กับกลุGมตัวอยGางไมGตํ่ากวGา 30 คน 
 
ข้ันตอนการหาประสิทธิผลของผู�เรียน 

1. แนะนําวิธีการเร่ิมเรียนบทเรียนรวมถึงท้ังหมดถึงการปรับระดับเสียงคอมพิวเตอร<ในขณะ
เรียนบทเรียน วิธีการทําแบบทดสอบแตGละหนGวยการเรียนและการเลิกเรียนบทเรียน โดยใชDเวลาใน
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การแนะนําเพียงแคG 5 นาที เพราะผูDเรียนใชDซอฟต<แวร< Adobe Captivate 6.0 (กฤษณพงศ< เลิศ
บํารุงชัย,2556) และผูDเรียนมีทักษะในการใชDคอมพิวเตอร<ดีอยูGแลDว ผูDวิจัยเพียงแคGแนะนําวิธีการใชD
โปรแกรมซึ่งผูDเรียนสามารถทําความเขDาใจไดDภายในเวลา 5 นาที 

2. ทดสอบกGอนเรียน (Pre-test) ดDวยการทดสอบแบบเลือกตอบใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบ
กGอนเรียน โดยใชDวิธีการสุGมแบบทดสอบจากคลังขDอสอบของบทเรียนผGานโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร<การสอนตามจํานวนขDอท่ีกําหนดไวD เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลDวผูDวิจัยเก็บคะแนนสอบ
ของผูDเรียนแตGละคนไวD เพ่ือนําขDอมูลคะแนนท่ีไดDไปวิเคราะห<หาประสิทธิผลของบทเรียนตGอไป 
  3. ใหDกลุGมตัวอยGางท่ีคัดเลือกไวDจํานวน 30 คน ดําเนินการเรียนดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟ
เตอร<เอฟเฟกต< คร้ังละ 1 หนGวยการเรียน โดยใชDเวลาเรียนหนGวยการเรียนละ 10 นาที ใชDเวลาในการ
ทดลองท้ังหมด 6 คร้ัง รวมเวลา 1 ช่ัวโมง เม่ือเรียนจบบทเรียนแตGละหนGวยการเรียนแลDว ใหDผูDเรียนทํา
แบบทดสอบของแตGละหนGวยการเรียน 
  4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือเรียนจบทุกหนGวยการเรียนแลDว ใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียน จํานวน 40 ขDอ โดยใชDวิธีการสุGมแบบทดสอบจากคลังขDอสอบ ผูDเรียนจะตDองเรียนและทํา
แบบทดสอบระหวGางเรียนใหDครบ ทุกหนGวยการเรียนกGอนจึงสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดD เวลา
ท่ีกําหนดไวDใหDผูDเรียนทําแบบทดสอบคือ 40 นาที เม่ือผูDเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลDว ผูDวิจัยเก็บ
คะแนนหลังเรียนของผูDเรียนแตGละคนไวD และนําขDอมูลไปวิเคราะห<หาประสิทธิภาพของผูDเรียน และ
ประสิทธิผลทางการเรียนรูDของผูDเรียนตGอไป 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาสื่อออนไลน� เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร�เอฟเฟกต� 
 การสรDางสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< เร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ีจะสรDาง

บทเรียน กําหนดวัตถุประสงค<และกลุGมเปJาหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานในการ
สรDางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรDางบทเรียน IMMCIP ไดDแกG ข้ันตอนวิเคราะห< (Analysis) 
ข้ันตอนออกแบบ (Design) ข้ันตอนพัฒนา (Development) ข้ันตอนติดต้ัง (Implementation) 
และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation)  

2. ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนของผู�เรียนท่ีเรียนสื่อออนไลน� เร่ืองโปรแกรมอาฟ
เตอร�เอฟเฟกต�  

จากการทดลองเรียนสื่อคอมพิวเตอร<มัลติมีเดีย ผลการเปรียบเทียบผลตGางท่ีไดDจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผลท่ีไดDจากการทําแบบทดสอบกGอนเรียน (Pre-test) 

ผลการศึกษาพบวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรม

อาฟเตอร<เอฟเฟกต< พบวGาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคGาเฉลี่ย ( x
−

=33.00,S.D.=3.31) และ

คะแนนกGอนเรียนมีคGาเฉลี่ยเทGากับ ( x
−

=13.30 , S.D.=3.55) การทดสอบ T-test พบวGาไดDคGา t = 
19.83 ซึ่งมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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ผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< สูงข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังขDอมูลตามตาราง 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนรูDดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรม
อาฟเตอร<เอฟเฟกต< 

               (n=30) 

ผลท่ีได�จาก คะแนนเต็ม x
−

 S.D. t P 

แบบฝ�กหัดกGอนเรียน 40 13.30 3.55 19.83 0.00* 
แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

40 33.00 3.31 

   
   3. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อออนไลน� เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร�เอฟเฟกต� 
    จากการนําสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ไปทดลองใชDกับผูDเรียน จํานวน 
30 คน หลังเรียนจบแตGละหนGวยการเรียน ใหDกลุGมตัวอยGางทําแบบทดสอบฝ�กหัดทDายหนGวยการเรียน 
เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดDไปเปLนขDอมูลในการหาประสิทธิภาพ พบวGามี
ประสิทธ์ิภาพเทGากับ 80/83 ซึ่งอยูGในเกณฑ<ที่ยอมรับไดD 80/80 ดังขDอมูลตามตาราง 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนรูDดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< 

             (n=30) 

ผลท่ีได�จาก คะแนนเต็ม  x
−

 S.D. 
1

E  
2

E  
แบบฝ�กหัดระหวGางเรียน (

1
E ) 60 48.26 1.49 80.43  

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (

2
E ) 

40 33.27 4.08  83.15 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ท่ีพัฒนาข้ึนน้ันมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียนของผูDเรียน สามารถนํามาวิเคราะห<และอภิปรายผลไดD
ดังน้ี 

1. การสรDางสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< เร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ีจะสรDาง
บทเรียน กําหนดวัตถุประสงค<และกลุGมเปJาหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานในการ
สรDางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรDางบทเรียนตามหลักการ IMMCIP ของ (ไพโรจน< ตี
รณธนากุล และ ไพบูลย< เกียรติโกมล ,2541) ไดDแกG ข้ันตอนวิเคราะห< (Analysis) ข้ันตอนออกแบบ 
(Design) ข้ันตอน พัฒ นา (Development) ข้ั นตอน ติด ต้ั ง (Implementation) และ ข้ันตอน
ประเมินผล (Evaluation) 
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2. ผลการศึกษาพบวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อออนไลน< เร่ือง

โปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< พบวGาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคGาเฉลี่ย ( x
−

=33.00,S.D.=3.31) 

และคะแนนกGอนเรียนมีคGาเฉลี่ยเทGากับ ( x
−

=13.30 , S.D.=3.55) การทดสอบ T-test พบวGาไดDคGา  
t = 19.83 ซึ่งมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวGาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูDเรียนท่ีเรียนดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< สูงข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 สอดคลDองกับ(ป�ยะมาศ แกDวเจริญ,2559) ไดDทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อ
แผGนพับ เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร< พบวGาการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงในแผGนพับ (Augmented 
Reality) มาจัดการเรียนรูDเปLนมิติใหมGทางการศึกษา ทําใหDผูDเรียนมีความสนใจ ใฝ�เรียนรูD อยากรูDอยาก
เห็นเรียนรูDสิ่งใหมG สรDางประสบการณ<ท่ีแปลกใหมG และมีสGวนรGวมในการเรียนรูDไดDมากข้ึน สรDางท่ีมี
ความหมายกับตนเอง เกิดปฎิสัมพันธ<เช่ือมโยงเขDาสูGหDองเรียนไดDการเรียนรูD ท่ีสอดคลDองกับ
ความสามารถและการเรียนรูDของตนเอง 
 3. การหาประสิทธิภาพการเรียนรูDดDวยสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< จาก
การนําสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร< ไปทดลองใชDกับผูDเรียนใน 
จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตGละหนGวยการเรียน ใหDกลุGมตัวอยGางทําแบบทดสอบฝ�กหัดทDายหนGวย
การเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดDไปเปLนขDอมูลในการหาประสิทธิภาพ 
พบวGามีประสิทธ์ิภาพเทGากับ 83/82 ซึ่งอยูGในเกณฑ<ที่ยอมรับไดD (E1/E2=80/80)  
 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหDสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามท่ีกลGาวไปแลDวขDางตDนคือ 

1. การวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน< เร่ืองโปรแกรมอาฟเตอร<เอฟเฟกต< ไดDยึด
หลักการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียคอมพิวเตอร<แบบ IMMCIP (Interactive Multimedia Computer 
Instruction Package) ไดD ทําตามกระบวนการทุกข้ันตอนโดยในทุกข้ันตอนจะมีผูD เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ ขDอบกพรGอง ช้ีแนะและแกDไขปpญหาท่ีผูDวิจัยประสบปpญหาในการพัฒนา(วารินทร< รัศมี
พรหม.2531) สGวนในการนําเสนอเน้ือหาผูDสอนไดDออกแบบตัวดําเนินการสอนแทนตัวผูDสอนในการ
บรรยายเน้ือหาในแตGละหนGวยพรDอมกับภาพประกอบเน้ือหา เสียงบรรยาย เสียงประกอบ ในการ
เรียนรูDเพ่ือใหDผูDเรียนน้ันเปรียบเสมือนไดDเขDาไปเรียนในหDองเรียนน้ันจริง ๆ 

2. สGวนของกระบวนการเรียนการสอน ไดDมีข้ันตอนในการพัฒนา อยGางเปLนระบบโดยในแตG
ละ หนGวยการเรียนจะประกอบไปดDวย การนําเขDาสูGบทเรียน การนําเสนอเน้ือหา แบบฝ�กเพ่ือเสริม
ความเขDาใจ สรุป และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูDวิจัยไดDพัฒนาซอฟต<แวร< ท่ีสนับสนุนดDาน ภาพน่ิง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขDอความ ภาพประกอบการเรียน ตัวดําเนินเน้ือหา ท่ีเหมาะกับบทเรียนนํามา
พัฒนาและสามารถนําไปใชDในการเรียนรูDดDวยตนเองไดDอยGางมีประสิทธิภาพ  
 

ข�อเสนอแนะ 
1. ควรปรับเพ่ิมตัวการตูนแอนิเมชันในการสรDางพัฒนาสื่อออนไลน< เพ่ือเพ่ิมความนGาสนใจ

และกระตุDนใหDผูDเรียนมีความอยากเรียนมากย่ิงข้ึน  
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2. ผูDบริหารสถานศึกษาควรมีการสGงเสริมสนับสนุน ความรูD งบประมาณ ใหDมีการพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ท่ีมีขีดความสามารถสูงข้ึน  

3. การพัฒนาคร้ังน้ีจะเห็นวGาการจัดการเรียนรูDโดยใชDสื่อ สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรูDซึ่ง
ผูDสอนสามารถนําไปปรับใชDกับการจัดการเรียนรูDไดDตามความเหมาะสมของเน้ือหา 
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บทคัดย�อ 

 การสรDางสื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<มีวัตถุประสงค< เพ่ือสรDาง
สื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<พรDอมท้ังยังชGวยใหDผูDชมสามารถทําความ
เขDาใจไดDงGายย่ิงข้ึนเก่ียวกับ การเรียนรูDอุปกรณ<ท่ีใชDเป�ดเพลง การรูDจักแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส<ตGาง ๆ 
การเรียนรูDอุปกรณ<ท่ีใชDในการสรDางดนตรีอิเล็กทรอนิกส<และการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ<ท่ีใชD
ในการเป�ดเพลงหรืออุปกรณ<ท่ีใชDสรDางดนตรีอิเล็กทรอนิกส<วGาทําหนDาท่ีอยGางไรแกGผูDท่ีสนใจและเร่ิมตDนใน
การเรียนรูDเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<โดยคณะผูDจัดทําเล็งเห็นความสําคัญของดนตรีอิเล็กทรอนิกส<
ในปpจจุบันท่ีมีความนิยมแพรGหลายจึงนําเสนอขDอมูลตGาง ๆ น้ีในรูปแบบของสื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก และ
สามารถนาความรูDไปใชDประโยชน<ในชีวิตประจําวันหรือนําไปใหDผูDอ่ืนไดDศึกษาตGอไปในอนาคต 
คําสําคัญ : อิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก /เทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 

Abstract 
 Creating Immersive graphics. The technology aims electronic music Impact 
Media to create the graphics to create. Technology electronic music and to help the 
audience understand more easily about. learning music enabled devices. Learning 
technologies, Electronic music is made by the Board recognizes the importance of 
electronic music today is widespread and presents this information in various forms 
of media Immersive graphics. And the knowledge to use in daily life, or the possibility 
that others can learn for the future. 
Keywords: Immersive graphics / Technology aims electronic 
 
บทนํา 

ในปpจจุบันเทคโนโลยีดDานดนตรีอีเล็กทรอนิกส<ไดDมีการพัฒนาไปอยGางรวดเร็วและมีความนิยม
แพรGหลายในยุคปpจจุบันโดยท่ีทุกคนจะรูDจักกันในช่ือดีเจหรือ ผูDจัดรายการเพลงประกอบความรูD
เก่ียวกับเพลงหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งอยูGในความสนใจของผูDฟpงในสถานท่ีฟpงเพลงในท่ีน้ีมีสองความหมายคือ 
ดีเจท่ีจัดรายการเพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ ดีเจท่ีเป�ดเพลงตามไนต<คลับหรือ 
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ตามงานบันเทิงตGาง ๆ โดยในขณะทําหนDาท่ีดีเจอาจมีการเลGนแผGนหรือปรับเสียงในลักษณะตGาง ๆ  
เพ่ือดัดแปลงใหDไดDเสียงท่ีแปลกใหมGไปจากเดิมและในปpจจุบันธุรกิจและอุสาหกรรมดDานดนตรี
อิเล็กทรอนิกส<ไดD มีการเป�ดสถาบันการเรียนการสอนเก่ียวกับการเป�ดเพลง การผลิตดนตรี
อิเล็กทรอนิกส< การใชDงานอุปกรณ<ตGาง ๆ ท่ีใชDผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส<อีกท้ังดนตรีอิเล็กทรอนิกส<ยัง
เปLนวิชาความรูDและเทคโนโลยีใหมGที่มีผูDสนใจเปLนจํานวนมากแตGยังไมGรูDวGาจะไปศึกษาท่ีไหน 

ดังน้ันผูDจัดทําจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญแกGผูDที่สนใจในดDานเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<ไมGวGา
จะเปLน การเรียนรูDอุปกรณ<ท่ีใชDเป�ดเพลง การรูDจักแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส<ตGาง ๆ การเรียนรูDอุปกรณ<ท่ี
ใชDในการสรDางดนตรีอิเล็กทรอนิกส<และการเปรียบเทียบคุณสมบัติของอุปกรณ<ท่ีใชDในการเป�ดเพลง
หรืออุปกรณ<ท่ีใชDสรDางดนตรีอิเล็กทรอนิกส<วGาทําหนDาท่ียังไงแกGผูDท่ีสนใจและเร่ิมตDนในการเรียนรูD
เทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<โดยคณะผูDจัดทําจะนําเสนอขDอมูลตGาง ๆ น้ีในรูปแบบของสื่ออิมเมอร<   
ซีฟกราฟ�ก และสามารถนําความรูDไปใชDประโยชน<ในชีวิตประจําวันหรือนําไปใหDผูDอ่ืนไดDศึกษาตGอไปใน
อนาคต 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเพ่ือสรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบอิมเมอร<ซีฟกราฟ�กเก่ียวกับเร่ืองเทคโนโลยี
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 1. สรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของอิมเมอร<ซีฟกราฟ�กเก่ียวกับความเปLนมาของดิจิตอลดีเจ
และเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 2. สรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของอิมเมอร<ซีฟกราฟ�กเก่ียวกับหนDาท่ีของอุปกรณ<ท่ีใชDเป�ด
เพลงและอุปกรณ<ที่ใชDผลิตดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 3. สรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของอิมเมอร<ซีฟกราฟ�กเก่ียวกับจังหวะและแนวเพลงของ
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 4. สรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของอิมเมอร<ซีฟกราฟ�กเก่ียวกับโปรแกรมท่ีใชDเป�ดเพลงและ
โปรแกรมท่ีใชDสรDางดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 
การดําเนินการวิจัย  

การสรDางสื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<สรDางข้ึนดDวยโปรแกรม 
Adobe After Effects CS6 โดยการนําภาพท่ีออกแบบไวDจากโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 มา
ประยุกต<ใชDคูGกับเสียงตGาง ๆ ในการทําวิดีโอและใชDโปรแกรม Logic Pro ในการบันทึกและตัวตGอเสียง
ตGาง ๆ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 

1. เน้ือเร่ือง สื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<จะอธิบายถึงความ
เปLนมาของดนตรีอิเล็กทรอนิกส<และเทศการดนตรีตGาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรวมถึงประเภทของดนตรี
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อิเล็กทรอนิกส< MIDI BPM เน่ืองจากดนตรีอิเล็กทรอนิกส<เปLนท่ีนิยมมากในปpจจุบันดังน้ันจึงอยากใหDผูD
ท่ีสนใจไดDรับความรูDและความเขDาใจเก่ียวกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 

2. เขียนโครงขยาย ในปpจจุบันเทคโนโลยีดDานดนตรีอีเล็กทรอนิกส<ไดDมีการพัฒนาไปอยGาง
รวดเร็วและมีความนิยมแพรGหลายในยุคปpจจุบันโดยท่ีทุกคนจะรูDจักกันในช่ือดีเจหรือ ผูDจัดรายการ
เพลงประกอบความรูDเก่ียวกับเพลงหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งอยูGในความสนใจของผูDฟpงในสถานท่ีฟpงเพลงใน
ท่ีน้ีมีสองความหมายคือ ดีเจท่ีจัดรายการเพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและ ดีเจท่ีเป�ด
เพลงตามไนต<คลับหรือ ตามงานบันเทิงตGาง ๆ 

3. เขียนบรรยาย ดนตรีอิเล็กทรอนิกส<ไดDรับการสืบทอดมาจากดนตรีประเภทดิสโกDในยุค 
1970 ดนตรีประเภทน้ีมีตDนกําเนิดมาจากไนต<คลับในยุค 1980 มีการใชDเคร่ืองดนตรีอิเล็กทรอนิกส<
อยGางเคร่ืองสังเคราะห<เสียงดรัมแมชชีนและ Sequecer เพลงแดนซ<สGวนใหญGถูกแตGงข้ึนมาโดย
คอมพิวเตอร<และเคร่ืองสังเคราะห<เสียงไมGคGอยนิยมใชDเคร่ืองดนตรีจริงโดยจะอยูGในรูปแบบของ
สัญญาณดิจิตอลหรือ MIDI 

MIDI ยGอมาจาก Musical instruments digital interface ซึ่งแปลแบบงGายๆก็คือเสียงแบบ
ดิจิตอลมันตGางกับเสียงธรรมดาก็ตรงท่ี Midi เปLนเสียงท่ีมนุษย<ฟpงไมGรูDเร่ืองมีแตGคอมพิวเตอร<เทGาน้ันท่ี
ฟpงไดDซึ่งการท่ีจะทําใหDมนุษย<ไดDยินเสียง Midi ขDอมูลน้ันจะตDองถูกแปลงสัญญาณขDอมูลดิจิตอลออดิโอ
แลDวไปออกทางลําโพงหรือหูฟpงอีกที ซึ่งในปpจจุบันดนตรีอิเล็กทรอนิกส<ไดDเขDามามีบทบาทและ
แพรGหลายมากมายอีกท้ังยังเกิดศิลป�นดีเจโปรดิวเซอร<มาอีกมากมาย 

ดีเจคือ (DJ) ยGอมาจาก Disc jockey หรือผูDจัดรายการเพลงประกอบความรูDเก่ียวกับเพลง
หรือเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งอยูGในความสนใจของผูDฟpงในสถานท่ีฟpงเพลงในท่ีน้ี 2 ความหมายคือดีเจท่ีจัดรายการ
เพ่ือออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและดีเจท่ีเป�ดเพลงตามไนคลับ 

BPM ยGอมาจาก Beat per minute เปLนหนGวยวัดความเร็วของบทเพลงตGางๆและท่ีสําคัญ 
BPM น้ันยังใชDเปLนตัวบอกถึงอัตราการเตDนของหัวใจของมนุษย<เชGน 

-70 bpm เปLนจังหวะท่ีทําใหDรGางกายบรรเทาความทุกข<กังวลใจไดDดีท่ีสุดเพราะการเตDนของ
หัวใจ 60 คร้ังตGอนาทีเปLนชGวงท่ีแสดงวGาคุณผGอนคลายท่ีสุด 

-100 – 120 bpm เปLนจังหวะท่ีกระตุDนเรDารGางกายและอารมณ<ใหDรูDสึกแข็งแรงสมบูรณ<แลDว
พรDอมจะออกไปเตDน 

-120 bpm ข้ึนไปเปLนจังหวะท่ีกระตุDนอารมณ<จนตDองทําใหDคุณรูDสึกอยากลุกข้ึนมาเตDน 
แนวเพลงอิเล็กทรอนิกส<มีหมวดหมูGยGอยอยูGมากมายเชGนเทคโนเฮาส< , แทรนซ< , อิเล็กโทร , 

เบรกบีติฮาร<ดคอร< , ดรัมแอนด<เบส , ดิสโกD , และยูโรบิตซึ่งในปpจจุบันน้ีมีดีเจโปรดิวเซอร<หลายคนไดD
นําเพลงตGาง ๆ มาผสมกันในการสรDางผลงานและกลายมาเปLนท่ีริยมอยGางมากในปpจจุบันเรียกกันวGา 
EDM หรืออิเล็กทอนิกส<แดนซ<มิวสิค 
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4. เขียนบทภาพ  
ภาพ ดนตรีอิเล็กทรอนิกส<และดีเจ 
ฉาก  : 1 
เสียงบรรยาย : 
เสียงดนตรี : Michael Calfan – Mercy 
(Original Mix) 

เปLนการเขียนบทประเภทหน่ึงท่ีอธิบายดDวยภาพ คลDายหนังสือการ<ตูน ใหDเห็นความตGอเน่ือง
ของช็อตตลอดท้ังซีเควนส<หรือท้ังเร่ืองมีคําอธิบายภาพประกอบ เสียงตGาง ๆ เชGน เสียงดนตรี เสียง
ประกอบฉาก และเสียงพูด เปLนตDน ใชDเปLนแนวทางสําหรับการถGายทํา หรือใชDเปLนวิธีการคาดคะเน
ภาพลGวงหนDา (pre-visualizing) กGอนการถGายทําวGา เม่ือถGายทําสําเร็จแลDว หนังจะมีรูปรGางหนDาตาเปLน
อยGางไร ซึ่งบริษัทของ Walt Disney นํามาใชDกับการผลิตภาพยนตร<การ<ตูนของบริษัทเปLนคร้ังแรก 
โดยเขียนภาพเหตุการณ<ของแอ็คช่ันเรียงติดตGอกันบนบอร<ด เพ่ือใหDคนดูเขDาใจและมองเห็นเร่ืองราว
ลGวงหนDาไดDกGอนลงมือเขียนภาพ สGวนใหญGบทภาพจะมีเลขท่ีลําดับช็อตกํากับไวD คําบรรยายเหตุการณ< 
มุมกลDอง และอาจมีเสียงประกอบดDวย 
  
ผลการวิจัย  
 
 
    
    
 
 
 
 

แสดงหนDาตGาง Drum Machine 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงหนDาตGาง  Sequencer 
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แสดงหนDาตGางเสียงแบบดิจิตอลตGางจากเสียงแบบธรรมดา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แสดงหนDาตGางคอมพิวเตอร<และเคร่ืองสังเคราะห<เสียง 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  การสรDางสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของอิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีอิเล็กทรอนิกส<
เก่ียวกับความเปLนมาของดนตรีอิเล็กทรอนิกส< มีการดําเนินงาน 10 ข้ันตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาความรูDเก่ียวกับประวัติความเปLนมาของดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 2. ศึกษาความรูDเก่ียวกับประเภทของแนวเพลงอิเล็กทรอนิกส< โดยอยูGในรูปแบบของสื่อ
อิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก 
 3. ศึกษาข้ันตอนและอุปกรณ<ที่ใชDในการบันทึกเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 4. เรียบเรียงและเขียนเน้ือหาท่ีจะนํามาสรDางสื่อดนตรีอิเล็กทรอนิกส< โดยอยูGในรูปแบบของ
สื่ออิมเมอร<ซีฟกราฟ�ก 
 5. ออกแบบรูปภาพท่ีใชDเก่ียวกับดนตรีอิเล็กทรอนิกส< เพ่ือใหDเขDาใจงGาย 
 6. ใชDโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ในการสรDางรูปภาพท่ีสื่อถึงดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
 7. ใชDโปรแกรม Adobe After Effects CS6 ในการออกแบบ และสรDางเทคนิคพิเศษใหDกับ
รูปภาพและวีดีโอดนตรีอิเล็กทรอนิกส< 
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 8. อัดเสียงบรรยายท่ีเรียบเรียงไวDและนํามาใชDรGวมกับวิดีโอดนตรีอิเล็กทรอนิกส< เพ่ือใหD
เน้ือหามีความเขDาใจมากข้ึน 
 9. คDนหาเสียงประกอบตGาง ๆ และนํามาใชDรGวมกับวิดีโอเพ่ือใหDเน้ือหามีความนGาสนใจมากข้ึน 
ตรวจสอบขDอบกพรGองของตGาง ๆ และแกDไขใหDถูกตDอง 
 

บรรณานุกรม 
กานท< นิรนาม. 2553. พัฒนาการเพลงจากเพลงไทยถึงเพลงลูกทุ�ง. ออนไลน< . สืบคDนจาก

อิน เท อ ร< เน็ ต , http://kanchanapisek.or.th/kp6 /sub/book/.html, เขD า ถึ ง เ ม่ื อ  2 4 
มิถุนายน 2559. 

กฤษกา ธารกิษวงษ< . 2557. 7 ข�อเท็จจริงเบ้ืองหลังอาชีพDJท่ีคนไม� รู�. ออนไลน<. สืบคDนจาก
อินเทอร<เน็ต, http://verycatsound.com/djfacts, เขDาถึงเม่ือ 25 มิถุนายน 2559.  

ขุนวิจิตรมาตรา. 2553. ยุคเพลงหนังและละครในอดีต.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ<กรุงสยาม 
จเร หาดตา. 2557. ความรู�พื้นฐานเก่ียวกับโปรแกรม Photoshop CS6. ออนไลน<. สืบคDนจาก

อิ น เ ท อ ร< เ น็ ต , http://teacherjaray.blogspot.com/2014/05/blog-post.html,
 เขDาถึงเม่ือ 26 มิถุนายน 2559. 

นราภรณ< มีสวัสด์ิ. 2557. รู�จักโปรแกรม Adobe Premiere Pro. ออนไลน<. สืบคDนจากอินเทอร<เน็ต, 
http://premierepro6.blogspot.com/2014/10/2-adobe-premiere-pro.html, เขDาถึง
เม่ือ 27 มิถุนายน 2559.  

ณัฐกานต< ทับสุข. 2554. โปรแกรม Illustrator คืออะไร . ออนไลน< . สืบคDนจากอินเทอร<เน็ต 
 http://www.yuttapong.com/?p=395, เขDาถึงเม่ือ 16 กรกฎาคม 2559. 

ประเสริฐ อDนบางเขน. 2558. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง. ออนไลน<. สืบคDนจากอินเทอร<เน็ต,
 http://www.vcharkarn.com/uploads/journal/6 /vcharkarn-journal-6 3 6 2 _2 .pdf,
 เขDาถึงเม่ือ 23 กรกฎาคม 2559. 

ยุรนันท<  อ่ิมสมบั ติ . 2550. ความหมายของกราฟ� ก . ออนไลน< . สืบคDนจาก อิน เทอร< เน็ ต
,http://intreelek2.blogspot.com/2007/09/blog-post_1543.html,เขD า ถึ ง เ ม่ื อ  2 3  
มิถุนายน 2559. 

วริษา พนัสพิบูลย<. 2557. เทคโนโลยีอิมเมอร�ซีฟกราฟ�ก (Immersive Graphic): สํานักพิมพ<คณะ
วารสาศาสตร<และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร<. 

 



144 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพของคลังสินค�า กรณีศึกษา บริษัทโมเดอร�นฟอร�มกรุ�ป  
จํากัด (มหาชน) 

A Development of Warehouse Performance Case Study : 
Modrenform Co., Ltd. 

 

เฉลิมพล เมืองลือ1 ,วรรณา หินอ�อน2  

Chalermpon Muanglue1 ,Wanna Hinon2  
1อาจารย< สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส< คณะวิศวกรรมศาสตร<และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 

2บริษัทโมเดอร<นฟอร<มกรุ�ป จํากัด (มหาชน)โรงงานท่ีบางพลี (P1) 33/2 ม.7 ซ.พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด ก.ม 16 
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

Chalumponm@siamtechno.ac.th and wannadew76@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< 1 ) เพ่ือศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDาของบริษัท โม
เดอร<นฟอร<มกรุ�ป จํากัด(มหาชน)โดยมีวัตถุประสงค< 2 ) เพ่ือลดเวลาในการคDนหาวัตถุดิบภายใน
คลังสินคDา, ปรับปรุงวิธีการทํางานในสGวนการเบิกจGายวัตถุดิบในคลังสินคDาเพ่ือลดข้ันตอนและ 3 ) 
เวลาในการเบิกจGายวัตถุดิบในคลังสินคDา และ 4 ) ลดวัตถุดิบภายในคลังสินคDาในสGวนท่ีเปLน Dead 
Stock เพ่ือเพ่ิมการใชDประโยชน<ในสGวนของพ้ืนท่ีที่ใชDในการจัดเก็บภายในคลังสินคDาใหDมีมากข้ึน 
 สําหรับแนวทางในการดําเนินการเร่ิมจากการนําเทคนิค 5 สและ ECRS มาใชDในการจัดและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางาน, การลดข้ันตอนการทํางานในสGวนของการเบิกจGายวัตถุดิบ,รวมถึงนํามาใชDใน
การวิเคราะห<เพ่ือทําการคัดแยกวัตถุดิบในสGวนท่ีเปLน Dead Stock, จากน้ันไดDนําเอาเทคนิค Flow 
Process Chart และ Flow Diagram มาใชDในการวิเคราะห<และปรับปรุงกระบวนการเคลื่อนท่ีภายใน
คลังสินคDาในสGวนของการเบิกจGายวัตถุดิบภายในลังสินคDา,ทําการออกแบบและกําหนดระบบ 
Location Code ท่ีเหมาะสมกับคลังสินคDาในปpจจุบันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดเวลาในการคDนหา
วัตถุดิบภายในคลังสินคDา 
 ผลการวิจัยสรุปไดDดังน้ี พบวGา1 ) สามารถลดเวลาในการคDนหาวัสดุคงคลังเฉลี่ยตGอ 1รายการ
จากเดิม 6.33 นาที ลดลงเหลือ 2.53 นาที ลดลงจากเดิม 2.14 นาที คิดเปLน 22.48 % และ 
2)สามารถลดมูลคGาวัตถุดิบท่ีเปLน Dead Stock ท่ีมีมูลคGาในปpจจุบันกGอนทําการปรับปรุงจากเดิม
2,143,570 บาท ลดลงเหลือ 702,856 บาท, มูลคGาผลตGางเทGากับ1,440,714 บาทคิดเปLน 67.21%
และ3) สามารถลดกระบวนการทํางานในสGวนของการเบิกจGายวัตถุดิบภายในคลังสินคDาจากเดิม  
12 ข้ันตอนลดลงเหลือ 10ข้ันตอน ลดลงจากเดิม 2 ข้ันตอนคิดเปLน 15.38% และ 4 ) สGงผลทําใหD
เวลาในข้ันตอนของการเบิกจGายวัตถุดิบลดลงจากเดิม 80 นาที เหลือ 47 นาที ลดลงจากเดิม 33 นาที
คิดเปLน 41.25% ซึ่งจากผลดําเนินการตGางๆ ท่ีผGานมาแลDวน้ันมีผลทําใหDอัตราหมุนเวียนและความ
ถูกตDองในการตรวจเช็ควัสดุดิบภายในคลังสินคDาเพ่ิมข้ึน, คลังสินคDามีความสะดวกและเปLนระเบียบ
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มากข้ึน, กระบวนการเคลื่อนท่ีภายในคลังสินคDาและความสามารถในการคDนหาวัตถุดิบภายใน
คลังสินคDาดีข้ึน เปLนผลโดยภาพรวมทําใหDการบริหารและการจัดการวัตถุดิบของคลังสินคDามี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนน่ันเอง  
คําสําคัญ: วัตถุดิบท่ีไมGมีการเคลื่อนไหวหมดอายุแผนภูมิกระบวนการไหลแผนภาพการไหลของของ
ขDอมูล การวางระบบการแจDงตําแหนGงในการจัดเก็บสินคDา 
 

Abstract 
 The purpose of this project is to study how to improve the effectiveness in 
section of steel equipment MT of Modernform Group Public Co,Ltd.The objectives 
are to reduce the searching product time in the warehouse, by improving the way it 
works within the sections of disbursement of raw materials in the warehouse, by 
reducingthe process steps and time, and by reducing the dead stock of raw materials 
in the warehouse in order to increase using the space in the stock’s area section and 
to increase the utilization of management of warehouse for better.  

 The guidelines to implement is by using 5S and ECRS techniquesto deal and 
to improve the working space in the warehouse section and to reduce the process 
working in the material requisition at the warehouse including the analysis and the 
selection of item within the section of raw materials and dead stock. Then use the 
flow process chart and the flow diagram to improve and analysis the movements in 
the section of materials disbursement in the warehouse, design and create efficient 
location code to reduce time in the search of product in the warehouse. 

The results of this study show that, we can reduce the average searching time 
per itemwith an improvement from 6. 33 minutes down to 2. 53 minutes, the 
difference of time reduction is 2.14 minutes or is equal to 22.48 %.Moreover, we can 
reduce the values of dead stock currently from THB 2,143,570 reduce to THB 
702,856, by the difference in value after improvementof THB 1,440,714 or a 
reduction of 67.21% . And can reduce the process of material requisition from 12 
steps reduce to 10 steps after improvement, reduced to 2 steps or 15.38%  also 
regarding material requisition process, it is reduced from 80 minutes to 47 minutes, 
with a reduction original 33 minutes, or equal 41.25% , The results of this operation 
increase of the circulate on and increase the accuracy in checking raw materials. The 
warehouse is more convenient and orderly, the process of movement in the section 
of materials disbursement in the warehouse are better, as a result of it, an overall 
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improvement of raw materials management in the section of steel equipment MT of 
Modernform Group Public Co,Ltd.with better of efficiency. 
Keywords :Dead Stock, Flow Process Chart, Flow Diagram,System Location Code 
 

บทนํา 
 บริษัท โมเดอร<นฟอร<มกรุ�ป จํากัด (มหาชน) เปLนผูDผลิตและจําหนGายเฟอร<นิเจอร<สํานักงาน 
เฟอร<นิเจอร<บDาน และนําเขDาวัสดุอุปกรณ<ท่ีใชDในการประกอบเฟอร<นิเจอร< และตกแตGงบDาน บริษัทโม
เดอร<นฟอร<มกรุ�ป จํากัด (มหาชน) ต้ังอยูGเลขท่ี 622 โมเดอร<นฟอร<มทาวเวอร< ศรีนครินทร< แขวงสวน
หลวงเขตสวนหลวง กทม. 10250 มีโรงงานท่ีบางพลี (P1) 33/2 ม.7 ซ.พูลเจริญ ถนนบางนา-ตราด 
ก.ม 16 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 และโรงงานบางขุนเทียน (P2)  
มี2โรงงานคือ ซอยเทียนทะเล 15 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทGาขDาม เขตบางขุนเทียน กทม. 
10150 และ 622 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงทGาขDาม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 
 เน่ืองจากการแขGงขันทางธุรกิจท่ีมีความรุนแรงข้ึนมีผลทําใหDบริษัทตGางๆตDองมีการปรับตัวเพ่ือ
ลดตDนทุนในการประกอบการ ซึ่งตDนทุนดDานสินคDาคงคลังเปLนตDนทุนสําคัญท่ีมักถูกมองขDามและสGงผล
อยGางย่ิงตGอการดําเนินงาน กลยุทธ<ในการลดตDนทุนดDานสินคDาคงคลัง ไมGวGาจะเปLนการเก็บรักษาสินคDา
คงคลังใหDมีปริมาณนDอยลง จะเห็นไดDวGาการจัดสินคDาคงคลังมีความสําคัญเปLนอยGางมากตGอกิจกรรม
หลักของธุรกิจ การบริหารสินคDาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ จะสGงผลโดยตรงตGอผลกําไรขององค<กรและ
การบริหารสินคDาคงคลังจะเปLนอยGางไรข้ึนอยูGกับระเบียบวิธีปฏิบัติของแตGละบริษัทท่ีจะบริหารหรือ
ควบคุมสินคDาคงคลังใหDมีประสิทธิภาพผูDทําวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปpญหาท่ีกลGาวมาขDางตDน โดย
นําขDอมูลบริษัทโมเดอร<นฟอร<ม กรุ�ป จํากัด (มหาชน)ในสGวนของคลังสินคDาโรงงานบางขุนเทียน 
(P2)มาเปLนกรณีตัวอยGางในการศึกษาเร่ืองการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDา และเสนอ
นโยบายการเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDา โดยท่ีผGานมาบริษัทยังไมGมีการปรับปรุงและบริหารพ้ืนท่ี
ในคลังสินคDาท่ีดีพอและพบปpญหาวGาขDอมูลในคลังสินคDาไมGตรงกับความเปLนจริง การเก็บวัตถุดิบท่ีนาน
เกินไปการคDนหาวัตถุดิบท่ีใชDเวลานานเกินไป เน่ืองจากเก็บของไมGเปLนระบบการจัดเก็บแบบมาตรฐาน
อยูGจนทําใหDบริษัทตDองเสียตDนทุนจํานวนมากในการสั่งซื้อวัตถุดิบใหมGเขDามาทดแทนและเกิด Dead 
stock ในคลังสินคDา  
 จากขDอมูลดังกลGาวขDางตDน ผูDทําวิจัยจึงไดDนําเอาวิธีตGางๆเขDามาชGวยแกDปpญหาอาทิเชGน การจัดทํา 
Stock card,การจัดทําระบบ SystemLocation code มาใชDชGวยในการเพ่ิมประสิท ธิภาพใหD
คลังสินคDาโดยมุGงเนDนการลดสินคDาท่ีเปLน Deadstock ลดลงจากเดิม เพ่ิมอัตราการหมุนเวียนใน
คลังสินคDา การใชDพ้ืนท่ีในการจัดเก็บใหDเกิดประโยชน<สูงสุด สรDางระบบการตรวจสอบปริมาณการ
จัดเก็บภายในคลังสินคDาท่ีมีความแมGนยําและถูกตDองปรับปรุง FLOW การเคลื่อนท่ีภายในคลังสินคDา
เพ่ือใหDเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรDางความพึงพอใจในการทํางานกับหนGวยงานท่ีเก่ียวขDอง ซึ่งวิธีตGางๆ
จะถูกนํามาใชDในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDาใหDมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือลดเวลาในการคDนวัตถุดิบภายในคลังสินคDา 
 2. เพ่ือลดสินคDาท่ีเปLน Dead stock 
 3. ปรับปรุงการเคลื่อนท่ีภายในคลังสินคDาเพ่ือใหDเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDาบริษัท โมเดอร<นฟอร<มกรุ�ป จํากัด (มหาชน) 
 2. มีการจัดหมวดหมูGของวัตถุดิบในคลังสินคDาไดDอยGางถูกตDองแมGนยําและมีมาตรฐาน 
 3. ศึกษาการลดจํานวนสินคDาท่ีเปLนงาน dead stock ภายในคลังสินคDา 
 

 
 

ภาพท่ี 1 พ้ืนท่ีคลังสินคDาของ บริษัทโมเดอร<นฟอร<ม 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ซึ่งผูDวิจัยไดDดําเนินการ และเก็บรวบรวมขDอมูลในการศึกษาคDนควDา ต้ังแตGกระบวนการรับ
วัตถุดิบ การตรวจแยกประเภท การจัดเก็บวัตถุดิบ การดูแลรักษาสินคDาและการจัดสGงวัตถุดิบมี
วัตถุประสงค<ในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDามีข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานตาม
รายละเอียดดัง ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการทํางาน 
 

ดําเนินการตามแผน 

วิเคราะห<ผล 

เปรียบเทียบผล 

สรุปผล 

ดําเนินการสอบและ

จัดทําเลGมปริญญา

วางแผนการดําเนินงาน 

เตรียมวัสดุ/อุปกรณ< 

ศึกษารวบรวมขDอมูล 

นําเสนอหัวขDอโครงงานตGอ

อาจารย<ที่ปรึกษาโครงงาน 

ผGาน 

ไมGผGาน 

ไมGผGาน หัวหนDาสาขาวิชา คณะกรรมการ

พิจารณาโครงงานประจําคณะและ

คณะกรรมการสอบพิจารณา 
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เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชDในการปฏิบัติงานต้ังแตGเร่ิมตDนโครงการจนถึงข้ันตอนการดําเนินงานมี

รายละเอียดดังน้ี 
1. ระบบวัสดุคงคลัง (Inventory Systems) 
2. การจัดการวัสดุคงคลังโดยวิธี ABC (ABC Analysis) 
3. การวางระบบการแจDงตําแหนGงในการจัดเก็บสินคDา (Stock Location System) 
4. การประเมินผลการงานในคลังสินคDาเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในคลังสินคDา 
5. กิจกรรม 5 ส 
6. ทฤษฎี ECRS 
7. ทฤษฎี Flow Diagram 
8. ทฤษฎีFlow Process Chart 

 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. นําเทคนิค 5 ส และ ECRS ไปใชDในการดําเนินการปรับปรุงในสGวนของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการเบิกจGายวัตถุดิบภายในคลังสินคDา 
 2. นําเทคนิค Flow Process Chart และ Flow DiagramไปใชDในการปรับปรุงการเบิกจGาย
วัตถุดิบในคลังสินคDา  
 3. มีการออกแบบและกําหนดการจัดทําระบบระบบ System Location Code ท่ีเหมาะสม
กับการทํางานในปpจจุบัน 
 4.ทําการศึกษาและรวบรวมขDอมูลในสGวนของ Dead stock เวลาการเบิกจGายของ
กระบวนการทํางานในปpจจุบัน 
 จากขDอมูลตGางๆท่ีมีในปpจจุบันสามารถท่ีจะสรุปและวิเคราะห<ผลการดําเนินงานไดDดังน้ี 
 1. การนําเทคนิค 5 ส และ ECRS ไปดําเนินการปรับปรุงในสGวนของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการเบิกจGายวัตถุดิบภายในคลังสินคDาหลังจากการปรับปรุงตําแหนGงการจัดวางสินคDาใน
คลังสินคDาในรูปแบบใหมGทําใหDการทํางานภายในคลังสินคDามีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วมาก
ย่ิงข้ึนเพราะทําใหDพนักงานทํางานไดDอยGางรวมเร็วข้ึน มีความปลอดภัยในการทํางานมากข้ึน 
บรรยากาศและสภาพแวดลDอมดีข้ึน ความรGวมมือความรGวมใจถูกสรDางข้ึนพนักงานรักหนGวยงานมาก
ข้ึน พนักงานมีวินัยมากข้ึนตระหนักถึงผลเสียของความไมGเปLนระเบียบในสถานท่ีทํางาน สถานท่ี
ทํางานสะอาด ชGวยลดอัตราของเสียลดลงและเห็นปpญหาเร่ืองคุณภาพไดDอยGางชัดเจน พนักงานปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ คูGมือความปลอดภัย และคูGมือปฏิบัติงานทําใหDอุบัติเหตุและความเสี่ยงตGางๆลดลง ดัง
จะเห็นไดDจากภาพการปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางานดังตGอไปน้ี 
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ภาพท่ี 3 แสดงคลังสินคDากGอนการปรับปรุง 
 
 จากภาพท่ี 3 แสดงคลังสินคDากGอนการปรับปรุงเปLนการจัดวัตถุดิบแบบเดิมท่ีไมGเปLนระเบียบ 
ไมGมีปJายบGงช้ีท่ีชัดเจนวGาวัตถุดิบช้ินน้ีช่ืออะไร ขนาดเทGาไหรG ทําใหDเกิดปpญหาเวลาเบิกจGายวัตถุดิบซึ่ง
พนักงานสGวนใหญGจะใชDความคุDนเคยในการหาวัตถุดิบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการจัดเก็บกGอนการปรับปรุง 

 
 จากภาพท่ี 4 แสดงการจัดเก็บกGอนการปรับปรุงโดยการวางช้ินงานจะไมGอยูGเปLนหมวดหมูGงาน
ชนิดเดียวกันอยูGหลายท่ี 
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ภาพท่ี 5 แสดงคลังสินคDาขณะทํา 5 ส 
 

 จากภาพท่ี 5 แสดงคลังสินคDาขณะทํา 5 ส โดยจากเดิมคลังสินคDาอยูGท่ีช้ัน 3 ของอาคาร 
ซึ่งพ้ืนท่ีการจัดเก็บไมGเพียงพอทําการยDายลงมาท่ีช้ัน2 ในพ้ืนท่ี ท่ีมีขนาดเทGากัน 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ข้ันตอนการทํา Eliminate 
 
 จากภาพท่ี 6 ข้ันตอนการทํา Eliminate คือ การใหDพนักงานคัดเลือกสิ่งท่ีไมGจําเปLนออกจาก
คลังและทําการจัดเตรียมท่ีจะยDายของลงมาท่ีช้ัน 2 โดยท่ีทําการแยกลงไปท่ีช้ัน 2 ทีละหมวดหมูG 
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ภาพท่ี 7 ข้ันตอนการทํา Combine 
 
 จากภาพท่ี 7 ข้ันตอนการทํา Combine คือ การรวบรวมวัตถุดิบท่ีสามารถรวบรวมเขDา
ดDวยกันแยกเปLนกลุGมๆทําความสะอาดจัดเก็บและเตรียมเพ่ือท่ีจะนําลงไปท่ีคลังช้ัน 2  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ข้ันตอนการ  Re-arrange การลําดับใหมG 
 
 จากภาพท่ี 8 ข้ันตอนการ  Re-arrange การลําดับใหมGหลังจากท่ีมีการรวบรวมวัตถุดิบแยก
เปLนกลุGมๆแลDว นํามาลําดับใหมGเพ่ือจัดเปLนหมวดหมูGอีกคร้ัง 
 
 
 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

153 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ข้ันตอนการ Simplify 
 

จากภาพท่ี 9 ข้ันตอนการ Simplify คือการปรับปรุงท่ีนําไปสูGกระบวนการท่ีใชDเทคนิค 
System Location Code 

  

 
 

ภาพท่ี 10 แสดงคลังสินคDาท่ีมีการปรับปรุงอยGางเรียบรDอย 
 
 จากภาพท่ี 10 แสดงกระบวนการปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางานท้ังหมดแลDวมีการจัดตําแหนGงท่ี
ชัดเจน ปJายบGงช้ีท่ีชัดเจนตลอดจน Location code มีการทําความสะอาด ทําใหDมีความเปLนระเบียบ
เรียบรDอยซึ่งมีผลทําใหDสะดวกตGอการปฏิบัติงาน 
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2. การปรับปรุงการเบิกจGายวัตถุดิบในคลังสินคDาดDวย Flow Process Chart Flow Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี11 กระบวนการทํางานแสดงคลังสินคDาท่ีมีการปรับปรุงFLOW การทํางาน 
โดยการลดข้ันตอนท่ีซ้ําซDอนจากการทํางานลง 

 
 3. จากการวิเคราะห<และรวบรวมขDอมูลในสGวนของ Dead stockโดยการนําเอาเทคนิค ECRS
และ5 ส มาประยุกต<ใชDในกระบวนการทํางานสGงผลทําใหDไดDผลแสดงดังตาราง 1 ดังน้ี 
 

แผนกผลิตสGงใบเบิกใหDแผนกคลังสินคDาโดยนําสGงท่ี
ออฟฟ�ศคลังสินคDา 

พรDอมจดเลขท่ีใบเบิกลงในสมุดบันทึก 

ธุรการคลังสินคDาคัดแยกใบเบิกตามLOCATIONบันทึก
เลขท่ีใบเบิกแลDวนําใบเบิกไปสGงใหDตามLOCATIONใน

แผนกคลังสินคDา 

พนักงานคลังสินคDาจัดของตามใบเบิก
แลDวนําไปสGงใหDแผนกผลิตพรDอมกับ

เอกสารใบเบิก 
 

แผนกผลิตตรวจสอบคุณภาพและ
ความถูกตDองของวัตถุดิบพรDอมท้ังลง

ชื่อรับสินคDาแลDวนําใบเบิกสGงคืน
LOCATIONคลังสินคDาท่ีจัดของใหD 
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ตางรางท่ี 1 แสดงขDอมูลในสGวนของ Dead stock เปรียบเทียบกGอนและหลังการปรับปรุง ปr 
พุทธศักราช 2559-2560 
 

% Dead 
stock 

มูลค�า Dead stock 
ก�อนปรับปรุง(บาท) 

มูลค�า Dead stock 
หลังปรับปรุง(บาท) 

ผลต�าง % ผลต�าง 

60 1,836,506.62 547,223 1,289,284 70.20 
80 145,692.98 16,285 129,408 88.82 
100 161,370.00 139,348 22,022 13.65 

Total 2,143,570 702,856 1,440,714 67.21 

 
 จากตารางท่ี 5.1 สามารถเปรียบเทียบขDอมูลกGอน-หลัง ปรับปรุง Dead stock เพ่ือลดสินคDา
ท่ีเปLน Dead stock จะเห็นไดDวGา Dead stock ท่ี 60 % สามารถลดจากเดิมไดD 1,289,284 บาท 
เทGากับ 70.20 %Dead stock ท่ี 80 % สามารถลดจากเดิมไดD 129,408บาท เทGากับ 88.82 %Dead 
stock ท่ี 100 % สามารถลดจากเดิมไดD 22,022 บาท เทGากับ 13.65 % สรุปสามารถลดมูลคGาเฉลี่ย
ของ Dead stockลงจากเดิมไดD  1,440,714 บาท เทGากับ 67.21 % สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพตGอ
คลังสินคDาและจะสGงผลในสGวนของกําไรบริษัท 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการดําเนินการท่ีไดDจากการศึกษาและการเก็บขDอมูลกระบวนการทํางานฝ�ายคลังสินคDา
ของกรณีศึกษาการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของคลังสินคDาสามารถวิเคราะห<การศึกษาไดDดังน้ี
 1. ผลการศึกษาการลดเวลาในการคDนหาวัตถุดิบภายในคลังสินคDาหลังจากท่ีมีการนําเทคนิค  
5ส, ECRS, System Location Code เขDามาใชDในการปรับปรุงคลังสินคDาพบวGาสามารถลดระยะเวลา
ในการคDนหาวัตถุดิบลงไดDจากเดิมเฉลี่ยตGอ 1รายการจากเดิม 6.33นาที และหลังปรับปรุงเปLนเวลา 
3.19 นาที คิดเปLน 22.48 % สามารถลดลงไดDตามวัตถุประสงค<ที่ต้ังไวD เปรียบเทียบดังภาพท่ี 12 
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ภาพท่ี 12 แสดงกราฟการเปรียบเทียบเวลาในการเบิกวัตถุดิบกGอน-หลังปรับปรุง 
 

 2. ผลจากการปรับปรุงวิธีการทํางานการเบิกจGายวัตถุดิบในคลังสินคDาดDวย Flow Process 
Chart และFlow Diagram พบวGาสามารถลดข้ันตอนการทํางานท่ีชํ้าซDอนจากเดิม 12 ข้ันตอน ลดลง
เหลือ 10ข้ันตอนและสามารถลดเวลาไดDจากเดิมกGอนปรับปรุง 80 นาทีหลังปรับปรุงลดลงเหลือ 47 
นาที มีผลตGางเทGากับ 33 นาทีทําใหDการปรับปรุงกระบวนการทํางานสินคDาน้ีในคลังสินคDาน้ีมี
ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค< 
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การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบดันํ้าเสียพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�  
ด�วยอัลกอรทึิมพาร�ติเคิลสวอมออปติไมเซชั่น 

Maximizing Solar Cell Power Output using in Solar Power Water 
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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีเปLนการนําเสนอวิธีการหาจุดสูงสุดของกําลังไฟฟJาของเซลล<แสงอาทิตย< (MPPT) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<ท่ีเช่ือมตGอกันแบบอาร<เรย< ใน
กรณีท่ีมีเงาบังบางสGวน งานวิจัยน้ีไดDนําอัลกอลิทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันแบบคGาเฉลี่ยมา
ประยุกต<ใชDงาน ซึ่งอัลกอริทึมน้ีมีโครงสรDางท่ีงGายตGอการใชDงาน ไมGยุGงยากซับซDอน และมีการคํานวณท่ี
แมGนยํา ระบบการทํางานจะประกอบดDวยเซลล<แสงอาทิตย<ที่เช่ือมตGอกันแบบอาร<เรย< ซึ่งเปLนแหลGงจGาย
พลังงานผGานวงจรอินเวอร<เตอร< เพ่ือทําการหาจุดสูงสุดของกําลังไฟฟJา และมีการจําลองการทํางาน
ของระบบโดยใชDโปรแกรมใชDโปรแกรมแมทแลบ(MATLAB) และเพาเวอร<ซิม (POWERSIM) ในการ
จําลองการทํางานของอัลกอริทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันแบบคGาเฉลี่ย มีการกําหนดใหDเกิดเงาบัง
บางสGวน และไดDทําการทดลองจริงซึ่งผลท่ีไดDจากการทดลองพบวGาสอดคลDองกับผลการจําลอง 
คําสําคญั: เซลล<แสงอาทิตย<, การติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุด, ประสิทธิภาพ 
 

Abstract  
 This paper describes the method of finding the peak of the solar cell power 
(MPPT) in order to increase the efficiency of the solar cell wastewater treatment system 
connected to an array in the case of partial shadows. By applying Particle Swom 
Optimization to the average algorithm to be applied This algorithm has a complex 
structure. With precise calculations The system consists of an array of solar cells 
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connected to the power supply through the inverter circuit to find the peak of electrical 
energy. There is a simulation of the system using the POWERSIM program and using the 
MATLAB program to simulate the functions of the Particle Swipe algorithm with mean 
value. With some shadow shading And finally, there is a real experiment in which the 
results are consistent with the simulation results. 
Keywords: Photovoltaic, Maximum Power Point Tracking, Efficiency 
 
บทนํา  

ในปpจจุบัน นํ้าถือวGามีความสําคัญอยGางมากในการดํารงชีวิตของมนุษย< เพราะนํ้าเปLนปpจจัยท่ี
สําคัญท้ังใชDในการอุปโภคและบริโภคของมนุษย< เม่ือมีการใชDนํ้าในรูปแบบตGาง ๆ จึงสGงผลใหDมีนํ้าเสีย
เกิดข้ึนมากมาย ซึ่งนํ้าเสีย คือ นํ้าท่ีมีสิ่งเจือปนตGาง ๆ มากมาย จนกระท่ังกลายเปLนนํ้าท่ีไมGเปLนท่ีตDองการ 
และนGารังเกียจของคนท่ัวไป ไมGเหมาะสมสาํหรับใชDประโยชน<อีกตGอไป หรือถDาปลGอยลงสูGลํานํ้าธรรมชาติก็
จะทําใหDคุณภาพนํ้าของธรรมชาติเสียหายไดD อีกสGวนหน่ึง คือ นํ้าเสียชุมชน (Domestic Wastewater) 
คือ นํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนท่ีอาศัยอยูGในชุมชน และกิจกรรมท่ีเปLนอาชีพ ไดDแกG 
นํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระลDางสิ่งสกปรกท้ังหลายภายในครัวเรือน และอาคาร
ประเภทตGาง ๆ เปLนตDน ปริมาณนํ้าเสียท่ีปลGอยท้ิงจากบDานเรือน อาคาร จะมีคGาประมาณรDอยละ 80 ของ
ปริมาณนํ้าใชD หรืออาจประเมินไดDจากจํานวนประชากรหรือพ้ืนท่ีอาคาร ดังแสดงในตาราง [1] 

จากท่ีมาดังกลGาว ท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแหGงไดDมีการคิดคDนระบบบําบัดนํ้าเสียข้ึนอยGาง
มากมาย โดยสGวนมากท่ีอยูGในรูปแบบกังหันตีนํ้า เพ่ือใหDนํ้าเกิดการเคลื่อนท่ีและเปLนการเติมออกซิเจน
ในนํ้าอีกดDวย แตGปpญหาโดยสGวนใหญGท่ีเกิดข้ึน คือ คGาไฟฟJาท่ีใชDในการบําบัดนํ้าเสียมีคGาใชDจGายท่ีสูง ไมG
สามารถท่ีจะบําบัดนํ้าเสียไดDตลอดเวลา หลังจากน้ันจึงไดDมีการพัฒนาตGอยอดโดยการเลือกใชDพลังงาน
เซลล<แสงอาทิตย<เขDามาเพ่ือเปLนแหลGงจGายพลังงานไฟฟJา เน่ืองจากคุณสมบัติของเซลล<แสงอาทิตย<ไมG
กGอใหDเกิดมลพิษตGอสิ่งแวดลDอมแลDวยังสามารถท่ีจะผลิตกระแสไฟฟJาข้ึนไดDดDวยรังสีจากดวงอาทิตย< ทํา
ใหDคGาใชDจGายในสGวนน้ีลดนDอยลงหรือมีคGาเทGากับศูนย< และสามารถท่ีจะบําบัดนํ้าเสียไดDตลอดชGวง
ระยะเวลาท่ีมีแสงสวGางจากดวงอาทิตย<ตกกระทบ [2]  

ระบบบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<ไดDมีการคิดคDนข้ึนอยGางแพรGหลาย แตGประสิทธิภาพ
ของระบบยังมีประสิทธิภาพท่ีตํ่า เน่ืองจากปpญหาหลักคือการเลือกใชDมอเตอร<กระแสตรงเปLนแหลGงตDน
กําลัง ซึ่งมอเตอร<กระแสตรงมีประสิทธิภาพท่ีตํ่า 40-60 % และการดึงกําลังไฟฟJามาใชDงานจากเซลล<
แสงอาทิตย<จําเปLนท่ีจะตDองมีระบบการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย<เพ่ือใหDระบบมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน[3][4][5] ดังน้ันคณะผูDวิจัยจึงไดDมีแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย
โดยการเลือกใชDมอเตอร<ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน คือ มอเตอร<ไฟฟJากระแสตรงไรDแปรงถGาน เน่ืองจากมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมหลายอยGาง เชGน ประสิทธิภาพสูงถึง 80-95 % อายุการใชDงานยาวนาน การสูญเสียใน
มอเตอร<มีคGานDอยกวGามอเตอร<กระแสตรง ใชDพลังงานนDอยกวGาแตGไดDกําลังท่ีมากกวGา ดังน้ันการเปลี่ยนจาก
มอเตอร<ไฟฟJากระแสตรงเปLนมอเตอร<ไฟฟJากระแสตรงไรDแปรงถGาน จึงทําใหDระบบมีประสิทธิภาพรวมสูงข้ึน
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อีก 10-20 % จากการคาดหวังของคณะผูDวิจัย และมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุด 
หรือ MPPT โดยการเลือกใชD อัลกอริทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ัน เขDามาในการติดตามกําลังไฟฟJาจาก
เซลล<แสงอาทิตย< ทําใหDไดDกําลังไฟฟJามากข้ึน เน่ืองจากอัลกอริทึมน้ีถูกพัฒนาปรับปรุงใหDมีประสิทธิภาพท่ี
สูงข้ึนและมีความอัจฉริยะในการหาจุดท่ีมีกําลังไฟฟJาสูงสุดไดDอยGางแมGนยําและรวดเร็ว จึงทําใหDระบบมี
ประสิทธิภาพรวมสูงข้ึนอีก 10-20 % [6][7][8] การบําบัดนํ้าเสียดDวยพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<จึงมี
ประสิทธิภาพท่ีสูง คุDมคGาตGอการลงทุนและมีอายุการใชDงานท่ียาวนานกวGามาก 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและสรDางระบบบําบัดนํ้าเสียดDวยพลังงานจากเซลล<แสงอาทิตย< ในการบําบัด
นํ้าเสียตามแหลGงชุมชน 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียดDวยพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<โดยใชDอัลกอริทึม
พาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันในการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< 

3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสียดDวยพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<โดยการเลือกใชD
มอเตอร<กระแสตรงไรDแปรงถGานท่ีมีประสิทธิภาพสูง บํารุงรักษางGาย และมีอายุการใชDงานยาวนาน 

4. เพ่ือวิเคราะห<ความคุGมคGาจากการใชDอัลกอริทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันสําหรับระบบ
บําบัดนํ้าเสียดDวยพลังงานเซลล<แสงอาทิตย< 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. การออกแบบและสรDางระบบบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย< 
 การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย เปLนการออกแบบระบบตGางๆของอุปกรณ<ท่ีใชDท้ังหมด 
ต้ังแตGแผงเซลล<แสงอาทิตย< มอเตอร< ชุดความคุมมอเตอร< ใบพัด ทุนลอย และ ข้ันตอนการทํางานของ
ระบบบําบัดนํ้าเสียท้ังหมด โดยแบGงรายละเอียดตGางๆ ซึ่งจะประกอบไปดDวย แผงเซลล<แสงอาทิตย< 
ชนิด ผลึกเด่ียว ขนาด 150 W ท้ังหมด 3 แผง โดยมีพิกัดกําลังสูงสุด 450 W แรงดันไฟฟJาสูงสุด
โดยรวมไมGเกิด 60 V และ กระแสสูงสุดไมGเกิน 8 A ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 

POWER METER INVERTER BLDC MOTOR

150 W

150 W

150 W

Hall sensor

 
 

ภาพท่ี 1 ระบบภาพรวมของชุดบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย< 
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ภาพท่ี 2 ชุดบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย< 
 
2. PSO อัลกอริทึม 

กลGาวคือ นกซึ่งเคลื่อนท่ีเปรียบไดDกับอนุภาคหน่ึงตัว (di) และอนุภาคแตGละตัวจะจดจํา
ตําแหนGงในปpจจุบันของตนเองเอาไวD (Xi) พรDอมกับทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนท่ีของอนุภาค 
(vi) เม่ืออนุภาคแตGละตัวเคลื่อนท่ี อนุภาคแตGละตัวจะเก็บขDอมูลท่ีดีท่ีสุดของตนเอง (Pbesti) และ
เปรียบเทียบเพ่ือหาขDอมูลตําแหนGงท่ีดีท่ีสุดของอนุภาคทุกตัว (Gbest) ทุกๆรอบการทํางานเวลา “t” 
ความเร็วของการเคลื่อนท่ีจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยใชDขDอมูลของตําแหนGงท่ีดีท่ีสุดของอนุภาคแตGละตัว
และตําแหนGงท่ีดีที่สุดของอนุภาคท้ังหมด 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ตําแหนGงและทิศทางการเคลื่อนท่ีของอนุภาค [9] 
 

ความเร็วของอนุภาคแตGละตัวท่ีเปลี่ยนไปจะสามารถคํานวณไดDดDวยสมการท่ี 6 

)d-Gbest(rc+)d-Pbest(rc+wv=v i22ii11
k
i

1+k
i  

  จากน้ันอนุภาคทุกตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนGงดDวยความเร็วท่ีมีอยูGดังสามารถท่ี 7 
1+k

i
k
i

1+k
i v+d=d  

c1, c2 คือสัมประสิทธ์ิความเรGง 
r1, r2 คือคGาจากการสุGม อยูGในชGวง 0-1 
เม่ือสิ้นสุดการทํางาน อนุภาคทุกตัวจะอยูGในตําแหนGงเดียวกัน ณ จุดท่ีดีท่ีสุดของอนุภาค 

ทุกตัว 
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ภาพท่ี 4 การเคลื่อนท่ีของอนุภาคใน PSO อัลกอริทึม[9] 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการเคลื่อนท่ีของอนุภาคแตGละตัว จะเห็นวGาอนุภาคท่ีอยูGทางซDายและขวาจะ
เคลื่อนท่ีเขDาสูGจุดสูงสุด และอนุภาคท่ีอยูGก่ึงกลางจะถูกบังคับใหDเคลื่อนท่ีไปเล็กนDอยเพ่ือปJองกันการ
ทํางานซ้ําซDอนของอัลกอริทึม เม่ือจบการทํางานอนุภาคทุกตัวจะอยูGในตําแหนGงเดียวกัน ณ จุดสูงสุด  
 

3. อินเวอร<เตอร< 
การออกแบบสรDางอินเวอร<เตอร<ควบคุมมอเตอร< BLDC จะประกอบไปดDวยวงจรตGาง ๆ 

เชGน วงจรไฟเลี้ยง วงจรควบคุมการทํางาน วงจรตรวจจับสัญญาณ วงจรเก็บผลและแสดงผล เปLนตDน 
[10] ทุก ๆวงจรมีความสําคัญแตกตGางกันตามหนDาท่ีการทํางาน เม่ือนําวงจรแตGละวงจรมาประกอบ
เขDาดDวยกันเพ่ือใหDเกิดเปLนระบบการทํางานข้ึน การทํางานของแตGละวงจรมีความสําคัญมากในการ
ติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< อินเวอร<เตอร<ท่ีไดDทําการออกแบบและสรDางข้ึนน้ันเปLน
อินเวอร<เตอร< 3 เฟส ท่ีใชDสําหรับความคุมความเร็วของมอเตอร<จะสGงกําลังไปท่ีใบพัดเพ่ือใชDในการตีนํ้า
ใหDเกิดการเคลื่อนท่ี ดังภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5 อินเวอร<เตอร< 3 เฟส สําหรับความคุมความเร็วมอเตอร< BLDC 
 
ผลการวิจัย 

การจําลองการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< โดยการสรDางสัญญาณ PWM 
โดยใชDสัญญาณรูปสามเหลี่ยมตัดกับสัญญาณเสDนตรงตามระดับท่ีตDองการ ผGานตัวอินเวอร<สเพ่ือใหDไดD
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สัญญาณท่ีตรงขDามกัน โดยความถ่ีของสัญญาณ PWM ท่ีกําหนดใหDกับอินเวอร<เตอร<เทGากับ 20 kHz 
ซึ่งผลการจําลองการหาจุดสูงสุดในเซลล<แสงอาทิตย<ท่ีมีการเช่ือมตGอแบบอาร<เรย<โดยใชDอัลกอริทึมพาร<
ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันและทําการเปรียบเทียบกับอัลกอริทึมท่ัวไป ดังภาพท่ี 5 ซึ่งจาการจําลอง
อัลกอริทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันสามารถหาสุดสูงสุดของกําลังไฟฟJาของเซลล<แสงอาทิตย<ไดD
อยGางถูกตDองและแมGนยํา 

 
 

ภาพท่ี 6 ผลการจําลองการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< 
 

เปรียบเทียบการทํางานระหวGางอัลกอริทึม PSO แบบใชDคGาเฉลี่ยท่ีไดDนําเสนอไปแลDวขDางตDน
กับอัลกอริทึม HC แบบท่ัวไป ผลการจําลองแสดงใหDเห็นวGาถDาความเขDมแสงแดดมีการเปลี่ยนแปลง
มาก อัลกอริทึม HC จะใชDเวลาในการหาจุดสูงสุดมากกวGาอัลกอริทึม PSO และในขณะท่ีมีเงาบางสGวน
เกิดข้ึนในเซลล<แสงอาทิตย<ท่ีเช่ือมตGอแบบอาร<เรย< อัลกอริทึม HC จะไมGสามารถหาจุดสูงสุดของ
กําลังไฟฟJาท่ีแทDจริงไดD (local maximum problem) อัลกอริทึม HC หาคGาสูงสุดไดDท่ีจุด 120 วัตต< 
ซึ่งจุดสูงสุดแทDจริงคือ 140 วัตต< สูญเสียพลังงานไป 20 วัตต< ในสภาวะคงตัว (ความเขDมแสงแดดและ
อุณหภูมิไมGมีการเปลี่ยนแปลง) อัลกอริทึม HC จะทําใหDเกิดการแกวGงของพลังงานเน่ืองจากการทํางาน
ของตัวอัลกอริทึมเอง ทําใหDสูญเสียพลังงานไป 8 วัตต< สGวนวิธีการท่ีไดDนําเสนอไปน้ันสามารถหา
จุดสูงสุดท่ีแทDจริงไดDคือท่ีจุด 140 วัตต< ทําใหDมาสารถแกDปpญหา Local maximum problem และ
ทํางานไดDอยGางมีประสิทธิภาพวGาความเขDมแสงแดดจะมีการเปลี่ยนแปลง และในสภาวะคงตัว
อัลกอริทึม PSO แบบคGาเฉลี่ยจะไมGเกิดการสูญเสียของพลังงานเลย 

จากภาพท่ี 6 แสดงผลการจําลอง ท่ีเวลา 0 - 2 วินาที และความเขDมแสงของแผงเซลล<
แสงอาทิตย<ท้ัง 3 แผงมีคGา 1000 W/m2 และ ท่ีเวลา 2 - 4 วินาที ใชDฉากบังแสงแดดเพ่ือใหDเกิดเงา
บางสGวนในเซลล<แสงอาทิตย< ความเขDมแสงของแผงเซลล<แสงอาทิตย<ท้ัง 3 แผง มีคGาประมาณ 200, 
400, 1000 W/m2 ตามลําดับ ท่ีเวลา 4-6 วินาที ความเขDมแสงของแผงเซลล<แสงอาทิตย<ท้ัง 3 แผง มี
คGาประมาณ 1000 W/m2 
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จะเห็นไดDวGาอัลกอริทึมท่ีไดDนําเสนอสามารถหาจุดสูงสุดท่ีแทDจริงไดDและลดการแกวGงของ
พลังงานในสภาวะคงตัว สามารถสรุปไดDวGา PSO อัลกอริทึมแบบคGาเฉลี่ยสามารถหาคGาสูงสุดของ
พลังงานในเซลล<แสงอาทิตย<ที่เช่ือมตGอแบบอาร<เรย<ไดDอยGางมีประสิทธิภาพ 

การทดลองระบบบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย< 
การติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< จะทําการตGอมอเตอร<ผGานชุดบําบัดนํ้าเสีย

ตลอดระยะเวลาการทํางาน โดยจะทําการเร่ิมเก็บคGาพลังงานต้ังแตG 8.00 น. จนถึง 16.00 น. ทําการ
เก็บคGาขDอมูลทุก ๆ 10 วินาที สGงผGานขDอมูลเก็บไวDที่คอมพิวเตอร< ทําใหDสามารถทราบพฤติกรรมของจุด
ท่ีมีกําลังไฟฟJาสูงสุดตลอดชGวงระยะเวลาท่ีมีแสงอาทิตย< จุดท่ีเกิดกําลังไฟฟJาสูงสุดจะเปลี่ยนไปตาม
ความเขDมของแสงอาทิตย< และจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิใตDแผงเซลล<แสงอาทิตย< ผูDวิจัยไดDนําขDอมูลมา
ทําการเขียนกราฟ ท้ังกระแสและแรงดันทางดDานขาเขDา รวมท้ังกําลังไฟฟJาทางดDานขาเขDา ซึ่งมี
ลักษณะเปLนไปตามทฤษฎี ผลการทดลองจะไมGสามารถมีพฤติกรรมเหมือนการจําลองในอุดมคติ 
เน่ืองจากไมGสามารถท่ีจะกําหนดธรรมชาติของแสงอาทิตย<และสภาวะแวดลDอมน้ันไดD การเกิดเงาบัง
เน่ืองจากเมฆท่ีเกิดข้ึนหรือการเกิดฝนตก ความเขDมของแสงอาทิตย<จะมีคGาไมGคงท่ีข้ึนอยูGกับสภาวะ
แวดลDอมในแตGละชGวง อุณหภูมิก็เชGนดDวยกัน การทดลองในแตGละชGวงเวลาคGาท่ีไดDจะมีคGาท่ีไมG
เหมือนกัน เน่ืองจากไมGสามารถควบคุมตัวแปรเหลGาน้ีไดDน้ันเอง ดังรูปดDานลGางน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ผลการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< 
 

อภิปรายผลการวิจัย  
    จาการทดลอง พบวGากระแสของเซลล<แสงอาทิตย<มีลักษณะเหมือนกําลังไฟฟJา เน่ืองจากเซลล<
แสงอาทิตย<ท่ีมีลักษณะเปLนแหลGงจGายไฟกระแสตรง จึงทําใหDกระแสไฟฟJามีผลกับความเขDมของ
แสงอาทิตย<มาก สGวนกราฟแรงดันพบวGา แรงดันจะไมGมีการเปลี่ยนแปลงมาก เน่ืองจากจุดท่ีไดD
กําลังไฟฟJาสูงสุดจะข้ึนอยูGกับกระแสเปLนสGวนใหญG หากเซลล<แสงอาทิตย<มีอุณหภูมิท่ีตํ่า จะทําใหD
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แรงดันมีคGาท่ีสูงข้ึน ในทํานองเดียวกันหากอุณหภูมิมีคGาสูงข้ึนจะทําใหDแรงดันมีคGาท่ีตํ่าลงน้ันเอง การ
ทดลองการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดน้ี ทําใหDเห็นพฤติกรรมของกําลังไฟฟJาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตลอด
ระยะเวลาการทํางานท้ังในตอนเชDาท่ีมีเมฆนDอยอุณหภูมิตํ่า ตอนเท่ียงความเขDมแดดสูงข้ึนอุณหภูมิมีคGา
สูงข้ึน ตอนบGายเกิดฝนตกทําใหDแผงเซลล<แสงอาทิตย<มีอุณหภูมิท่ีตํ่าลง และความเขDมของแสงอาทิตย<
ตํ่าลง และมีเมฆมาก ซึ่งหากมีการเปรียบเทียบกับอุดมคติ กรณีท่ีไมGมีเมฆบังหรือสภาพอากาศมีการ
เปลี่ยน จะไมGสามารถเปรียบเทียบกําลังไฟฟJาท่ีควรไดDในแตGละวันไดD การติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของ
วงจรอินเวอร<เตอร< มีประสิทธิภาพอยูGท่ี 90-95 % Efficiency และการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของ
เซลล<แสงอาทิตย<มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 10-17 % Efficiency 
 
สรุปผลการวิจัย  

จากผลการทดลองการเพ่ิมประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสียพลังงานเซลล<แสงอาทิตย<ดDวย
เทคนิคอัลกอลิทึมพาติเคิวสวอมออฟติไมเซช่ันแบบคGาเฉลี่ย โดยการเลือกใชD วงจรอินเวอร<เตอร<เปLน
อุปกรณ< ท่ีใชDในการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดของเซลล<แสงอาทิตย< และทําการทดลองตGอเซลล<
แสงอาทิตย<แบบอนุกรมท้ังหมด 3 แผง รวมพิกัดกําลัง 450 W ผGานชุดติดตามกําลังไฟฟJาของเซลล<
แสงอาทิตย< โดยผลการทดลอง สรุปไดDวGา ในสภาวะปกติ PSO อัลกอริทึม จะใหDกําลังไฟฟJาท่ีมากกวGา
เล็กนDอย ประมาณ 8 W อัตราการแกวGงของคGาพลังงานจะนDอยกวGา HC อัลกอริทึม เม่ือเกิดสภาวะเงา
บังบางสGวน PSO อัลกอริทึม จะติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดไดDอยูGท่ี 140 W ซึ่งในขณะท่ี HC อัลกอริทึม 
จะติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดไดDอยูGท่ี 120 W จะเห็นไดDวGา PSO อัลกอริทึม จะติดตามกําลังไฟฟJาไดD
มากกวGา HC อัลกอริทึม ถึง 20 W หรือ มีประสิทธิภาพการติดตามกําลังไฟฟJาเพ่ิมข้ึนมากกวGา HC 
อัลกอริทึม ถึง 17 เปอร<เซ็นต< และยังสามารถติดตามกําลังไฟฟJาไดDเร็วกวGา HC อัลกอริทึมอีกดDวย ซึ่ง
จากการติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดโดยใชDวงจรท่ีถูกพัฒนาข้ึนทําใหDไดDประสิทธิภาพท่ีสูงอยูGในชGวง 90-95 
% Efficiency และยังสามารถติดตามกําลังไฟฟJาสูงสุดไดDตลอดชGวงระยะเวลาท่ีเซลล<แสงอาทิตย<
สามารถผลิตไฟฟJาไดDที่ความเขDมของแสงอาทิตย<ที่คGาตGางกัน ไมGวGาจะมีเงาของเมฆหรือไมGมีก็ตาม ยังคง
สามารถทํางานไดDดี 

 
กิตติกรรมประกาศ  
    ขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ท่ีชGวยอํานวยความ
สดวกในการใชDพ้ืนท่ีสําหรับการสรDางช้ินงาน และขอขอบคุณสถาบันวิจัย และพัฒนาแหGงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ท่ีสนับสนุนทุนในการวิจัย 
 

บรรณานุกรม 
[1] กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลDอม. ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2560 
[2] หDองปฏิบัติการเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย< (STL), ศูนย<เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส<และ

คอมพิวเตอร<แหGงชาติ (NECTEC)  



166 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

[3] Nattawat Jumpasri “การปรับปรุงอัลกอริทึมพาร<ติเคิลสวอมออปติไมเซช่ันโดยใชDคGาเฉลี่ยใน
ระบบเซลล<แสงอาทิตย<ท่ีเช่ือมตGอแบบอาเรย<” วิทยานิพนธ< วิศวกรรมศาสตร<มหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมศาสตร<, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลDาเจDาคุณทหารลาดกระบัง, 2557.  

[4] Taywin nilsakron “การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขับเคลื่อนสําหรับมอเตอร<ไฟฟJากระแสตรง
ชนิดไรDแปรงถGาน” วิทยานิพนธ< วิศวกรรมศาสตร<มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร<, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลDาเจDาคุณทหารลาดกระบัง, 2557.  

[5] ก ฤ ต ภ า ส  ผิ น สั น เ ที ย ะ  “ Design Technique of brushless DC motor control with 
Sensorless Back EMF Zero Crossing Detection” วิทยานิพนธ<  วิศวกรรมศาสตร<
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร<, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลDาเจDาคุณทหารลาดกระบัง
, 2557.  

[6] Nattawat Jumpasri “Improved Particle Swarm Optimization Algorithm using 
Average Model on MPPT for Partial Shading in PV Array” iEECON2014. 

[7] Nattawat Jumpasri “Comparison of Distributed and Centralized control for Partial 
Shading in PV Parallel Based on Particle Swarm Optimization Algorithm” 
iEECON2014. 

[8] Poom Konghuayrob “การศึกษาเทคนิคการเพ่ิมคGาความนําท่ีใชDคGาขนาดการกDาวท่ีแตกตGางกัน
และการควบคุมแบบฟpซซีสําหรับการตามรอยกําลังไฟฟJาสูงสุดในวงจรฟลายแบ็ค
อินเวอร<เตอร<เช่ือมตGอเซลล<แสงอาทิตย<” วิทยานิพนธ< วิศวกรรมศาสตร<มหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมศาสตร<, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลDาเจDาคุณทหารลาดกระบัง, 2556. 

[9] T. Kerekes, R. Teodorescu, M. Liserre, R. Mastromauro, and A. Dell’Aquila, 
“MPPTalgorithm for Voltage Controlled PV Inverters,” Optimization of 
Electrical andElectronic Equipment, 2008. OPTIM 2008. 11th International 
Conference on, No. 22-24, 2008, pp. 427-432 

[10] รศ.ดร.วีรเชษฐ< ขันเงิน, วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ< “อิเล็กทรอนิกส<กาลัง” พิมพ<คร้ังท่ี 3 สานักพิมพ< 
หDางหุDนสGวนจากัด วี.เจ.พรินต้ิง 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

167 

 

การศึกษาความเป�นไปได�ของการนําอาหารเหลือบริโภคจากวดัไปแจกจ�ายให�แก�บ�าน 
วัด และโรงเรียนท่ีมีปhญหาความขาดแคลนอาหารในเขตทวีวัฒนา 

The Feasibility of Distributing Surplus  Food from Buddhist Temples to 
Food-Shortage Households, Temples and Schoolsat Amphur Taweewatana 

 
สมพร หาญพงศ<พันธุ<  

Somporn Hanpongpandh 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

Department of Agricultural Technology, Faculty of Technology and Innovation,  
Bangkokthonburi University 

 
บทคัดย�อ 

 องค<การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ ไดDดําเนินมาตรการในหลายๆ ดDานท่ีจะรักษา
ความม่ันคงทางอาหารใหDแกGประชากรในทุกสGวนของโลก ไมGยกเวDนประเทศไทยซึ่งเปLนหน่ึงในไมGก่ี
ประเทศในโลกท่ีสGงออกอาหารมากกวGาสั่งเขDา การนําอาหารเหลือบริโภคจากวัดท่ีพุทธศาสนิกชนนํา
อาหารมาถวายเกินความตDองการของวัด ไปเจือจานแกGผูDยากไรD เปLนขDอสมมติฐานในเบ้ืองแรกวGา 
นGาจะดําเนินการไดD ภายใตDการใชDทรัพยากรท่ีมีอยูGอยGางจํากัดในจํานวนท่ีไมGมากนักในการบริหาร
จัดการการทดสอบความจําเปLนท่ีจะตDองดําเนินงานวิจัยในเร่ืองน้ี จากการสํารวจความเห็นของวัด
ตัวอยGาง 2 แหGงพบวGา วัดยังสามารถรวบรวมอาหารไดDมากพอสําหรับการบริโภคของพระ และเณร 
ตลอดจนผูDที่มาอาสาทํางานใหDวัดและญาติโยมของผูDอาสาเหลGาน้ี รวมท้ังบุคคลภายนอกท่ีอาศัยใกลDวัด
ในจํานวนไมGมากนัก จนกลGาวไดDวGา วัดเปLนเสมือนคลังอาหารสํารองท่ีไมGเปLนทางการ หรือคลังอาหาร
แฝงท่ีมีอยูGท่ัวทุกหนทุกแหGงในประเทศไทย ทําใหDประเทศไทยยังไดDช่ือวGาเปLนอูGขDาวอูGนํ้าแหGงหน่ึงของ
โลกอยูGในขณะน้ี อยGางไรก็ตาม การเตรียมการศึกษาหามาตรการอ่ืนๆ มาปฏิบัติรGวมกับวัดเพ่ือรับมือ
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชGนภาวะอากาศท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากในขณะน้ี เปLนเร่ืองท่ีควรเร่ิม
ดําเนินการไดDแลDว  
คําสําคัญ: ความม่ันคงทางอาหาร  คลังอาหารแฝง 

 
Abstract 

 The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has 
introduced a number of measures to secure food security the world over, including 
Thailand despite its being one of a few net food exporting countries. Among other 
measures, distribution of surplus alms food fromBuddhist temples to food shortage 
communities has been believed to be an economical way out, speaking of its 
operation costs. Its operational feasibility was examined through a survey of two 
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Buddhist temples in February, 2019. The results of the survey have indicated that the 
temples’ monks can collect enough alms food for not only the monks, but also 
other helpers in the temples and their relatives, not to mention a very small number 
of outsiders in the temples’ vicinity. Based on the findings it can be said that 
Buddhist temples in Thailand as a whole have been serving like an   unannounced or 
a disguised food reserve for those who need it all over Thailand. And that is why 
Thailand has remained to be a Kitchen of the World at present. Nevertheless, for a 
good preparedness against possible food crisis from the present Climate Change 
threat, other measures apart from the disguised food reserve from Buddhist temples 
are needed to be immediately probed.   
Keywords:  food security, disguised food reserve  
 
บทนํา 

ความปริวิตกท่ีเก่ียวกับความไมGม่ันคงทางอาหารท่ีไดDเกิดข้ึนในหมูGประชาคมโลก มานานไมG
นDอยกวGาคร่ึงศตวรรษท่ีผGานมาแลDว ทําใหDองค<การอาหารและเกษตรของสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) ไดDกลGาวถึงในเร่ืองน้ีวGา “ความ
ม่ันคงทางอาหาร(food security)”ในประเทศใดประเทศหน่ึงจะเกิดข้ึนไดDก็ตGอเม่ือ ผูDคนในประเทศ
น้ันมีความสามารถท้ังทางดDานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจในการไดDรับอาหารท่ีมีคุณคGาทาง
โภชนาการ และมีความปลอดภัยในการบริโภคมากพอสําหรับการดํารงชีพไดDอยGางแข็งขันและมี
สุขภาพดี 

ปpญหาก็คือ มีสาเหตุมากมายท่ีกGอใหDเกิดความไมGม่ันคงทางอาหารข้ึนในประเทศตGาง ๆ ของ
โลก เร่ิมต้ังแตGสาเหตุพ้ืนฐานอันเน่ืองมาจากความแปรปรวนของดินฟJาอากาศ ลักษณะทางกายภาพ
และทางเศรษฐกิจของผลิตผลเกษตรซึ่งสGวนใหญGใชDเปLนอาหารการเพ่ิมข้ึนของประชากร การท่ีหลาย 
ๆ ประเทศตDองพ่ึงพาอาหารสั่งเขDาจากประเทศผูDสGงออกอาหาร การเปลี่ยนแปลงของการคDา
ตGางประเทศของสินคDาอาหาร การท่ีประชากรในประเทศท่ีมีรายไดDสูงหันมาบริโภคเน้ือสัตว<มากข้ึน 
จนเปLนเหตุใหDเกษตรกรนําท่ีดินไปใชDในการเลี้ยงสัตว<มากข้ึน เปLนเหตุใหDมีเน้ือท่ีในการปลูกพืชอาหาร
นDอยลง ราคานํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีสูงจนเปLนเหตุใหDมีการนําเน้ือท่ีการผลิตพืชอาหารไปใชDในการผลิตพืชท่ี
ใชDทํานํ้ามันเช้ือเพลิงมากข้ึน ความจริญทางเศรษฐกิจท่ีทําใหDตัวเมืองอDาขาผวาปrกรุกล้ําเขDาไปลดเน้ือท่ี
ทําการเกษตร  เปLนตDน 
 การเพ่ิมเน้ือท่ีและปริมาณการผลิตพืชอาหารเปLนวิธีการเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารวิธีแรกท่ี
คิดและทําไดDในทันที ตามดDวยการใชDนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมG ๆ ในการเพ่ิมผลผลิต เม่ือถูกจํากัด
ดDวยขนาดของท่ีดินและทรัพยากรอ่ืน ๆท่ีมีอยูGตลอดจนนโยบายทางดDานราคา ตลาด และการลด
ตDนทุนการผลิตซึ่งลGาสุดไดDแกGนโนบายพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญGของรัฐบาลปpจจุบัน ในสGวนท่ีเก่ียวกับ
ความรGวมมือกันของประเทศตGาง ๆท่ัวโลก ในการเสริมสรDางความม่ันคงทางอาหารใหDเกิดข้ึนในในโลก
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และในภูมิภาคตGาง ๆ ท่ัวโลกน้ัน ไดDมีการจัดต้ัง แผนงานอาหารโลก (The World Food Program 
หรือ WFP) ข้ึนภายใตD FAO เม่ือ 58ปrท่ีแลDวในปr พ.ศ.2504 โดยเร่ิมงานในรูปแบบการใหDเปลGาอาหาร
(food aid) แกGประเทศท่ีประสบภัยทางอาหาร ซึ่งงานสําคัญไดDแกGมีการจัดต้ังคลังอาหารสํารอง
ฉุกเฉินระหวGางประเทศ (International Emergency Food Reserve หรือ IFER) ข้ึนมาในปr 2519 
โดยมีเปJาหมายท่ีจะสํารองอาหารธัญญพืขเพ่ือการน้ีไวD ไมGนDอยกวGา 500,000 ตัน 
 ในสGวนท่ีเก่ียวกับการสํารองเพ่ือความม่ันคงทางอาหารในประเทศไทยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรในสมัยท่ียังเปLนกองเศรษฐกิจการเกษตร ภายใตDสํานักงานปลัดกระทรวงเษตรและสหกรณ< 
ในปr 2510-2511ไดDเคยเสนอโครงการมูลภัณฑ<กันชนขDาวแหGงชาติ (National Rice Buffer Stock 
Project) ตGอรัฐบาล โดยเสนอใหDมีการซื้อขDาวในปrท่ีมีการผลิตมากจนเปLนเหตุใหDราคาตกตํ่าเปLนปpญหา
ตGอเกษตรกรผูDผลิต เก็บกักไวDระบายในปrที่มีผลิตขDาวไดDนDอยและราคาขDาวสูงเปLนปpญหาตGอผูDบริโภค ซึ่ง
นอกจากจะบรรเทาปpญหาขาดแคลนขDาวในปrที่มีผลผลิตนDอยแลDว ยังเปLนการรักษาระดับราคาขDาวมิใหD
แกวGงไกวมากจนเปLนปpญหาแกGชาวนาพรDอมกันไดDดDวย โครงการน้ีไดDรับความเห็นชอบจากรัฐบาล ดDวย
การอนุมัติเงินคGาพรีเมียมขDาวใหDจํานวน 3,000 ลDานบาท เปLนทุนเร่ิมแรกในการดําเนินงานโครงการ 
แตGปรากฏวGา การลGมสลายของรัฐบาลในเวลาไมGนานหลังจากน้ัน ทําใหDโครงการมูลภัณฑ<กันชนขDาว
ตDองลDมเลิกไปในท่ีสุด โดยไมGไดDมีการร้ือฟ�¡นข้ึนมาดําเนินงานใหมGแตGอยGางใด 

ตGอมาในปr 2521 ประเทศไทยไดDรGวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) อ่ืน ๆ อีก 4 
ประเทศ (ในขณะน้ันมีประเทศสมาชิกอาเซียนเพียง 5 ประเทศ คือ อินโดนีเชีย มาเลยเชีย ฟ�ลิปป�นส< 
สิงคโปร และประเทศไทยโดยมี บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมาร< และเวียตนาม มารGวมดDวยในภายหลัง
รวมเปLน 10 ประเทศ) จัดทําโครงการสํารองอาหารเพ่ือความม่ันคงของอาเซียน (ASEAN Food 
Security Reserve หรือ AFSR) ข้ึนมา ซึ่งจากงานวิจัยท่ีดําเนินการโดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ< ไดDเสนอใหDมีการจัดต้ังคลังสํารองขDาวเพ่ือความฉุกเฉินของอาเซียน 
(ASEAN Emergency Rice Reserve) ข้ึนในปริมาณประเดิมเร่ิมแรก 50,000 ตัน ตGอมาเม่ือมีสมาชิก
ประเทศเพ่ิมข้ึนมาเปLน 10 ประเทศปริมาณขDาวสํารองไดDเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 50,000 ตันมาหลายปr
แลDว  โครงการน้ียังดําเนินการอยูGในสํานักงานเศรษกิจการเกษตร ภายใตDความชGวยเหลือทางวิชาการ
จากประเทศญี่ปุ�น 

การท่ีประเทศไทยเปLนประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ<ทางอาหาร จนไดDรับการขนานนามวGา
เปLนอูGขDาวอูGนํ้าท่ีสําคัญแหGงหน่ึงของภูมิภาคอาเซียนและของโลกกับเปLนประเทศหน่ึงในไมGก่ีประเทศใน
โลกท่ีมีการผลิตและสGงออกสุทธิเปLนบวก (Net Exporter) สําหรับสินคDาอาหาร กลGาวคือ สGงออก
อาหารมากกวGาสั่งเขDา ตลอดจนไดDมีการจัดทํามาตรการตGาง ๆ ท่ีชGวยเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารไวD
มากมายหลายมาตรการน้ัน มิไดDหมายความวGา  ประชาชนชาวไทยทุกคนจะ “มีความสามารถท้ัง
ทางดDานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจในการไดDรับอาหารท่ีมีคุณคGาทางโภชนาการ และมีความ
ปลอดภัยในการบริโภคมากพอสําหรับการดํารงชีพไดDอยGางแข็งขันและมีสุขภาพดี” ตามคํานิยามของ
คําวGา “มีความม่ันคงทางอาหาร” ของ FAO แตGอยGางใดการท่ีขDาวมีราคาสูงกDาวกระโดดในปr 2514 
จนเปLนผลใหDรัฐบาลเตรียมจัดโครงการมูลภัณฑ<กันชนขDาวข้ึนมา การเขDารGวมของประเทศไทยใน
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โครงการ ความม่ันคงทางอาหารของอาเซียน และของโลก ตลอดจนโครงการสินคDาธงฟJาของ
กระทรวงพาณิชย< เปLนตัวอยGางท่ีแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลในการเพ่ิมความสามารถในการ
เขDาถึงอาหารพ้ืนฐานของประชาชนผูDยากไรDท้ังในอดีตและปpจจุบัน ซึ่งในเร่ืองน้ี ไดDมีผูDเสนอแนวคิดวGา 
นอกเหนือจากโครงการตGาง ๆ ของรัฐบาลดังกลGาวขDางตDน ท่ีตDองใชDทรัพยากรและงบประมาณของ
รัฐบาลเปLนจํานวนมากมายในการเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารของประเทศไทยแลDว การนําอาหารเหลือ
บริโภคท่ีพระสงฆ<ไดDรับบิณฑบาตรจากประชาชนท่ัวไปมาแจกจGายใหDแกGผูDยากไรDภายใตDความรGวมมือ
ของ บDาน วัด และโรงเรียน (บวร) นGาจะเปLนวิธิการหน่ึงท่ีจะเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารของประเทศท่ี
มีคGาใชDจGายนDอยท่ีสุด ไมGนับประโยชน<จากการมีสGวนรGวมของบDาน วัด และโรงเรียนในการแกDไขปpญหา
ของชุมชนรGวมกันดDวย 

เม่ือเร็ว ๆ น้ี ไดDมีการนําประเด็นขDางตDนท่ีเก่ียวกับการนําอาหารเหลือบริโภคจากท่ีพระในวัด
ตGาง ๆ บิณฑบาตรไดDไปแจกจGายใหDบDาน วัด และเด็กนักเรียนท่ีมีปpญหาขาดแคลนอาหาร ไป
ปรึกษาหารือกันในคณะกรรมการ มูลนิธิ ดร. สมนึก ศรีปลั่ง ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหหรณ< จนในท่ีสุด คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดDมีมติเม่ือเดือนมิถุนายน 2561 ท่ีจะ
ทําการคDนควDาหาขDอเท็จจริงของการสรDางความม่ันคงทางอาหารในชุมชนจากอาหารเหลือบริโภคในวัด 
โดยจัดทําเปLนโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการข้ึนมาในวัดขนาดตGาง ๆ 3 ขนาด ๆ ละ 2 วัด รวม 6 วัด ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขณะน้ีอยูGในระหวGางการเตรียมการศึกษา 
  
วัตถุประสงค�การวิจัย  

1. เพ่ือขยายขอบเขตของการศึกษาใหDกวDางขวางครอบคลุมพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศไทย ซึ่ง
นGาจะมีปpญหาและขDอขัดขDองในการนําแนวคิดของงานวิจัยน้ีไปปฏิบัติใหDไดDผลดีที่ใกลDเคียงกัน 

2. เพ่ือสนับสนุนใหDคณาจารย<และนักศึกษาในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโน
ยีและนวัติกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดDมีสGวนรGวมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ในการศึกษาหาประสบการณ<เพ่ิมเติมจากการทํางานวิจัยดังกลGาว 

3. เพ่ือศึกษาชนิดและปริมาณอาหารคงเหลือจากวัดตGาง ๆ ในเขตทวีวัฒนาท่ีจะนําไป
แจกจGายใหDชาวบDาน วัด และ/หรือโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา ท่ียังตDองการความชGวยเหลือในเร่ืองการ
ขาดแคลนอาหารอยูG 

4. เพ่ือศึกษาหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําอาหารท่ีเหลือบริโภคในวัดไปแจกจGายในสถานท่ี
ตGาง ๆ ดังกลGาวขDางตDน  

5. เพ่ือศึกษาความเปLนไปไดDในการนําอาหารเหลือบริโภคจากมนุษย<ไปใชDในการเลี้ยงดูสุนัข/
แมวจรจัดท่ีชาวบDานนํามาปลGอยไวDในวัด โดยผนวกการควบคุมปริมาณสุนัข/แมวจรจัด และโรคพิษ
สุนัขบDาพรDอมกันไปดDวย 

6. เพ่ือศึกษาความเปLนไปไดDในการนําขยะอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคของมนุษย< และสัตว<
เลี้ยงไปจัดทําเปLนปุ�ยนํ้าหมักชีวภาพประเภทตGาง ๆ ท่ีจะนําไปใชDในการเพ่ิมผลผลิตพืชอาหารซึ่ง
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นอกจากจะชGวยเกษตรกรลดคGาใชDจGายในการใชDปุ�ยเคมีแลDว ยังเปLนการปรับปรุงสภาพแวดลDอมและลด
มลพิษในอากาศอยGางท่ีกําลังประสบกันอยูGทุกวันน้ีดDวย  
  
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 การบิณฑบาตรอาหารของพระในพุทธศาสนาและการถวายอาหารของพุทธศาสนิกชนใหDแกG
พระแมDจะเปLนศาสนกิจ แตGก็สามารถนํามาบริหารจัดการใหDเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารใหDแกGบุคคล
และชุมชนในประเทศไทยไดD ท้ังจากการนําอาหารเหลือบริโภคไปแจกจGายใหDแกGผูDยังไดDรับอาหารไมG
เพียงพอ และการนําขยะอาหารไปใชDในการเพ่ิมผลผลิตอาหารอีกดDวย 
 
การดําเนินการวิจัย  

1. คัดเลือกวัดท่ีมีขนาดแตกตGางกันต้ังแตGขนาดเล็กกลางและใหญGในอําเภอทวีวัฒนาท่ียินดีใหD
ความรGวมมือในการใหDขDอมูลและบริจาคอาหารท่ีเหลือใหDกับโครงการโดยทุกวัดท่ีเปLนตัวอยGางจะอยูGใน
พ้ืนท่ีตําบลเดียวกันหรืออยูGในตําบลใกลDเคียงรวมประมาณ 6 วัด 

2. ประสานงานกับองค<กรปกครองสGวนทDองถ่ิน (อบต./เทศบาล) เพ่ือหาบุคคลหรือองค<กร
เปJาหมายท่ีขาดแคลนอาหารบริโภคหรือตDองการใชDประโยชน<จากอาหารท่ีเหลืออยGางคุDมคGาและจัดทํา
แผนรวบรวมจําแนกขนสGงและแจกจGายอาหารรGวมกัน 

3. จัดเก็บขDอมูลเปLนรายสัปดาห< ท้ังสัปดาห<ปรกติ และสัปดาห<ที่เปLนเทศกาลเชGน วันข้ึนปrใหมG
วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันเขDาพรรษาและวันออกพรรษา โดยใชDสมุดบันทึกประจําวัน 

4. จับคูGระหวGางวัดท่ีเปLนผูDบริจาคอาหารกับกลุGมเปJาหมายท่ีจะเปLนผูDรับการบริจาคอาหารและ
ดําเนินการทดสอบกระบวนการรวบรวมจําแนกและแจกจGายอาหารไปสูGบุคคลหรือกลุGมเปJาหมายใหDไดD
อยGางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

5. จัดทํารายงานผลการวิจัยและทดสอบพรDอมขDอเสนอแนะ 
 

อภิปรายผล 
 เน่ืองจากผูD เสนองานวิจัยยังไมGสามารถจัดหางบประมาณมาใชDในงานวิจัยน้ีไดDมากพอ  

ในระยะแรกน้ีจึงไดD ทําการการประเมินความเหมาะสมเบ้ืองแรก (Pre-Assessment)ดDวยวิธี
ประเมินผลในชนบทอยGางเร็ว(Rapid Rural Assessment หรือ RRA) ท่ี วัดบริเวณใกลDบDาน 2 แหGง 
ในเขตอําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ< ซึ่งไดDรับขDอมูลมาพอสรุปผลไดDวGา วัด
พระเงินซึ่งเปLนวัดขนาดกลางในเขตอําเภอบางใหญG มีพระ18 รูปและวัดสุนทรธรรมทาน ซึ่งจัดวGาเปLน
วัดขนาดใหญGในเขตอําเภอบางกรวยมีพระ 21 รูป ตGางก็มีลักษณะคลDาย ๆ กันในหลายเร่ือง ดังน้ี 

1. ในวันธรรมดา อาหารท่ีพระทุกรูปบิณฑบาตรมาไดD รวมท้ังท่ีมีผูDคนนํามาถวายไวDท่ีวัดน้ัน  
มีมากพอสําหรับการฉันของพระทุกรูปในวัด โดยมีเหลือพอสําหรับญาติโยมท่ีนําอาหารมาถวายท่ีวัด  
ผูDเขDามาพักพิงในวัด ซึ่งไดDแกG คนเดินตามพระไปบิณฑบาตร และญาติโยมของผูDเขDามาพักพิงบางคน 
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ตลอดจนสุนัขและแมวท่ีผูDคนนํามาท้ิงไวDท่ีวัด โดยมีเหลือนDอยมากท่ีจะนําไปแจกจGายใหDบุคคลอ่ืน
นอกเหนือจากท่ีกลGาวมาขDางตDน  

2. ในวันนักขัตฤกษ<ตGาง ๆ เชGน วันพระ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันสงกรานต< วันเขDา/ออก
พรรษา วันปrใหมG เปLนตDน มีอาหารท่ีญาติโยมนํามาถวายมากข้ึนเปLนปริมาณประมาณสองเทGาของวัน
ปกติ แตGญาติโยมท่ีนําอาหารมาถวายก็จะรGวมรับประทานอาหารเหลGาน้ีท่ีวัดกGอนแบGงปpนอาหารนําท่ี
เหลือไปแจกจGายใหDญาติมิตรหรือผูDยากไรDอ่ืน ๆ  

3. มีเปLนคร้ังท่ีผูDคนในชุมชนรอบ ๆ วัด เชGนจากหมูGบDานเอ้ืออาทร จํานวนไมGมากมาขออาหาร
ท่ีเหลือจากวัดไปรับประทานในยามท่ีมีปpญหาทางเศรษฐกิจ แตGไมGไดDเปLนไปในลักษณะทํากันเปLน
ประจําแตGอยGางใด กลGาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ไมGมีชุมชน วัด และโรงเรียนในบริเวณใกลDเคียงกับวัดท้ังสอง
ดังกลGาวท่ีเคยมาขอความอนุเคราะห<ในเร่ืองของอาหารจากวัด กลGาวอีกนัยหน่ึงก็คือ ในขณะน้ียังไมG
เคยพบวGามีการขาดแคลนอาหารเกิดข้ึนในชุมชน วัด และโรงเรียนใด ๆ ในบริเวณใกลDเคียงท่ีทําใหD
ตDองพิจารณาจัดสรรอาหารเหลือบริโภคจากวัดไปใหDการอนุเคราะห<แตGอยGางใด 

4. มีเพียงวัดในจํานวนไมGมากนักในจังหวัดนนทบุรี ท่ีสามารถดึงดูดใหDญาติโยมไปถวาย
อาหารและปpจจัยตGาง ๆ ในพิธีทางศาสนาท่ีวัดจัดข้ึน ท่ีมีอาหารประเภทขDาวสารอาหารแหDงเหลือมาก
พอท่ีจะนําไปบริจาคใหDแกGผูDยากไรDท่ีอยูGหGางไกลไดD เชGน วัดพุทธปpญญา ในเขตอําเภอเมือง มีการนํา
ขDาวสารอาหารแหDงท่ีรวบรวมไดDไปบริจาคใหDแกGชุมชนในภาคใตDเปLนประจํา เปLนตDน 

5. วัดท้ังสองมีสุนัขและแมวท่ีญาติโยมนํามาปลGอยไมGมากนัก วัดสุนทรธรรมทานมีสัตว<แพทย<
อาสามาทําการฉีดวัคซินโรคพิษสุนัขบDา และทําหมันใหD สGวนวัดพระเงิน ไมGอนุญาติใหDญาติโยมนําสัตว<
เลี้ยงเหลGาน้ีมาปลGอยเลย 

6. ท้ังสองวัดมีขยะอาหารเหลือไมGมากพอท่ีจะนํามาทําปุ�ยนํ้าหมักชีวภาพไดDอยGางตGอเน่ือง  
คงทําไดDเปLนคร้ังคราวเทGาน้ัน โดยอาสาสมัคท่ีมีความรูDในเร่ืองน้ี 

7. ผลท่ีไดDรับนับจนถึงปpจจุบันแมDจะยังไมGสามารถดําเนินการไปถึงข้ันมีวัดตัวอยGางในจํานวนท่ี
มากพอมารGวมในการวิจัยอยGางละเอียด ท่ีมีการตรวจวัดปริมาณอาหารเหลือบริโภคจากวัดในวัน
ธรรมดาและวันนักขัติฤกษ<ตGาง ๆ ตลอดจนความตDองการอาหารดังกลGาวจากชุมชน วัด และโรงเรียน
ในบริเวณใกลDเคียง เพ่ือนํามาพิจารณาหาวิธีการกระจายอาหารเหลือบริโภคไปยังชุมชน วัด และ
โรงเรียนท่ีขาดแคลนอาหาร เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงทางอาหารในชุมชนตGาง ๆตGอไปก็ตาม แตGอาจสรุปไดD
อยGางไมGผิดพลาดมากนักวGา วัดทางพุทธศาสนาเปLนแหลGงรวบรวมอาหารสําคํญท่ีไมGเพียงเพ่ือการฉัน
ของพระในแตGละวัดเทGาน้ัน แตGยังเปLน คลังอาหารอยGางไมGเปLนทางการหรือคลังอาหารซGอนรูปสําหรับ
ญาติโยมในบริเวณใกลDวัดไดDพ่ึงพิงอาศรัยเลี้ยงชีวิตไดDอยGางพอเพียงทุกวันตลอดปr  

พิจารณาจากตัวเลขสถิติท่ีแสดงวGา มีวัดทางพุทธศาสนาจํานวน37,713 วัด และพระสงฆ<กับ
เณร จํานวน 355,295 รูปในปr 2555 หากนําตัวเลขน้ีมาคํานวนหาปริมาณอาหารท่ีญาติโยมท่ีไดDรับ
สGวนแบGงจากอาหารท่ีพระสงฆ<บิณฑบาตรไดDภายใตDขDอสมมติฐานวGาญาติโยมเหลGาน้ีมีจํานวนใกลDเคียง
กับจํานวนพระและเณรหรือ ประมาณ 350,000 คน โดยใชDขDอมูลปริมาณอาหารบริโภคของประชาชน
ท่ัวไป 660 กรัม/หัว/วัน แลDว อาจกลGาวไดDวGา ปริมาณของคลังอาหารแฝงน้ีจะมีจํานวนมากถึง 
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231,000 ตัน/วัน หรือกลGาวอีกนัยหน่ึงก็คือ คลังอาหารแฝงน้ีมีปริมาณมากพอท่ีจะเลี้ยงดูคนไทยท่ี
มิใชGพระประมาณ 360,000 คน หรือ รDอยละ 0.3 ของประชากรท่ัวประเทศประมาณ 65 ลDานคนในปr 
2560 ทุกวัน  

8. สรุปก็คือเปLนท่ีนGายินดีท่ี ยังเช่ือไดDวGา ในปpจจุบัน ประเทศไทยยังคงความเปLนประเทศท่ี
เปLนอูGขDาวอูGนํ้าและเปLนประเทศท่ีมีการสGงออกอาหารสุทธิประเทศหน่ึงในไมGก่ีประเทศในโลก ในขณะท่ี
มีกลไกทางสังคมตGาง ๆ โดยเฉพาะวัดทางพุทธศาสนา เปLนคลังอาหารแฝงท่ีมีอาหารมากพอสําหรับ
เลี้ยงดูผูDขาดแคลนอาหารในขณะน้ี ไดDอยGางเพียงพอตลอดเวลา 

9. สําหรับเหตุการณ<ในอนาคต ซึ่งภัยพิบัติตGาง ๆ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 
อาจขยายขนาดความรุนแรงมากข้ึนถึงข้ันท่ีทําใหDมีผลกระทบรDายแรงตGอการผลิตอาหารของโลกและ
ของประเทศไทยจนทําใหDเกิดความไมGม่ันคงอาหารข้ึนไดDน้ัน การศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีนําขยะอาหารไป
ใชDในการเพ่ิมผลผลิตอาหารอยGางถูกหลักเศรษฐกิจและลดมลพิษเปLนเร่ืองท่ีควรเร่ิมดําเนินการไดD
ในทันที 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคDาท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษา
รถยนต< บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ไดDเก็บรวบรวมขDอมูลจากกลุGมตัวอยGาง
จํานวน 400 คน โดยใชDแบบสอบถามเปLนเคร่ืองมือในการสํารวจ สถิติท่ีใชDในการวิเคราะห<ขDอมูลไดDแกG 
คGารDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชDสถิติ Inference 
Statistics T-test F-testและ One –Way ANOVA กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวGา กลุGมตัวอยGางมีสัดสGวนเพศชาย เพศหญิงแตกตGางกันประกอบดDวย เพศชาย 
334 คน และเพศหญิง 66 คน เม่ือพิจารณาพบวGาผูDใชDบริการท่ีมีอายุระหวGาง 31-40 ปr มีการศึกษาอยูG
ในระดับปริญาตรี มีรายไดDตGอเดือนคือ 10,001–20,000 บาทตGอเดือน ระดับความพึงพอใจของลูกคDา
ท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)อยูGในระดับ
นDอยในทุกดDาน ไดDแกG ดDานบุคคล ดDานลักษณะทางกายภาพ ดDานกระบวนการ และเม่ือพิจารณาเปLน
รายดDาน พบวGา ดDานท่ีมีคGาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดDานกระบวนการ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวGา ระดับความสําคัญตGอความพึงพอใจของลูกคDาท่ีมีตGอ
ศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)ข้ึนอยูGกับปpจจัยเพศ 
อายุ อาชีพ รายไดD ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ 
 

Abstract 
This research aims to study customer satisfaction with the car maintenance 

service center; Albatros Auto Company Limited (Ramindra Branch) by collecting data 
from a sample of 400 people using questionnaires as a survey tool. Statistics used in 
data analysis were percentage, mean and standard deviation. Hypothesis testing used 
Inference Statistics T-test F-test and One-Way ANOVA to determine statistical 
significance at the level of 0.05. 
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The research found that the sample had male proportion. There were 334 
males and 66 females. When considering the age between 31-40 years old, the 
education level was bachelor's degree. The monthly income was 10,001 - 20,000 
baht per month. The level of customer satisfaction with the car maintenance service 
center Albatros Auto Co., Ltd. (Ramindra Branch) was at a low level in all aspects, 
including personal aspects, Physical and Process. Considering each aspect, it was 
found that the highest average value was Process. 

The hypothesis testing found that the level of importance to customer 
satisfaction with the car maintenance service center, Albatros Auto Company Limited 
(Ramindra Branch) depended on the factors of gender, age, occupation, income at 
the level of significance 0.05. 
Keywords: Satisfaction 
 
บทนํา 

จากปริมาณการจําหนGายรถยนต<ของไทยปr 2559ท่ีผGานมา อัตราการเติบโตของการจําหนGาย
รถยนต<มีเพ่ิมมากข้ึนจากปr 2558 รDอยละ 4.28% ความตDองการใชDรถยนต<ในประเทศมีมากข้ึน ผูDผลิต
สามารถผลิตสินคDาไดDทัดเทียมกัน สินคDาเร่ิมมีความเหมือนกันมากข้ึน การออกแบบรูปทรงของรถยนต<
มีการผลิตสินคDาท่ีมีความใกลDเคียงกันไมGวGาจะเปLนประโยชน<ในการใชDสอยราคา รูปลักษณ< รวมท้ัง
ความประหยัดของอัตราการเผาผลาญพลังงาน ไมGมีความโดดเดGนเปLนเอกลักษณ<เฉพาะตัว ความรูD
เร่ืองยานยนต<ทักษะทางการผลิตท่ีเร่ิมมีความเหมือนตามกันและย่ิงผลิตภัณฑ<ท่ีมีความแตกตGางกัน
นDอย ความใกลDเคียงกันท้ังผลิตภัณฑ<และราคา ทําใหDผูDบริโภคมีการตัดสินใจยากแตGการบริการก็
สามารถท่ีจะชGวยปรับตัวไดDเร็วกวGาการผลิต ดังน้ันสิ่งท่ีจะสามารถนํามาแขGงขันไดDคือ “กลยุทธ<การ
ใหDบริการ” ซึ่งผูDผลิตหรือผูDจําหนGายจะตDองสรDางความแตกตGางตDองมีความโดดเดGนไมGเหมือนใครและ
คูGแขGงลอกเลียนแบบไดDยากจําเปLนตDองมีการบริการท่ีดีทั้งกGอนขาย ขณะขายและหลังการขายเพ่ือดูแล
ลูกคDา ตDองทําอยGางไรใหDลูกคDาใชDสินคDาและบริการอยGางตGอเน่ือง เน่ืองจากรถยนต<เปLนสินคDาท่ีตDองการ
การดูแลบํารุงรักษาอยGางตGอเน่ืองดังน้ันการบริการหลังการขายเปLนสิ่งสําคัญอยGางมากท่ีศูนย<บริการ
จะตDองคํานึงและสรDางความแตกตGางในการบริการเพ่ือใหDลูกคDาเกิดความประทับใจใหDไดD นอกจากจะ
เปLนชGองทางของการไดDมาของรายไดDของศูนย<บริการท่ีตDองดูแลรถยนต<หลังการขายแลDวยังเปLนวิธีการ
ท่ีทําใหDลูกคDาเขDาใชDบริการตGอเน่ืองตามระยะทางท่ีกําหนด และการไดDรับการบริการท่ีดี เกินความ
คาดหมายของลูกคDาซึ่งจะเปLนปpจจัยหน่ึงในการตัดสินใจของลูกคDาท่ีจะใชDบริการกับศูนย<บริการน้ันๆ 
ตGอไป 

การใหDความสําคัญกับลูกคDา หรือ ผูDรับบริการ และการคDนหาความตDองการเพ่ือสนองการ
บริการท่ีถูกใจนับวGาเปLนหัวใจสําคัญของการบริการ เปJาหมายสูงสุดของการบริการคือการสรDางความ
พึงพอใจใหDกับลูกคDา เพ่ือใหDลูกคDาชอบใจและติดใจกลับมาใชDบริการอีกตGอๆไป ความพึงพอใจในการ
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บริการจะทําใหDตระหนักถึงคุณคGาของการสรDางและรักษาความพึงพอใจของบุคคลท่ีเก่ียวขDองกับการ
บริการท้ังผูDรับบริการ และผูDใหDบริการ เปLนผูDท่ีมีบทบาทสําคัญในกระบวนการบริการของธุรกิจน้ันๆ
ความสําเร็จในการดําเนินงานบริการข้ึนอยูGกับกลยุทธ<การสรDางความพึงพอใจใหDกับลูกคDา เพ่ือใหDลูกคDา
เกิดความรูDสึกท่ีดีประทับใจในบริการท่ีไดDรับจนติดใจและกลับมาใชDบริการเปLนประจําจึงเปLนเร่ือง
สําคัญเพราะความรูDความเขDาใจในบริการอยGางไมGหยุดย้ัง และสGงผลใหDสังคมสGวนรวมมีคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีขึ้น  

ผูDวิจัยเลือกศูนย<บริการ บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) เน่ืองจาก
ประกอบกิจการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถยนต<รวมถึงซGอมบํารุงรักษารถยนต< งานวิจัยคร้ังน้ีเพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของลูกคDาท่ีมาใชDบริการ ใน 3 ดDานไดDแกG ดDาน
บุคคล ดDานลักษณะทางกายภาพ ดDานกระบวนการ และเปรียบเทียบความพึงพอใจขอผูDใชDบริการ โดย
จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายไดDตGอเดือนในระยะเวลาท่ีลูกคDาเขDาใชDบริการท่ีศูนย<บริการเปLน
ชGวงเวลาท่ีลูกคDาและศูนย<บริการรถยนต<จะไดDมีโอกาสในการสรDางความสัมพันธ<ระหวGางกันและสรDาง
ประสบการณ<ท่ีดีในการรอคอยไดD ผูDวิจัยจึงมองเห็นความสําคัญในการหาแนวทางท่ีทําใหDศูนย<บริการ
ปรับปรุงสรDางประสบการณ<ของลูกคDาและสรDางความประทับใจใหDกับลูกคDาใหDไดDมากท่ีสุดและหา
แนวทางใหDบริการหรือกิจกรรมเสริมเพ่ือบริหารการรอคอยของลูกคDา ไมGวGาจะเปLนการลดกระบวนการ
การรอคอยหรือปรับปรุงการบริการภายในใหDรวดเร็วข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจของ
พนักงานในการแกDปpญหาใหDกบลูกคDาไดDอยGางรวดเร็วเพ่ือไมGใหDลูกคDารูDสึกวGารออยGางไมGมีจุดหมาย
จะตDองหาวิธีการหรือมาตรฐานในการบริการ เพ่ือจัดการกับความรูDสึกของศูนย<บริการตDองบริหาร
จัดการประสบการณ<ของลูกคDาในระหวGางท่ีลูกคDารอคอยแลDวทําอยGางไรใหDลูกคDาไมGรูDสึกเบ่ือ เม่ือตDองใชD
เวลาในการรอคอยการซGอม ทําอยGางไรใหDลูกคDารูDสึกตDองการเขDามาใชDบริการดDวยความเพลิดเพลินและ
รอคอยอยGางมีคุณคGา 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูDใชDบริการท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต< บริษัท แอล
บาทรอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 

    (Independent Variable)              (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 
 1.1 ประชากรท่ีใชDในการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี ไดDแกG ลูกคDาหรือผูDมาใชDบริการของศูนย<บริการ

บํารุงรักษารถยนต< บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) ท่ีมีอายุต้ังแตG 18 ปr ข้ึนไป 
เน่ืองจากผูDบริโภคกลุGมน้ีเปLนผูDท่ีมีสิทธิในการสอบขอใบขับข่ีรถยนต<ถูกตDองมากฎหมาย ในชGวงเดือน
มีนาคมถึงเดือนกรกฎาคมมีจํานวนผูDใชDบริการจํานวน 10,000 คน 

 1.2 กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัย  
  การเลือกตัวอยGางเพ่ือใหDไดDประชากรกลุGมตัวอยGางกลุGมผูDวิจัยใชDวิธีสุGมตัวอยGางจาก

กลุGมผูDบริโภคท่ีเขDาใชDบริการของศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต< บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด 
(สาขารามอินทรา) กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีใชDวิธีสุGมอยGางงGาย โดยการคํานวณจากสูตร ของ 
ทาโร ยามาเนG Taro Yamane(ผศ.ธานินทร< ศิลป¥จารุ2549:61-62)ไดDขนาดของกลุGมตัวอยGาง จํานวน 
385 หรือ 400 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใชDในการทําวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสัมภาษณ<ท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึนตามลําดับข้ันตามลําดับ

ข้ันตอนดังน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใชDเปLนแบบสัมภาษณ<ท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึน ซึ่งเปLนแบบสัมภาษณ<คือกลุGมผูDใชDบริการ 

บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) เร่ิมดําเนินการปรับรูปแบบการใหDบริการมี
ลักษณะดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปLนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูDมาใชDบริการ จําแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ และรายไดDตGอเดือน เปLนคําถามแบบปลายป�ดโดยมีคําตอบใหDเลือก (Multiple Choice 
Questions)  

สภาพความพึงพอใจของผูDใชDบริการเขDารับ
บริการบํารุงรักษารถยนต<“บริษัท แอลบาท
รอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) 

- ดDานบุคคล 

- ดDานลักษณะทางกายภาพ 

- ดDานกระบวนการ 

 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชีพ 

4. รายไดD 
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 ตอนท่ี 2 เปLนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการใชDบริการบริษัท แอลบาทรอส 
ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา) ซึ่งเปLนแบบสอบถามมาตราสGวนประมาณคGาชนิด 5 ตัวเลือกซึ่ง
แบGงแยกออกเปLน 3 ดDาน คือ 1. ดDานบุคคล 2. ดDานลักษณะทางกายภาพ 3. ดDานกระบวนการ 

 ลักษณะของแบบสอบถามเปLนแบบปลายป�ด ประกอบดDวยขDอความท่ีแสดงถึงความ 
พึงพอใจในการใชDบริการดDานตGาง ๆ ของผูDใชDบริการท่ีบริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด (สาขาราม
อินทรา) ซึ่งเก่ียวขDองกับดDานบุคคลดDานลักษณะทางกายภาพและดDานกระบวนการ 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห<สรุปไดDวGาขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถามสGวนใหญG กลุGมตัวอยGาง
ประกอบดDวยเพศชาย 243 คน คิดเปLนรDอยละ 60.75 และเพศหญิง 157 คน คิดเปLนรDอยละ 39.25 
 อายุ พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีอายุระหวGาง 31 – 40 ปr จํานวน 232 คน คิดเปLนรDอยละ 
58 รองลงมา คือ อายุระหวGาง 41 – 50 ปr จํานวน 82 คน คิดเปLนรDอยละ 20.5 รองลงมา คือ อายุ
ระหวGาง 21 – 30 ปr จํานวน 73 คน คิดเปLนรDอยละ 18.2 และมีอายุ 51 ปr จํานวน 13 คน คิดเปLน
รDอยละ 3.2 
 อาชีพ พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 246 คน คิดเปLนรDอย
ละ 61.5 รองลงมา คือ อาชีพรับราชการ จํานวน 55 คน คิดเปLนรDอยละ 13.75 รองลงมา คือ อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 52 คน คิดเปLนรDอยละ 13 และมีอาชีพประกอบธุรกิจสGวนตัว จํานวน 47 
คน คิดเปLนรDอยละ 11.75 

 รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีรายไดD 20,001 – 30,000 บาท 
จํานวน 226 คน คิดเปLนรDอยละ 56.5 รองลงมา คือ รายไดD 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 105 คน 
คิดเปLนรDอยละ 26.25 รองลงมา คือ รายไดD 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปLนรDอยละ 
8.75 รองลงมา คือ รายไดD 50,000 บาทข้ึนไป จํานวน 29 คน คิดเปLนรDอยละ 7.25 และมีรายไดDตํ่า
กวGาหรือเทGากับ 10,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปLนรDอยละ 1.25 

2. ผลการวิเคราะห<ขDอมูลเก่ียวกับสภาพความพึงพอใจขอผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการของ
บํารุงรักษารถยนต<“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด (สาขารามอินทรา)” 

เปLนการวิเคราะห<ปpจจัยตGางๆ รวม 3 ดDาน ท่ีมีผลตGอความพึงพอใจท่ีมีตGอศูนย<บริการ
บํารุงรักษารถยนต< ไดDแกG ดDานบุคคล ดDานลักษณะทางกายภาพ และดDานกระบวนการ พบวGาไดDมี
รายละเอียดแตGละดDาน ดังน้ี 

2.1 ดDานบุคคลท่ีมีผลตGอความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต< 
บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ในระดับมาก ดDวยคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.05 และเม่ือ
พิจารณาในรายละเอียด พบวGา กลุGมตัวอยGางใหDความสําคัญในระดับมากกับทุกประเด็น 

2.2 ดDานลักษณะทางกายภาพท่ีมีผลตGอความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการ
บํารุงรักษารถยนต< บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ในระดับมาก ดDวยคGาเฉลี่ย
เทGากับ 4.02 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวGา กลุGมตัวอยGางใหDความสําคัญในระดับมากท่ีสุด
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ดDวยความทันสมัยโดยใชDเทคโนโลยีชGวยในการบริการ และความพอใจจากการบริการดDวยคGาเฉลี่ย 
4.26 และ 4.36 ตามลําดับ 

2.3 ดDานกระบวนการท่ีมีผลตGอความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษา
รถยนต< บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ในระดับมาก ดDวยคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.19 
และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวGา กลุGมตัวอยGางใหDความสําคัญในระดับมากท่ีสุดกับ ประเด็นการ
ใหDคําปรึกษาในเร่ืองปpญหาของรถ การมีมนุษย<สัมพันธ<ตGอลูกคDา และมีการแจDงซGอมท่ีชัดเจน ดDวย
คGาเฉลี่ย 4.40 และ 4.43 และ4.31 ตามลําดับ 

3. การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 เพศท่ีแตกตGางกัน มีผลตGอสภาพความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอ 

ศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)”ในแตGละ
ดDานท่ีแตกตGางกัน 

1.1 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยดDานบุคคลจําแนก
ตามเพศ พบวGาทุกประเด็นมีคGา Sig. มากกวGา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวGากลุGม
ตัวอยGางท่ีมีเพศท่ีแตกตGางมีการใหDคะแนนความสําคัญปpจจัยไมGแตกตGางกันมีนัยสถิติความเช่ือม่ัน 95% 
ทุกประเด็น 

1.2 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยดDานลักษณะทาง
กายภาพจําแนกตามเพศ พบวGาทุกประเด็นมีคGา Sig. มากกวGา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวGากลุGมตัวอยGางท่ีมีเพศท่ีแตกตGางมีการใหDคะแนนความสําคัญปpจจัยไมGแตกตGางกันมีนัยสถิติ
ความเช่ือม่ัน 95%ยกเวDนในดDานอะไหลGสํารองสําหรับการบริการ ซึ่งเพศชายและเพศหญิงใหD
ความสําคัญแตกตGางกัน โดยเพศหญิงใหDความสําคัญมากกวGา 

1.3 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยดDานกระบวนการ
จําแนกตามเพศ พบวGาทุกประเด็น มีคG า Sig. มากกวGา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
หมายความวGากลุGมตัวอยGางท่ีมีเพศท่ีแตกตGางมีการใหDคะแนนความสําคัญปpจจัยไมGแตกตGางกันมีนัยสถิติ
ความเช่ือม่ัน 95% ทุกประเด็น 

สมมติฐานท่ี 2 อายุท่ีแตกตGางกัน มีผลตGอสภาพความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอ 
ศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)” ท่ีไมG
แตกตGางกัน  

2.1 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยท้ังดDานบุคคล ดDาน
ลักษณะทางกายภาพ และดDานกระบวนการ จําแนกตามอายุพบวGาทุกประเด็นมีคGา Sig. มากกวGา 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวGากลุGมตัวอยGางท่ีมีอายุท่ีแตกตGางมีการใหDคะแนน
ความสําคัญปpจจัยไมGแตกตGางกันมีนัยสถิติความเช่ือม่ัน 95% ท้ังสามดDาน 

สมมติฐานท่ี 3 อาชีพท่ีแตกตGางกัน มีผลตGอสภาพความพึงพอใจของผูDบิโภคท่ีมีตGอ
ศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)”ท่ีไมGแตกตGาง 
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3.1 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยท้ังดDานบุคคล ดDาน
ลักษณะทางกายภาพ และดDานกระบวนการ จําแนกตามอาชีพ พบวGา ทุกประเด็นคGา Sig มากกวGา 
0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความวGา กลุGมตัวอยGางท่ีมีอาชีพแตกตGางกันมีการใหDคะแนน
ความสําคัญของปpจจัยไมGแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95%สมมติฐานท่ี 
4 ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตGางกันมีความพึงพอใจท่ีแตกตGางกันท้ังสามดDาน 

สมมติฐานท่ี 4 รายไดDท่ีแตกตGางกัน มีผลตGอสภาพความพึงพอใจของผูDบิโภคท่ีมีตGอ
ศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)”ท่ี ไมG
แตกตGาง 

4.1 ผลการวิเคราะห<ความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความสําคัญของปpจจัยท้ังดDานบุคคล ดDาน
ลักษณะทางกายภาพ และดDานกระบวนกา จําแนกตามรายไดD พบวGา ทุกประเด็นมีคGา Sig มากกวGา 
0.05 น่ันคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวGา กลุGมตัวอยGางท่ีมีรายไดDท่ีแตกตGางกันมีการใหD
คะแนนความสําคัญของปpจจัยไมGแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ท้ัง
สามดDาน 

 
อภิปรายผล 

ผูDบริโภคท่ีมาใชDบริการศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด
(สาขารามอินทรา) ท่ีมีความแตกตGางกันทําใหDปpจจัยท่ีมีผลตGอความพึงพอใจผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการ
บํารุงรักษารถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ในแตGละดDานตGางกัน 
 เพศท่ีแตกตGางกันจะมีผลตGอความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษารถยนต<
ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ไดDแกG ดDานลักษณะทางกายภาพในประเด็น
อะไหลGสํารองสําหรับการบริการ เทGาน้ัน โดยเพศหญิงจะใหDความสําคัญมากกวGาเพศชายอยGางมี
นัยสําคัญ 
 ระดับรายไดDท่ีแตกตGางกันจะมีผลตGอความพึงใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษา
รถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา) ในดDานการมีมนุษย<สัมพันธ<ตGอลูกคDา 
ผูDมีรายไดD 10,001-20,000 บาท จะใหDความสําคัญนDอยกวGาระดับรายไดDอ่ืน ๆ 

อาชีพท่ีแตกตGางกันจะมีผลตGอความพึงพอใจของผูDบริโภคท่ีมีตGอศูนย<บริการบํารุงรักษา
รถยนต<ของ“บริษัท แอลบาทรอส ออโตD จํากัด(สาขารามอินทรา)ในระดับความสําคัญท่ีเทGากัน 

ความพึงพอใจดDานบุคคล (การแตGงกาย การแสดงกิริยาทGาทาง ความรอบรูDในขDอมูล และการ
มีมนุษย<สัมพันธ<) พบวGาผูDใชDบริการมีความพึงพอใจมาก ในการจัดข้ันตอนการใหDบริการ โดยใหD
ความสําคัญในดDานการมีมนุษย<สัมพันธ<รDอยละ 54 และใหDความสําคัญนDอยในดDานการแตGงกายของ
พนักงานรDอยละ 7.8 ตามลําดับ 

ความพึงพอใจดDานลักษณะทางกายภาพ (ความสะดวกในการบริการ อะไหลGสํารอง ความ
ทันสมัย ความชํานาญและความเชียวชาญ และความพอใจในการใหDบริการ) พบวGาผูDรับบริการใหD
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ความสําคัญมากในดDานความพอใจในการใหDบริการรDอยละ 58.8 รองลงมาความชํานาญและความ
เช่ียวชาญรDอยละ 26.6 และดDานอ่ืนรองลงมาตามลําดับ 

ความพึงพอใจดDานกระบวนการ (การใหDคําปรึกษาเร่ืองปpญหารถ ความรวดเร็วในการ
ใหDบริการ การแจDงซGอม และการตรวจเช็ครถกGอนสGงมอบ) พบวGาผูDใชDบริการมีความพึงพอใจมากใน
ดDานการใหDคําปรึกษาเร่ืองปpญหาของรถรDอยละ 61.8 รองลงมาในดDานการแจDงซGอมท่ีชัดเจนรDอย 49 
และดDานอ่ืนรองลงมาตามลําดับ 
 
ข�อเสนอแนะ 

ความตDองการ ความคาดหวัง และสิ่งท่ีผูDรับบริการไมGพึงพอใจ แยกออกเปLน 3 ประเด็น คือ 
 1. ดDานบุคคล การบริการของเจDาหนDาท่ีตDองการบริการดDวยความรวดเร็ว ถูกตDอง ควรมี
ความรูDเก่ียวกับขDอมูลของสินคDา ใหDบริการดDวยความเต็มใจและย้ิมแยDมแจGมใส การบริการท่ีเปLนมิตรใหD
เปLนมาตรฐานเดียวกัน ท้ังน้ีศูนย<บริการจึงควรมีการจัดอบรมเพ่ิมประสบการณ<ความรูD เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ความสามารถของพนักงาน 

2. ดDานลักษณะทางกายภาพ ควรใหDพนักงานท่ีปรึกษาบริการหรือพนักงานชGางช้ีแจDงเก่ียว
ปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับลูกคDาดDวยตนเอง ท้ังน้ีศูนย<บริการจึงควรมีการจัดอบรมเพ่ือความสามารถในการ
วิเคราะห<ปpญหาท่ีเกิดข้ึนกับรถ เพ่ือเพ่ิมระดับความพึงพอใจของลูกคDาในสGวนน้ีใหDมากย่ิงข้ึน 

3. ดDานกระบวนการ ควรมีการแจDงความคืบหนDาในการแจDงซGอมรถใหDกับผูDใชDบริการเปLนระยะ 
และควรมีการแจDงเตือนลุกคDาในการนํารถเขDาเช็คระยะตามระยะทางท่ีกําหนดอยGางนDอยลGวงหนDา 1 
เดือน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจใหDแกGลูกคDา และเพ่ิมยอดรถเขDารับบริการ 

 
บรรณานุกรม 

วรินทร ธนาภิวัฒน<2551.ปhจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อระดับความพึงพอใจในการบริการหลังการขาย 
บริษัท เมโทรซิสเต็มส�  คอร�ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วชิรวิทย< ไมDคูG 2546. ความพึงพอใจท่ีมีต�อศูนย�บริการบํารุงรักษารถยนต� “เชลล�ออโต�เซิร�ฟ”.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อัจจิมา หอมระร่ืน 2552.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย). บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กาญจนา อรุณสุขรุจี2546. ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ�ต�อการดําเนินงานของสหกรณ�-
การเกษตร ไชยปราการจํากัด อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม�:คณะเกษตรศาสตร<
มหาวิทยาลัยเชียงใหมG; 2546 

ธนพล มณีรัตน< 2550. ปhจจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความพึงพอใจในการให�บริการของรถโดยสารปรับ
อากาศไมโครบัส. วิทยานิพนธ<ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลDาเจDาคุณ
ทหารลาดกระบัง. 
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วิ รุฬพรรณ เท วี2542. ความพึ งพอใจของประชาชนของการให� บ ริการของหน� วงงาน
กระทรวงมหาดไทยในอําเภอเมือง จังหวัดแม�ฮ�องสอน. วิทยานิพนธ<ปริญญาศึกษาศาสตร<
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเชิงบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหมG. 

อํานวย ผมทอง2552. วิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผู�มีส�วนเก่ียวข�องต�อการบริหารสภาพแวดล�อม
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2. 

อรุณี ใจคํา2554. พฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค�าท่ีใช�บริการของตู�เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง.การศึกษาดDานคDนควDาอิสระวิทยานิพนธ<เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต.เชียงใหมG:มหาวิทยาลัยเชียงใหมG,2554 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ2547 การจดัการการตลาดพิมพ�คร��งท่ี2.กรุงเทพฯ เพียร<สันเอ็ด
ดูเคช่ัน อินโด ไชนGา 

ชญัญาภัค โพธ์ิตุGน 2551. ได�ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเมืองทอง 
เซอร�วิสเซส แอนด� แมเน็จเม�นท� จํากัด 

สมพงษ<ชนะศึก 2554. ได�ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต�อการปฏิบัติงานในบริษัทแป{ง-มัน
กาฬสินธุ�จํากัด 

สุ รีพร ชํานาญศิลป¥  2553. ปhจจัยท่ีมีผลต�อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเพียวแฮนด�นิท จํากัด จังหวัดเชียงใหม�. การคDนควDาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแมGโจD. 

วุฒิพงษ< กุลวงษ< 2552. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา
จํากัด. การคDนควDาอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
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การศึกษาเชิงทดลองของวัสดุท่ีมีประสิทธ์ิภาพในการยืดหยุ�นท่ีทนต�อแรงดึง 
The Experimental study of elastic materials with young’s modulus 

 
สุนทร แสงเพ็ชร 

สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 งานวิจัยช้ินน้ีเปLนงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการทดลองเพ่ือพิสูจน<ทฤษฎีการยืดหยุGนของวัสดุวGา
เปLนไปตามกฎของ Hooke Law หรือไมGโดยทําการทดสอบวัสดุ 3 ชนิดคือ เหล็ก, ทองแดง, 
อลูมิเนียม, เพ่ือใหDไดDคGาการทดสอบแลDวนําคGาผลการทดสอบ มาวิเคราะห< เพ่ือคํานวณหาคGาความ
ความเคDน (Stress),ความเครียด(Strain),ความยืดหยุGน (Young's Modulus)แลDวนําคGาท่ี ไดDมา
เปรียบเทียบกับคGามาตรฐานเพ่ือหาคGาเปอร<เซ็นต<(%)ความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองมือเพ่ือสรDาง
เคร่ืองมือทดลอบแบบงGายราคาถูกโดยใชDประโยชน<ในการศึกษาในรายวิชาท่ีเรียนรูDทางดDานวัสดุศาสตร< 
และศึกษาพฤติกรรมของวัสดุแตGละชนิด ท่ีมีพฤติกรรมแตกตGางกันเม่ือถูกแรงกระทํา และสามารถ
ตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีสรDางข้ึนใหมGไดDวGามีความคลาดเคลื่อนก่ีเปอร<เซ็นต<(%)โดยการเปรียบเทียบคGาท่ี
ไดDจากเคร่ืองมือทดลอง กับคGาตารางมาตรฐานสากลของคGา Modulus of Elasticity หนGวยวัด GPa 
(Typical Properties of Selected Materials Used in Engineering)โดยงานวิจัยช้ินน้ีจะถูกตGอ
ยอดในการสรDางเคร่ืองทดลองราคาถูกไวDใชDในหDองทดลองของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยการทํา
Project ของนักศึกษาท่ีจะจบปrสุดทDายของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยงานวิจัยช้ินน้ีไดDศึกษาทดลองและทําแบบจําลองลักษณะ
ของเคร่ืองทดลองวิเคราะห<คํานวณรวบรวมขDอมูลไวDใหDนักศึกษาดําเนินการตGอยอดในการสรDาง
เคร่ืองมือทดลองใหDเปLนรูปธรรมตGอไป 
คําสําคัญ: ความเคDน,ความเครียด,ความยืดหยุGน 

 
Abstract 

This research is a research involving experiments to prove the theory of 
elasticity of materials according to therules of Hooke Law or not by testing 3 types of 
materials: iron, copper, aluminum, to obtain the test value and then take the test 
result to analyze to calculate the stress, strain, flexibility (Young's Modulus and then 
compare the value with the standard value to find the percentage (%) error of the 
tool to create a simple, cheap price tool by utilizing in the study of materials science 
learning and study the behavior of each type of material with different behaviors 
when being subjectedand can check the newly created tool that there is a 
percentage error (%)by comparing the values obtained from the experimental tools 
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With the international standard table values of the Modulus of Elasticity GPa (Typical 
Properties of Selected MaterialsUsed in Engineering) This research will be further 
enriched in the creation of a cheap laboratory equipment for use in the laboratories 
of the Faculty of Industrial Technology. by making the project of the student who 
will finish the last year of industrial technology Faculty of Technology and Innovation 
Bangkok Thonburi University This research has studied, experimented and modeled 
the characteristics of the experiment machineanalyze, calculate, collect data 
allowing students to continue to build on the experimental equipment to be 
concrete. 
Keywords: Stress, Strain, Young's Modulus, 
 
บทนํา 

จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ท้ังการขยายตัวอยGางรวดเร็วทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรมทางดDานวิศวกรรม ภายในประเทศ จึงจําเปLนตDองผลิตเคร่ืองมืออุปกรณ<ตGางๆไวDใชDไดD
เองเพ่ือลดตDนทุนในการสั่งนําเขDาจากตGางประเทศอันเน่ืองมาจากวัตถุดิบภายในประเทศท่ีมีราคาถูก
กวGาและขณะเดียวกันทําใหDเพ่ิมพูนความรูDพ้ืนฐานงานดDานวิศวกรรมมากย่ิงข้ึนดDวยเหตุน้ี จึงจําเปLนท่ี
จะตDองผลิตเคร่ืองมือราคาถูกไวDใชDเองในการใหDนักศึกษาไวDใชDทดลองในรายวิชาท่ีเก่ียวกับวัสดุหรือ
วัตถุดิบท่ีใชDผลิตในงานอุตสาหกรรมและใหDนักศึกษาปrสุดทDายผลิตเคร่ืองมือเพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ<ในการผลิตเคร่ืองมือทดลองราคาถูกไวDใชDเองโดยผูDวิจัยจะคิดคDนทํางานวิจัยเพ่ือเปLน
แนวทางใหDนักศึกษานําไปตGอยอดเอางานวิจัยช้ินน้ีไปผลิตเคร่ืองมือทดลองเพ่ือหาคุณสมบัติเชิงกลของ
วัสดุในการตอบสนองตGอแรงทางกล (Mechanical Force) ท่ีมากระทําไมGวGาแรงทางกลน้ันจะมี
ลักษณะใดก็ตาม คGาท่ีไดDจากการทดลองจะนําเอาเปLนขDอมูลสําคัญท่ีจะชGวยใหDวิศวกรหรือผูDบริหาร
สามารถตัดสินใจเลือกใชDชนิดของวัสดุไดDตามความตDองการไดDถูกตDองแมGนยํา ซึ่งคุณสมบัติของ
เคร่ืองมือท่ีนักศึกษาจะผลิตข้ึนมาตามผลงานวิจัยช้ินน้ีจะทดลองหาคGาความยืดหยุGนของวัสดุ 
Young’s Modulus ของวัสดุหลายๆชนิดเพ่ือเปLนขDอมูลวGาวัสดุตGางชนิดกันคGา Young’s Modulus 
และกราฟท่ีพอร<ตออกมาจะแตกตGางกันอยGางไร แลDวนําคGาท่ีทดลองไดDไปเทียบกับคGาท่ียอมรับไดDใน
ตารางคGามาตรฐาน เพ่ือดูวGาเคร่ืองมือทดลองมีเปอร<เซ็นความคลาดเคลื่อนมากนDอยเพียงใด 

ในการจัดลําดับเน้ือหา การศึกษาวิจัยบทแรกคือ บทนํากําหนดวัตถุประสงค< อุปกรณ<, 
ขอบเขตการศึกษาวิจัย บทท่ี 2 ทฤษฎี, Hook’ Law บทท่ี 3 การคํานวณและทฤษฎี, กราฟ บทท่ี 4
วิธีและรูปแบบการลดลอง บทท่ี 5 การวิเคราะห<ผลการศึกษา,Appendix รายละเอียดอุปกรณ< 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1.ทดลองวัสดุเพ่ือศึกษาหาคGาความเคDน,ความเครียดและคGาความยืดหยุนของคุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุนําไปเทียบหาคGาเปอร<เซ็นต<คGาของความคลาดเคลื่อนของเคร่ืองทดสอบ 
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2.เพ่ือใหDนักศึกษานําขDอมูลจากการวิจัยไปกําหนดวิธีการสรDางเคร่ืองมือทดสอบวัสดุท่ีไดD
มาตรฐานไวDใชDเองในคณะฯโดยใชDเทคโนโลยีไมGสูงมากนักและราคาถูก 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
ภาพความสัมพันธ<ระหวGาง Stress- StrainCurve 
 

 
    

จากภาพการทดลองเปLนไปตามกฎของ Hooke's Law.โดยกลGาววGาความเคDนดึง (Tensile 
Stress) เปLนสัดสGวนโดยตรงกับความเครียดดึง (Tensile Strain) ภายในขีดจํากัดยืดหยุGน (Elastic 
limit) กลGาวคืออัตราสGวนระหวGางความเคDนตGอความเครียดเปLนคGาคงท่ีโดยเรียกคGาคงท่ีน้ีวGาคGาพิกัด
ความยืดหยุGนของยังค< (Young’s Modulus) โดยวัสดุตGางชนิดกันจะมีความยืดหยุGนของยังค<ตGางกัน
และคGาของYoung’s Modulus น้ีจะมีประโยชน<ตGอการตัดสินใจเลือกวัสดุใหDเหมาะกับการนํามาใชD
งานในสภาวะตGางๆของงานท่ีจะผลิตและยังนํากฎของHooke's Law มาประยุกต<ใชDกับ materials 
undergoing three dimensional stress (triaxle loading). 
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ตารางคGามาตรฐานYoung's Modulus, Modulus of Elasticityเพ่ือเทียบคGาจากการทดลอง 
 

Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

ABS plastics   1.4 - 3.1 40 
 

A53 Seamless and Welded Standard 
Steel Pipe - Grade A   

331 207 

A53 Seamless and Welded Standard 
Steel Pipe - Grade B   

414 241 

A106 Seamless Carbon Steel Pipe - 
Grade A   

400 248 

A106 Seamless Carbon Steel Pipe - 
Grade B   

483 345 

A106 Seamless Carbon Steel Pipe - 
Grade C   

483 276 

A252 Piling Steel Pipe - Grade 1 
  

345 207 

A252 Piling Steel Pipe - Grade 2 
  

414 241 

A252 Piling Steel Pipe - Grade 3 
  

455 310 

A501 Hot Formed Carbon Steel 
Structural Tubing - Grade A   

400 248 

A501 Hot Formed Carbon Steel 
Structural Tubing - Grade B   

483 345 

A523 Cable Circuit Steel Piping - 
Grade A   

331 207 

A523 Cable Circuit Steel Piping - 
Grade B   

414 241 

A618 Hot-Formed High-Strength 
Low-Alloy Structural Tubing - Grade 

Ia&Ib 
  

483 345 
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Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

A618 Hot-Formed High-Strength 
Low-Alloy Structural Tubing - Grade 

II 
  

414 345 

A618 Hot-Formed High-Strength 
Low-Alloy Structural Tubing - Grade 

III 
  

448 345 

API 5L Line Pipe 
  

310 - 1145 175 - 1048 

Acetyls 
 

2.8 65 
 

Acrylic   3.2 70 
 

Aluminum Bronze 
 

120 
  

Aluminum 10.0 69 110 95 

Aluminum Alloys 10.2 
   

Antimony 11.3       

Aramid 
 

70 - 112 
  

Beryllium (Be) 42  287     

Beryllium Copper 18.0 
   

Bismuth 4.6       

Bone, compact   18 
170 

(compression)  

Bone, spongy 
 

76 
  

Boron   
  

3100 

Brass   102 - 125 250 
 

Brass, Naval 
 

100 
  

Bronze   96 - 120 
  

CAB 
 

0.8 
  

Cadmium 4.6       
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Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

Carbon Fiber Reinforced Plastic   150 
  

Carbon nanotube, single-walled 
 

1000+ 
  

Cast Iron 4.5% C, ASTM A-48   
 

170 
 

Cellulose, cotton, wood pulp and 
regenerated   

80 - 240 
 

Cellulose acetate, molded 
  

12 - 58 
 

Cellulose acetate, sheet 
  

30 - 52 
 

Cellulose nitrate, celluloid 
  

50 
 

Chlorinated polyether 
 

1.1 39 
 

Chlorinated PVC (CPVC) 
 

2.9 
  

Chromium 36       

Cobalt 30       

Concrete 
 

17 
  

Concrete, High Strength 
(compression) 

  30 
40 

(compression)  

Copper 17 117 220 70 

Diamond (C)   1220 
  

Douglas fir Wood   13 
50 

(compression)  

Epoxy resins 
 

3-2 26 - 85 
 

Fiberboard, Medium Density 
 

4 
  

Flax fiber 
 

58 
  

Glass   50 - 90 
50 

(compression)  

Glass reinforced polyester matrix 
 

17 
  

Gold 10.8  74     
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Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

Granite 
 

52 
  

Graphene 
 

1000 
  

Grey Cast Iron 
 

130 
  

Hemp fiber 
 

35 
  

Inconel 31 
   

Iridium 75       

Iron 28.5  210     

Lead 2.0       

Magnesium metal (Mg) 6.4 45 
  

Manganese 23       

Marble   
 

15 
 

MDF - Medium-density fiberboard 
 

4 
  

Mercury         

Molybdenum (Mo) 40  329     

Monel Metal 26 
   

Nickel 31  170     

Nickel Silver 18.5 
   

Nickel Steel 29 
   

Niobium (Columbium) 15       

Nylon-6   2 - 4 45 - 90 45 

Nylon-66 
  

60 - 80 
 

Oak Wood (along grain)   11 
  

Osmium (Os) 80  550     

Phenolic cast resins 
  

33 - 59 
 

Phenol-formaldehyde molding 
compounds   

45 - 52 
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Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

Phosphor Bronze 
 

116 
  

Pine Wood (along grain)   9 40 
 

Platinum 21.3       

Plutonium 14  97     

Polyacrylonitrile, fibers 
  

200 
 

Polybenzoxazole 
 

3.5 
  

Polycarbonates   2.6 52 - 62 
 

Polyethylene HDPE (high density)   0.8 15 
 

Polyethylene Terephthalate, PET   2 - 2.7 55 
 

Polyamide   2.5 85 
 

Polyisoprene, hard rubber 
  

39 
 

Polymethylmethacrylate (PMMA) 
 

2.4 - 3.4 
  

Polyimide aromatics 
 

3.1 68 
 

Polypropylene, PP   1.5 - 2 28 - 36 
 

Polystyrene, PS   3 - 3.5 30 - 100 
 

Polyethylene, LDPE (low density) 
 

0.11 - 0.45 
  

Polytetrafluoroethylene (PTFE) 
 

0.4 
  

Polyurethane cast liquid 
  

10 - 20 
 

Polyurethane elastomeric 
  

29 - 55 
 

Polyvinylchloride (PVC) 
 

2.4 - 4.1 
  

Potassium         

Rhodium 42       

Rubber, small strain   0.01 - 0.1 
  

Sapphire 
 

435 
  

Selenium 8.4       
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Material 

Tensile Modulus 
(Young's Modulus, 

Modulus of Elasticity) 
- E - 

Ultimate 
Tensile 
Strength 

- σ u - 
(MPa) 

Yield 
Strength 

- σ y - 
(MPa) 

(106psi) (GPa) 

Silicon 16  130 - 185     

Silicon Carbide   450 
 

3440 

Silver 10.5       

Sodium         

Steel, High Strength Alloy ASTM A-
514 

  
 

760 690 

Steel, stainless AISI 302   180 860 502 

Steel, Structural ASTM-A36 29 200 400 250 

Tantalum 27       

Thorium 8.5       

Tin 
 

47 
  

Titanium 16       

Titanium Alloy   105 - 120 900 730 

Tooth enamel 
 

83 
  

Tungsten (W)   400 - 410 
  

Tungsten Carbide (WC)   450 - 650 
  

Uranium 24  170     

Vanadium 19       

Wrought Iron   190 - 210     

Wood 

    
Zinc 12   

  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ความเครียด(Strain): ε 
Strain is the "deformation of a solid due to stress" - change in dimension 

divided by the original value of the dimension - and can be expressed as 
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ทดสอบหาคGาความเครียดε = dL / L      (1) 
Where 

ε = strain (m/m, in/in) 
dL = elongation or compression (offset) of object (m, in) 
L = length of object (m, in) 

ความเคDน(Stress): σ 
Stress is force per unit area and can be expressed as 

ทดสอบหาคGาความเคDนσ = F / A    (2) 
Where 

σ = stress (N/m2, lb/in2, psi) 
F = applied force (N, lb) 
A = stress area of object (m2, in2) 
ทดสอบเพ่ือหาคGา Young's Modulus - Tensile Modulus, Modulus of Elasticity - E 
หาค�าท่ีอยู�ในช�วงของความยืดหยุ�นE = stress / strain 

 E = σ / ε 
 E = (F / A) / (dL / L)     (3) 
Where 
E = Young's Modulus of Elasticity (N/m2, lb/in2, psi) 

 
นํ ากฎของHooke'sLaw ม าป ระ ยุกต< ใชDmaterials undergoing three dimensional 

stress (triaxial loading). 
Fs = -k dL      (4) 
Where 
Fs = force in the spring (N) 
k = spring constant (N/m) 
dL = elongation of the spring (m) 

 
ผลการวิจัย 

จะแสดงผลการวิเคราะห<ขDอมูล (Analysis Results)ท่ีไดDคGาจากการทดลองจากการทดสอบ
วัสดุแตGละชนิดโดยมีแนวทางใชDคGาของหนGวยของการทดลองดังตGอไปน้ี 
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• 1 Pa (N/m2) = 1x10-6 N/mm2 = 1.4504x10-4 psi 
• 1 MPa = 106 N/m2 = 0.145x103 psi (lbf/in2) = 0.145 ksi 
• 1 GPa = 109 N/m2 = 106 N/cm2 = 103 N/mm2 = 0.145x106 psi (lbf/in2) 
• 1 psi (lb/in2) = 0.001 ksi = 144 psf (lbf/ft2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895x10-

3 N/mm2 
 

ข�อเสนอแนะ 
1. การนําผลงานวิจัยไปสรDางเคร่ืองทดลองจะตDองเก็บรายละเอียดของความคลาดเคลื่อนของ

วัสดุแตGละตัวอยGางทดสอบมาวิเคราะห<อยGางละเอียด 
2. ควรนําผลการวิจัยมาทดลองซ้ําอีกคร้ังเพ่ือความแมGนยําของขDอมูล 
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การศึกษาเชิงเปรียบเทียบทางด�านมลพิษของเครื่องยนต�ดีเซลขนาดเล็ก 
ท่ีใช�น้ํามันพชืท่ีใช�แล�วผสมกับนํ้ามันดีเซล 

Comparative Study On Pollution Of Small Diesel Using Used  
Vegetable Oil Mixed With Diesel 

 
อุทัย อ๋ึงเจริญ 

สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
งานวิจัยน้ีเปLนการศึกษาเปรียบเทียบ ปริมาณมลพิษ ของเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก ซึ่งใชD

นํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับนํ้ามันดีเซล ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา ในอัตราสGวน นํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับ
นํ้ามันดีเซล 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, และนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDว 100 % วัตถุประสงค<ของ
โครงงานวิศวกรรมน้ีคือ เปรียบเทียบปริมาณของสารมลพิษในไอเสียของเคร่ืองยนต<ไดDแกG 
คาร<บอนมอนอกไซด< (CO) คาร<บอนไดออกไซด< (CO2) และไฮโดรคาร<บอน (HC) ทําการทดสอบกับ
เคร่ืองยนต<ดีเซลย่ีหDอ KUBOTA DYNAMIC POWER DIESEL รุGน ET 80 

คาร<บอนมอนอกไซด< (CO)ท่ีปลGอยออกมาจากเคร่ืองพบวGานํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับนํ้ามัน
ดีเซลในอัตราสGวน 70:30 เปอร<เซ็นต< ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา เปLนจุดท่ีมีแก�สคาร<บอนมอนอกไซด<(CO) 
ตํ่าท่ีสุดอยูGที่ 0.03 %คาร<บอนไดออกไซด< (CO2)ท่ีปลGอยออกมาจากเคร่ืองยนต<เปLนคGาท่ีบอกถึงการเผา
ไหมDท่ีสมบูรณ<มากนDอยเพียงใดนํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันพืช ในอัตราสGวน 60:40 เปอร<เซ็นต<ท่ีอุณหภูมิ 
40 องศา เปLนจุดท่ีมีการปลGอยแก�สคาร<บอนไดออกไซด< (CO2) มากท่ีสุดอยูGท่ี 2.7 %ไฮโดรคาร<บอน 
(HC) ท่ีปลGอยออกจากเคร่ืองยนต< ของนํ้ามันดีเซลท่ีผสมกับนํ้ามันพืชในอัตราสGวน 30:90เปอร<เซ็นต< มี
การปลGอยแก�สไฮโดรคาร<บอน (HC) นDอยท่ีสุดอยูGที่ 11 ppm 
คําสําคญั นํ้ามันพืชท่ีใชDแลDว/มลพิษ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to study the emission of small diesel engines. 

The vegetable oil is then mixed with diesel at a temperature of 40 degrees, the ratio 
of used vegetable oil mixed with diesel, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, and used 
vegetable oil. 100% of the engineering project is. Compare the amount of pollutants 

in the exhaust of the engine include. Carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO₂) 
and hydrocarbons (HC) test with Diesel KUBOTA DYNAMIC POWER DIESEL Model ET 80. 

Carbon monoxide (CO) emissions from the oil and then mixed with diesel in a 
ratio of 70:30 percent at 40 degrees with a carbon monoxide (CO) is the lowest at 

0.03%  carbon dioxide (CO₂)  at.  emitted from the engine indicating the complete 
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combustion of any fuel mix much oil in the ratio of 60:40 percent at 40 North. Sanit 

was with the release of carbon dioxide (CO₂)  is at most 2.7% , hydrocarbon (HC) 
emissions from the engine. Of diesel mixed with vegetable oil in the ratio of 30:90 
percent emissions of hydrocarbons (HC) at least 11 ppm. 
Keywords: used vegetable oil/ pollution. 

 
ความเป�นมาและความสําคัญ 

ราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึนท่ีถูกควบคุมโดยประเทศผูDผลิตและสGงออกนํ้ามันจึงเปLนปpญหาท่ีมี
ผลกระทบตGอประเทศไทย แตGปpจจุบันไดDเร่ิมมีการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงชีวภาพเชิงพาณิชย<และ
จําหนGายในประเทศไทย ไดDแกG เอทานอล นํ้ามันแก�สโซฮอร< นํ้ามันดีเซล นํ้ามันดีเซล ปาล<ม (บริสุทธ์ิ) 
และไบโอดีเซล การหันมาใชDพลังงานจากวัตถุดิบภายในประเทศจึงเปLนทางเลือกท่ีดี โดยพลังงาน
เช้ือเพลิงชีวภาพเปLนทางเลือกหน่ึงท่ีจะนํามาทดแทนไดD เพราะเปLนมิตรตGอสิ่งแวดลDอมและมีอยูGหลาย
ชนิด ไดDแกG เอทานอล (Ethanol) นํ้ามันแก�สโซฮอร< (Gasohol) นํ้ามันพืช(Vegetable Oil) ไบโอ
ดีเซล(Biodiesel) และนํ้ามันดีเซลปาล<ม (บริสุทธ์ิ) หลายๆประเทศท้ังในทวีปยุโรปและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตDก็ไดDเร่ิมหันมาใชDพลังงานชีวภาพเปLนพลังงานทดแทนแลDว  

งานวิจัยน้ีจึงมุGงเนDนทําการศึกษาโดยการนํานํ้ามันพืชท่ีใชDทอดอาหารแลDว มาผลิตเปLน
ผลิตภัณฑ<ใชDแทนนํ้ามันดีเซล เพ่ือหาคุณสมบัติของนํ้ามันท่ีเหมาะสมในการใชDงาน และวิเคราะห<
ผลกระทบตGอเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก  
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของเคร่ืองยนต<ท่ีใชDนํ้ามันพืชท่ีใชDทอดอาหาร ผสมกับนํ้ามันดีเซลใน
อัตราสGวนผสมตGางๆ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบ CO , CO2 , HC ท่ีไดDจากเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1. ใชDเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก ย่ีหDอKUBOTA DYNAMIC POWER DIESELรุGนET80  
2. ใชDนํ้ามันพืชท่ีใชDทอดอาหารแลDวกับนํ้ามันดีเซลเปLนเช้ือเพลิง 
3. หาคGาไอเสียและเขมGา CO, CO2 และ HC ท่ีไดDจากเคร่ืองยนต<ดีเซล 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเปLนการศึกษาเปรียบเทียบมลพิษในไอเสียของเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก โดย
เคร่ืองยนต<ดีเซล ท่ีใชDทําการทดสอบเคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก ย่ีหDอ KUBOTA DYNAMIC POWER 
DIESELรุGน ET 80 ดังแสดงในภาพท่ี 1 การทดสอบจะใชDนํ้ามันเช้ือเพลิงดีเซลกับนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวใน
อัตราสGวน 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50 และนํ้ามันพืช 100 เปอร<เซ็นต< 
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ภาพท่ี 1 เคร่ืองยนต<ดีเซลขนาดเล็ก ท่ีใชDทําการทดสอบ 
 

อุปกรณ< วิ เคราะห< ไอ เสี ย  เปL น อุปกรณ< วัดคG ามลพิษ ไอ เสี ยซึ่ งสามารถ วัดป ริมาณ
คาร<บอนไดออกไซด< ไฮโดรคาร<บอน และคาร<บอนไดออกไซด< ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2 อุปกรณ<วิเคราะห<ไอเสีย 
 
ทําการทดสอบเคร่ืองยนต<เพ่ือหาสารมลพิษทางไอเสียโดยใชDนํ้ามันดีเซลเพียงอยGางเดียวเม่ือ

อุณหภูมิตGางๆช้ินสGวนของเคร่ืองยนต<มีอุณหภูมิทํางานแลDวคGาของมลพิษจะไดDจากเคร่ืองวิเคราะห<ไอ
เสียตGอเขDากับปลายทGอไอเสียของเคร่ืองยนต<ท่ีทําการทดสอบ แลDวทําการบันทึกคGามลพิษท่ีไดDจาก
อุปกรณ<วิเคราะห<ไอเสีย พ่ีความเร็วรอบ 1,000,1200,1500,1800 รอบตGอนาทีแลDวทําการบันทึกคGา
ของมลพิษ 

ทําการทดสอบกับเคร่ืองยนต< โดยใชDนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับนํ้ามันดีเซล ในอัตราสGวน 
90:10, 80:20, 70:30 , 60:40 , 50:50 , และนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDว 100 เปอร<เซ็นต<ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา 
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โดยทําการติดเคร่ืองยนต<ท่ีความเร็วรอบ 1,000,1200,1500,1800 รอบตGอนาทีแลDวทําการบันทึกคGา
ของมลพิษ ไดDจากหนDาจอแสดงผลคGาของมลพิษ แลDวบันทึกคGาการสิ้นเปลืองของเช้ือเพลิง 
 
ผลการทดสอบและการวิเคราะห�ผล 
 
ตางรางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบคาร<บอนมอนอกไซด< (CO) 
 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

CO (%) 
90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 100 

1000 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 
1200 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09 
1500 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 
1800 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 

 
กราฟท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบคGาคาร<บอนมอนอกไซด< (CO) 
 

 
 

 
 

ความเร็วรอบ (rpm) 

คา
ร<บ

อน
มอ

นอ
กไ

ซด
< (%

) 

อัตราสGวน 

นํ้ามันพืช : ดีเซล 
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ตางรางท่ี 2 แสดงผลการทดสอบคาร<บอนไดออกไซด< (CO2) 
 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

CO₂₂₂₂(%) 
90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 100 

1000 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 
1200 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 
1500 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.5 
1800 2.6 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 

 
กราฟท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคGาคาร<บอนไดออกไซด< (CO2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตางรางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบการปลGอยแก�สไฮโดรคาร<บอน (HC)  
 

ความเร็วรอบ 
(rpm) 

Hc (ppm) 
90:10 80:20 70:30 60:40 50:50 100 

1000 20 14 13 18 16 20 
1200 17 13 13 17 15 19 
1500 15 12 12 16 13 17 
1800  11 11 14 11 16 

 

คา
ร์บ

อน
ได

ออ
กไ

ซด์
 (%

) 

ความเร็วรอบ (rpm) 

อตัราสว่น 

นํ Oามนัพืช : ดีเซล 
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กราฟท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการปลGอยแก�สไฮโดรคาร<บอน (HC)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
สรุปผลการทดสอบ 

คาร<บอนมอนอกไซด< (CO) ท่ีปลGอยออกมาจากเคร่ือง จากการทดสอบพบวGานํ้ามันพืชท่ีใชD
แลDวผสมกับนํ้ามันดีเซลในอัตราสGวน 70:30 เปอร<เซ็นต< ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา เปLนจุดท่ีมีแก�ส
คาร<บอนมอนอกไซด<(CO) ตํ่าท่ีสุดอยูGท่ี 0.03 % ถDาหากจะเนDนเร่ืองการลดแก�สคาร<บอนมอนอกไซด<
(CO) ก็ควรเลื อก นํ้ ามัน พื ช ท่ี ใชD แลD วผสม กับ นํ้ ามัน ดี เซลใน อัตราสG วน  70:30 เปอร< เซ็ นต<  
คาร<บอนไดออกไซด< (CO2) ท่ีปลGอยออกมาจากเคร่ืองยนต<เปLนคGาท่ีบอกถึงการเผาไหมDท่ีสมบูรณ<มาก
นDอยเพียงใดจากการทดสอบพบวGานํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันพืช ในอัตราสGวน 60:40 เปอร<เซ็นต<ท่ี
อุณหภูมิ 40 องศา เปLนจุดท่ีมีการปลGอยแก�สคาร<บอนไดออกไซด< (CO2) มากท่ีสุดอยูGท่ี 2.7 % ถDาหาก
จะเนDนเร่ืองการเผาไหมDสมบูรณ< ก็ควรจะเลือกนํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันพืช ในอัตราสGวน 60:40 
เปอร<เซ็นต<ท่ีอุณหภูมิ 40 องศา ไฮโดรคาร<บอน (HC) ท่ีปลGอยออกจากเคร่ืองยนต<จากการทดสอบ
พบวGา ของนํ้ามันดีเซลท่ีผสมกับนํ้ามันพืชในอัตราสGวน 30:90เปอร<เซ็นต<  มีการปลGอยแก�ส
ไฮโดรคาร<บอน (HC) นDอยท่ีสุดอยูGท่ี 11 ppm ถDาหากจะเนDนเร่ืองการลดปริมาณแก�ส ไฮโดรคาร<บอน 
(HC) ก็ควรจะเลือก นํ้ามันดีเซลท่ีผสมกับนํ้ามันพืชในอัตราสGวน 30:90เปอร<เซ็นต< ท่ีอุณหภูมิ 40 
องศา 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. การทดสอบหนDาทําการขยายผลไปสูGเคร่ืองยนต<ดีเซลแบบอ่ืนๆดDวยเชGนในรถกระบะ รถสิบ
ลDอ เรือยนต< เพราะเคร่ืองยนต<ดีเซลของประเทศไทยทีหลายแบบ 

ความเร็วรอบ (rpm) 

ไฮ
โด

รค
าร์

บอ
น 

(p
pm

)  

อตัราสว่น 

นํ Oามนัพืช : ดีเซล 
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2. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของเคร่ืองยนต<ท่ีใชDนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับนํ้ามันดีเซล  
ในระยะยาววGามีจุดบกพรGองตรงไหนบDาง 

3. ควรมีการศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองยนต<เม่ือใชDนํ้ามันพืชท่ีใชDแลDวผสมกับนํ้ามันดีเซล  
วGามีความแตกตGางกันอยGางไร 
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พงษ<เทพ ผลประเสริฐ, ธเนศ กิติศรีวรพันธุ< 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยเลGมน้ี เปLนการศึกษาผลกระทบทางเสียง ตGอนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีโดยไดDศึกษาระดับความดังของเสียงในพ้ืนท่ี และนําคGาของระดับความดังของเสียงท่ี
ตรวจวัดมาหาคGาเฉลี่ยแตGละช่ัวโมง ซึ่งทําการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยทําการตรวจวัด
ระดับเสียงเปLนเวลา 8 ช่ัวโมง และทําการตรวจวัดในวันท่ีมีการเรียน การสอนปกติ คือวันศุกร< ทําการ
ตรวจวัดท้ังหมด 3 สัปดาห< ต้ังแตGเวลา 08:000 น. – 16:00 น. ไปจน ครบ ผลจากการตรวจวัด คGา
ระดับเสียงในพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบวGา ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDท้ัง 3 สัปดาห< 
คือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 ระดับเสียง รบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 66.50– 69.40 dB(A) ซึ่งไมG
เกินคGามาตรฐาน แตGมีคGาเกินมาตรฐาน ท้ังหมด 2 สัปดาห< คือวัน ท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ระดับ
เสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 68.60– 86.40 dB(A) และวัน ท่ี 20 มกราคม พ.ศ.2561 ระดับ
เสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 75.80– 84.60dB(A) สGวนผลท่ีไดDจากความเห็นของกลุGมตัวอยGาง 
384 ตัวอยGาง สGวนใหญGคิดวGา เสียงในพ้ืนท่ีในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสรDางความรําคาญในระดับ
ปานกลาง คิดเปLนรDอยละ 34.10 ผลกระทบของเสียงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน รบกวนการสื่อสารและสนทนา 
คิดเปLนรDอยละ 61.90 รบกวนการทํางานและการเรียน คิดเปLนรDอยละ 82.3 แตGไมGรบกวนการพักผGอน 
และการนอนหลับ   
คําสําคัญ :มลพิษทางเสียง/เสียงในพ้ืนท่ี 
 

Abstract 
 This research was study on effective of noise at traffic noise effect on 
students and personnel in Bangkokthonburi University,This work can be divided into 
2 parts. First, focus on the average of sound level on 6,13and 20 December 2018 in 8 
hours (08:00 am. – 16:00 pm. ,working hour).The result showed that, in 6 December 
2018 the sound level was measurement in range 66.50 – 69.40 dB(A) which does not 
exceed the standardization. In 13 December 2018 and 20 December 2018 the sound 
level was measurement in range 68.60 – 86.40 dB(A) and 75.80 – 84.60 dB(A) 
respectively, which exceed the standardization because of the Bangkokthonburi 
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University was activity on 25 December 2015 and activity on 8 January 2016. Second, 
Part sampling of 384 sample of student and personnel in Bangkokthonburi University. 
The result showed that, the most sample was annoyed the traffic noise in 34.1%. 
The impact of noise was disturb communication in 61.9 % and disturb learning and 
working in 82.3%. but do not disturb the relax of the day.  
Keywords: Noise Pollution, Road and High Way Traffic Noise  
 
บทนํา 
 ความเป�นมาและความสําคัญของปhญหา 

ปpญหามลพิษทางเสียงเปLนปpญหาสิ่งแวดลDอมท่ีสําคัญโดยเฉพาะ กรุงเทพมหานครปริมณฑล 
และเมืองหลักซึ่งเปLนศูนย<กลางความเจริญทางดDานเศรษฐกิจ ทําใหDมีการขยายตัวอยGางมากในดDาน
อุสาหกรรม และกิจกรรมการกGอสรDางตGางๆ ท้ังอาคารท่ีอยูGอาศัย สํานักงาน ระบบการคมนาคมขนสGง 
ระบบสาธารณูปโภค รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของยานพาหนะ ซึ่งกิจกรรมตGางๆเหลGาน้ี ลDวนแตGเปLน
แหลGงกําเนิดมลพิษทางเสียงท้ังน้ัน เสียงท่ีดังมากๆ และติดตGอกันเปLนเวลานานทําใหDเปLนอันตรายตGอ
สุขภาพรGางกาย บุคคลท่ีทํางานในโรงงานท่ีมีเสียงดังจะทําใหDเกิดเปLนโรคหัวใจ โรคหู โรคจมูกมากกวGา
บุคคลท่ีทํางานในบริเวณสงบเงียบ เสียงดังมาก จะทําลายสุขภาพรGางกายและสุขภาพจิต รบกวนการ
นอนหลับพักผGอน ทําใหDการทํางานมีประสิทธิภาพลดลง เกิดความเครียด อาจเปLนสาเหตุของโรคความ
ดันโลหิตสูงและแผลในกระเพาะอาหาร ถDามีเสียงรบกวนเพ่ิมข้ึน มีผลตGอระบบประสาทหูโดยตรง
กGอใหDเกิดการสูญเสียการไดDยินเปLนอันตรายตGอเย่ือแกDวหู อาจทําใหDเกิดอาการหูหนวกและหูตึงในท่ีสุด 

ปpญหาท่ีเกิดจากการจราจร เปLนภาวะของเสียงท่ีดังมาก ๆ จะมีผลกระทบตGอการไดDยิน ซึ่งถDา
ไดDรับเสียงท่ีดังไปนาน ๆ จะกGอใหDเกิดการสูญเสียการไดDยินอยGางถาวร นอกจากน้ีเสียงดังยังมีผลตGอ
สุขภาพจิตดDวย ทําใหDเกิดความเครียด หงุดหงิด อารมณ<ไมGแจGมใส และขาดสมาธิในการทํางาน ดังน้ัน
ไมGควรเขDาใกลDบริเวณท่ีมีเสียงดังเกินท่ีจะไดDรับ ท้ังน้ี แหลGงท่ีมาของเสียงภายนอกท่ัวไป สGวนใหญGมา
จากเสียงรบกวนจากการจราจรของพาหนะยานยนต< โดยเฉพาะของประชาชนท่ีอาศัยอยูGบริเวณริน
ถนน ตามเมืองใหญG ท่ีมีการจราจรหนาแนGนมากในชGวงเวลาเรGงดGวน ดังเชGน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี เปLนพ้ืนท่ีติดกับเสDนทางท่ีใชDในการสัญจรไปมาของประชาชน ทําใหDมีการจราจรหนาแนGนข้ึนใน
ชGวงเวลาเรGงดGวนจึงทําใหDเกิดมลพิษทางเสียง ซึ่งจะมีผลกระทบท่ีสGงผลใหDเกิดเสียงรบกวนในการเรียน
การสอน อาจทําใหDนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเกิดความรําคาญไดD โดยงานวิจัย
น้ีตDองการศึกษาผลกระทบทางเสียงในพ้ืนท่ีบริเวณหนDามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีมีตGอบุคลากรใน
โรงเรียน เพ่ือวางแผนหรือมาตราการในการแกDปpญหาในอนาคตตGอไป  

 
วัตถุประสงค�การศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความดังของเสียงในพ้ืนท่ีในเขตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาผลกระทบทางเสยีงในพ้ืนท่ีทีมี่ผลตGอนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีตGอระดับความดังของเสียงในพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

1. ศึกษาผลกระทบทางเสียงท่ีมีผลกระทบตGอนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. หาระดับความดัง คGามาตรฐานของเสียงในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
3. สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีไดDรับผลกระทบตGอนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
 

วิธีดําเนินวิจัย 
 การศึกษาน้ีไดDกําหนดพ้ืนท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเปLนพ้ืนท่ีท่ีมีการสัญจร
หนาแนGนซึ่งอาจเปLนปpญหากระทบตGอการไดDยินของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ี
อยูGในพ้ืนท่ี โดยจะทําการตรวจวัดคGาระดับเสียงเฉลี่ย คGาระดับเสียงสูงสุด คGาระดับเสียงพ้ืนฐานกGอน 
ในชGวงเวลา 08:00-16:00 น. หลังจากน้ันจะนําคGาท่ีวัดไดDมาคํานวณคGาระดับเสียงท่ีกGอใหDเกิดการรบกวน 
 การเก็บรวบรวมข�อมูลทางด�านเสียง 

การเลือกจุดตรวจวัด การตรวจวัดเพ่ือใหDไดDคGาระดับเสียงในการประมวลผลเสียงรบกวน 
จะตDอง ตรวจวัด 3 พารามิเตอร<คือ ระดับเสียงพ้ืนฐาน เปLนคGาระดับเสียงเปอร<เซนไทล<ท่ี 90 (LA90) 
ระดับเสียงขณะไมGมีการรบกวน เปLนคGาระดับเสียงเฉลี่ย (Laeq) และ ระดับเสียงของแหลGงกําเนิด (หรือ
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน) เปLนคGาระดับเสียง เฉลี่ย (Laeq) การจะไดDท้ัง 3 พารามิเตอร<ขDางตDนท่ีดี
ท่ีสุดควรเปLนผลจากการตรวจวัด ณ จุดเดียวกันคือ บริเวณท่ีต้ังของผูDรับเสียง หรือจุดท่ีคาดวGาผูDรับ
เสียงจะไดDรับ การรบกวน อยGางไรก็ตาม ระดับเสียงพ้ืนฐาน และระดับเสียงขณะไมGมีการรบกวน 
สามารถตรวจวัดจุดอ่ืนท่ีไมGใชGจุดเดียวกับจุดท่ีตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวนหลักเกณฑ<ใน การ
เลือกพ้ืนท่ีทําการศึกษาและเก็บขDอมูล ควรคํานึงถึงปpจจัยตGางๆ ทางดDาการจราจรเปLนหลัก เชGน จุดท่ี
ทําการศึกษาตDองมีการจราจรแบบตGอเน่ือง บริเวณท่ีทําการวัดระดับเสียง ควรมีลักษณะตรงอยูGใน
แนวราบ ไมGมีอาคาร หรือสิ่งกGอสรDางใดๆท่ีสGงผลกระทบตGอทางเดินของเสียง และถนนท่ีศึกษาควรมี
สภาพผิวเรียบ 

การเก็บรวบรวมข�อมูลทางด�าน ความคดิเห็นของนักศกึษาและบุคลากร ในเร่ืองเสียงรบกวน 
1. ข้ันตอนการพัฒนาแบบสอบถาม 

     ศึกษาขDอมูล แนวคิด หลักการในการสรDางแบบสอบถาม เสนอผูDเช่ียวชาญในสาขาท่ี
เก่ียวขDองชGวยตรวจสอบความตรง และความครบถDวนของเน้ือหา ของแบบสอบถามตามกรอบ
ความคิด และวัตถุประสงค<ของการวิจัย 

2. กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยนี้ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดD กําหนดขนาดตัวอยGาง โดยใชDสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane,อDางอิงใน สุทธนู ศรีไสย<,2551)กําหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 
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ดังน้ี   n =  

เม่ือ n แทน จํานวนกลุGมตัวอยGาง 
  N แทน จํานวนประชากรท้ังหมด 
  e แทน คGาความคลาดเคลื่อนสูงสุดท่ียอมรับไดD 

แทนคGาเพ่ือคํานวณตัวอยGาง จะมีจํานวนตัวอยGางท้ังสิ้น 384 ตัวอยGาง โดยเก็บขDอมูล
ระหวGางการตรวจวัดเสียง และนําขDอมูลท่ีไดDจากกลุGมตัวอยGางมาวิเคราะห<ตามระเบียบวิธีทางสถิติดDวย
โปรแกรม SPSS เพ่ือหาสถิติพ้ืนฐานของขDอมูลเปLนรDอยละ 

3. ลักษณะแบบสอบถาม  
     ในการศึกษาวิจัยดังกลGาวแบGงออกเปLน 3 สGวน 

สGวนท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถามมีอยูG 3 ขDอซึ่งประกอบดDวย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ  

สGวนท่ี 2 ผลกระทบทางเสียงในพ้ืนท่ี 
สGวนท่ี 3 เปLนสGวนของขDอเสนอแนะ 

 
ผลการวิจัย  
 ผลจากการตรวจวัดระดับความดังของเสียง 
 ผลการศึกษาระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการศึกษาระดับความดัง
เสียงรบกวนท่ีตรวจวัดบริเวณมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชGวงเวลา 08:00 – 16:00 น. เปLนเวลา 8 
ช่ัวโมง ในวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ 2561 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 66.5 – 69.9 dB(A) 
โดยมีคG าสู งสุดอยูG ท่ี  เวลา 09:05 - 10:00 น. วัดไดD  69.9 dB(A) และมีคG านDอย ท่ีสุด  ในเวลา  
15:05-16:00น. วัดไดD 66.5 dB(A) เม่ือนําคGาท่ีตรวจวัดไดDมาเทียบกับคGามาตรฐานการวัดระดับเสียง
โดยท่ัวไปเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกําหนดไวDวGาตDองไมGเกิน 70 dB(A)พบวGาไมGเกินคGา
มาตรฐาน ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDใน วันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ 2561 

 



206 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

 ในวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ 2561 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 68.60 – 86.40 
dB(A) จะมีคGาสูงสุดอยูGท่ี 15:05-16:00 น. วัดไดD 86.4 dB(A) และมีคGานDอยท่ีสุด ในเวลา 10.05-
11.00 น. วัดไดD 68.6dB(A). เม่ือนําคGาท่ีตรวจวัดไดDมาเทียบกับคGามาตรฐานการวัดระดับเสียง
โดยท่ัวไปเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกําหนดไวDวGาตDองไมGเกิน 70 dB(A)พบวGาเกินคGา
มาตรฐาน ดังภาพท่ี 2  

 
ภาพท่ี 2 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDใน วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ 2561 

 
วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ 2561 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดD อยูGในชGวง 75.8 – 84.60 dB(A) 

มีคGาสูงสุดอยูGท่ี 10:05-11:00 น. วัดไดD 84.6 dB(A) และมีคGานDอยท่ีสุด ในเวลา 08:05-09:00 น. วัด
ไดD 75.8 dB(A).เม่ือนําคGาท่ีตรวจวัดไดDมาเทียบกับคGามาตรฐานการวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปเฉลี่ย 24 
ช่ัวโมงของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งกําหนดไวDวGาตDองไมGเกิน 70 dB(A)พบวGาเกินคGามาตรฐานดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDใน วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ 2561 

 
 ผลกระทบทางเสียงจาการจราจรจากแบบสอบถาม 
 ขDอมูลแบบสอบถามจากผูDประเมินจํานวน 384 คน ท่ีไดDตอบแบบสอบถามถึงปpญหามลพิษ
ทางเสียงท่ีไดDรับ โดยในกลุGม นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถแสดง
จํานวนและรDอยละถึงผลกระทบปpญหามลภาวะทางสียงวGาระดับความรุนแรงอยูGในระดับใด 
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ข�อมูลระดับผลกระทบทางเสียง 
 

ตารางท่ี 1 ขDอมูลระดับผลกระทบทางเสียง 
 

ระดับผลกระทบ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ไมGมีปpญหา 28 7.29 
เล็กนDอย 125 21.55 
ปานกลาง 185 48.20 
มาก 37 9.64 
มากท่ีสุด 9 2.34 

รวม 322 100 
  
 จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดDวGาสGวนใหญGอยูGในระดับปานกลาง จํานวน 185 คน คิดเปLนรDอยละ 
48.2 รองลงมาคือในระดับเล็กนDอย จํานวน 125 คน คิดเปLนรDอยละ 21.55 ระดับมาก จํานวน 37 คน 
คิดเปLนรDอยละ 9.64 ระดับมากท่ีสุด จํานวน 28 คน คิดเปLนรDอยละ 7.29 และไมGมีปpญหา จํานวน  
9 คน คิดเปLนรDอยละ 2.34 เปLนตDน 
 
ตารางท่ี 2 ขDอมูลระดับผลกระทบทางเสียงท่ีกGอใหDเกิดความรําคาญ 
 

ระดับผลกระทบ จํานวน (คน) ร�อยละ 
ไมGรําคาญ 30 7.8 

รําคาญเล็กนDอย 154 40.10 
รําคาญปานกลาง 131 34.10 

รําคาญมาก 53 13.8 
รําคาญมากท่ีสดุ 16 4.17 

รวม 384 100 
 

ตารางท่ี 2 จะเห็นไดDวGาสGวนใหญGรําคาญเล็กนDอย จํานวน 154 คน คิดเปLนรDอยละ 40.1 
รองลงมาคือรําคาญปานกลาง จํานวน 131 คน คิดเปLนรDอยละ 34.10 รําคาญมาก จํานวน 53 คน คิด
เปLนรDอยละ 13.8 ไมGรําคาญ จํานวน 30 คน คิดเปLนรDอยละ 7.8 และรําคาญมากท่ีสุด จํานวน 16 คน 
คิดเปLนรDอยละ 4.17เปLนตDน 
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การทดสอบสมมุติฐาน 
 1. อายุที่แตกต�างกันย�อมมีผลกระทบทางเสียงในพื้นท่ีที่แตกต�างกัน 
 อายุไมGมีความแตกตGางกับเสียงท่ีไดDยินในลักษณะท่ีเปLนปpญหามลภาวะทางเสียง ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05อายุมีความแตกตGางกับเสียงในพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี ในลักษณะสรDางความรําคาญ 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีกําหนดไวD คือ 0.05 
 2. ระดับการศึกษาท่ีแตกต�างกันย�อมมีผลกระทบทางเสียงในพื้นท่ีที่แตกต�างกัน 
 ระดับการศึกษามีความแตกตGางกับเสียงท่ีไดDยินในลักษณะท่ีเปLนปpญหามลภาวะทางเสียง 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05ระดับการศึกษามีความแตกตGางกับเสียงในพ้ืนท่ีในบริเวณน้ี ใน
ลักษณะสรDางความรําคาญ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 3. ทัศนคติของนักศึกษาและบุคลากรท่ีมีต�อปhญหามลพิษทางเสียงในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
 นักศึกษาและบุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปLนผูDหญิง คิดเปLนรDอยละ 59.6 มี
อายุอยูGในชGวง 15-18 ปr คิดเปLนรDอยละ 78.0 อยูGในระดับช้ันปrท่ี 1 คิดเปLนรDอยละ 74.5 มีอาชีพเปLน
นักศึกษา คิดเปLนรDอยละ 79.2 เสียงท่ีไดDยินเปLนปpญหามลภาวะทางเสียงในระดับปานกลางคิดเปLนรDอย
ละ 48.1 เสียงในพ้ืนท่ี สรDางความรําคาญในระดับปานกลาง คิกเปLนรDอยละ 40.7 ชGวงท่ีกGอใหDเกิด
ความรําคาญของเสียงในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดอยูGในชGวง 8:00 – 9:00 น. วิธีปรับตัวกับเสียงในพ้ืนท่ีท่ี
กGอใหDเกิดความรําคาญ เลือกท่ีจะไมGสนใจและเดินออกไป คิดเปLนรDอยละ 36.3 ผลกระทบจากเสียงใน
พ้ืนท่ี รบกวนการสื่อสาร/สนทนา คิดเปLนรDอยละ 61.90 รบกวนการทํางาน/เรียน คิดเปLนรDอยละ 
82.3 รบกวนการพักผGอน ไมGใชG คิดเปLนรDอยละ 65.5 รบกวนการนอนหลับ ไมGใชG คิดเปLนรDอยละ 47.8 
ไมGทราบวGาระดับเสียงท่ีดัง จะมีผลตGอการทําลายสุขภาพของมนุษย< คิดเปLนรDอยละ 75.8 ไมGเคย
รDองเรียนหนGวยงานท่ีรับผิดชอบดDานเสียง/มลพิษทางเสียง คิดเปLนรDอยละ 100 จากการตรวจสอบของ
แพทย<พบวGา ไมGมีโรคประจําตัว คิดเปLนรDอยละ 91.6 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ  
 สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาระดับเสียงภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวGา คGาระดับเสียงท่ีตรวจวัด 
ในวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ 2561 ระดับเสียงรบกวนท่ีตรวจวัดไดDอยูGในชGวง 66.5 – 69.9 dB(A) เม่ือ
เทียบกับคGามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พบวGาไมGเกินคGามาตรฐาน วันศุกร<ท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.
2561 มีคGาเฉลี่ยอยูGในชGวง 68.60 – 86.40 dB(A) เม่ือเทียบกับคGามาตรฐานของกรม ควบคุมมลพิษ 
พบวGาเกินคGามาตรฐาน เน่ืองจากมีการจัดกิจกรรม และวันศุกร<ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2561 มีคGาเฉลี่ยอยูG
ในชGวง 75.80 – 84.60 dB(A) เม่ือเทียบกับคGามาตรฐานของกรม ควบคุมมลพิษ พบวGาเกินคGา
มาตรฐาน เน่ืองจากมีการจัดกิจกรรม แตGเม่ือเทียบกับ มาตรฐานเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ย ท่ี
ยอมรับใหDกับเวลาในการทํางานแตGละวันของกรมควบคุม มลพิษ ซึ่งกําหนดใหDคGาเวลาการทํางานท่ี
ไดDรับเสียงในโรงงานอุตสาหกรรม 8 ช่ัวโมง จะตDองไดDรับ ระดับเสียงไมGเกิน 90 dB(A) จึงจะถือวGา
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ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 2. ผูD ท่ีตอบแบบสอบถามสGวนใหญGตอบวGา เสียงในพ้ืนท่ีใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บํารุงสรDางความรําคาญในระดับเล็กนDอย คิดเปLนรDอยละ 40.1 3. 
ผลกระทบของเสียงในพ้ืนท่ีท่ีเกิดข้ึน รบกวนการสื่อสาร/สนทนา คิดเปLนรDอยละ 61.9 รบกวนการ
ทํางาน 
 
ข�อเสนอแนะในการดําาเนินงานวิจัย  
 1. การศึกษาคร้ังน้ีเปLนขDอมูลในการศึกษาระดับความดังของเสียงในพ้ืนท่ีในเขตโรงเรียน วัด
ศรีสําราญราษฎร<บํารุงระดับเสียงท่ีไดDจากการวัดในชGวงตGางๆ อาจมีผลกระทบจากการสะทDอนจาก 
บริเวณท่ีต้ังเคร่ืองวัดเสียง เน่ืองจากเปLนลานกวDาง ทําใหDชGวงพักเท่ียงมีนักศึกษามาเลGนและมาตะโกน 
หนDาเคร่ืองวัดเคร่ือง ทําใหDคGาความคลาดเคลื่อนไดD 2. ในการศึกษาระดับความดังของเสียงในพ้ืนท่ีใน
เขตมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปLนการศึกษาระยะสั่น ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติมในระยะเวลายาว เพ่ือ
จะไดDขDอมูลท่ีครอบคลุมและ ละเอียดมากข้ึน 3. ควรทําการตรวจวัดเสียงในวันท่ีทางโรงเรียนไมGมี
กิจกรรม เพราะจะทําใหDระดับเสียงท่ีไดDเกิด ความคลาดเคลื่อน และเสียงท่ีไดDไมGไดDมาจากเสียงในพ้ืนท่ี
โดยตรง 
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การศึกษาเร่ืองความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตอง 
ท่ีเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาแห�งชาติคร้ังท่ี 45 

State Self-Confidence of Petanque Athletes Participated  
in The 45th Thailand National Games 

 
 ศุภกร โพธ์ิศรีทอง1, ประภัศรา สังข<ฤทธ์ิ 2 

1คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาระดับความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตอง ท่ีเขDา
รGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 โดยกลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีเปLนนักกีฬาเปตอง 
จํานวน 140 คน โดยไดDมาจากการใชDตารางสําเร็จรูปคํานวณหาขนาดของกลุGมตัวอยGาง (Krejcie & 
Morgan, 1970) เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ< 
(MCSAI-2R) ฉบับปรับปรุง โดยนําขDอมูลดDานความเช่ือม่ันในตนเองมาวิเคราะห<โดยใชDสถิติ รDอยละ 
คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใชDสถิติ ที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบวGาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ
คร้ังท่ี 45 พบวGา นักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 พบวGา มีคะแนนความ
เช่ือม่ันในตนเอง อยูGในระดับสูง (คGาเฉลี่ย = 31.42 ± 6.42) โดยท้ังนักกีฬาเปตองเพศชายและ
นักกีฬาเปตองเพศหญิง รวมท้ังนักกีฬาเปตองในแตGละประเภทของการแขGงขันมีความเช่ือม่ันในตนเอง
อยูGในระดับสูง และไมGพบความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวGางนักกีฬา 
เปตองเพศชายและนักกีฬาเปตองเพศหญิง รวมท้ังนักกีฬาเปตองในแตGละประเภทของการแขGงขัน 
คําสําคัญ : ความเช่ือม่ันในตนเองตามสถานการณ<, เปตอง 

 
Abstract 

 The purpose of this study were to study the self-confidence of Petanque 
athletes participated in The 45th Thailand National Games. Subjects were 140 
Petanque’s athletes who participated in the 45th Thailand National Games by using a 
simple random sampling with Krejcie & Morgan’s table of sample size calculation. 
Data collection tool was Modified Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 
(MCSAI-2R) by select only Self-Confidence item Data collection. Data collection was 
analyzed in percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research results as follows the state self-confidence of subjects in this 
study were in the hight level. (mean = 31.42 ± 6.42) and There were no significant 
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differences in the state self-confidence between gender and kind of competition of 
Petanque’s athletes. 
Keyword : state self-confidence, Petanque 
 
บทนํา  

 การพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในปpจจุบันไมGวGาจะเปLนในระดับสมัครเลGนหรือระดับ
อาชีพหรือระดับประเทศไดDมีการพัฒนากันอยGางตGอเน่ือง โดยสGวนใหญGผูDฝ�กซDอนจะเนDนใหDความสําคัญ
กับทางดDานทักษะและทางดDานสมรรถภาพทางกายเปLนสGวนใหญG แตGในความเปLนจริงสมรรถภาพ
ทางดDานจิตใจก็เปLนสGวนสําคัญตGอการแสดงความสามารถของนักกีฬา โดยสืบสาย บุญวีรบุตร (2541) 
กลGาววGาความสามารถในการเลGนกีฬาจะแสดงผลออกมาไดDดีหรือไมGน้ันข้ึนอยูGกับองค<ประกอบ 3 อยGาง 
คือ องค<ประกอบทางกาย (Physical) องค<ประกอบทางจิตใจ (Mental Skills) และองค<ประกอบทาง
สิ่งแวดลDอม (Situational Factors) หากนักกีฬาเตรียมความพรDอมแตGเพียงดDานรGางกาย แตGขาดการ
เตรียมความพรDอมหรือฝ�กฝนทางดDานจิตใจมาไปพอ ก็จะไมGสามารถแสดงความสามารถไดDเต็ม
ความสามารถตามท่ีตนเองมี นักกีฬาแสดงความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มท่ีน้ันยGอมสGงผลใน
ทางบวกตGอผลการแขGงขันท่ีออกมา 
 ไมGวGานักกีฬาในระดับอาชีพหรือระดับสมัครเลGน ความเช่ือม่ันในตนเองเปLนองค<ประกอบท่ีมี
ความสําคัญตGอสมรรถภาพทางจิตใจท่ีเก่ียวขDองกับการแสดงความสามารถสูงสุดของนักกีฬา (วิมลมาศ 
ประชากุล และคณะ, 2552) โดยหากนักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเอง จะทําใหDนักกีฬามีความเช่ือม่ัน
วGาตนเองจะสามารถทําตามสิ่งท่ีตนเองต้ังเปJาหมายหรือแนวทางท่ีตนเองต้ังไวDใหDสําเร็จไดD โดย 
Vealey (1986) กลGาววGา ความเช่ือมันในตนเองเปLนจุดสําคัญท่ีสามารถแสดงระดับความเช่ือม่ันท่ี
ประสบความสําเร็จไดD   
 กีฬาเปตองเปLนกีฬาชนิดหน่ึง ท่ีตDองอาศัย การคาดคะเน ความคิด และการอGานเกมส<ในการ
แขGงขัน และควบคุมหรือกําหนดใหDคูGตGอสูDเลGนตามเกมส<ที่เราวางไวD และเปLนกีฬาท่ีการใชDสมาธิเปLนสGวน
สําคัญในการแขGงขัน โดยเนDนการใชDสมรรถภาพดDานความแมGนยํา ท้ังในดDานของการวางลูกใหDใกลDกับ
ลูกแกGน หรือการตีลูกเปตองของคูGตGอสูDเพ่ือใหDลูกน้ันออกหGางจากลูกแกGน (กระทรวงการทGองเท่ียวและ
กีฬา, ออนไลน<) ซึ่งความเช่ือม่ันในตนเองจะทําใหDนักกีฬาสมารถแสดงความสามารถออกมาไดDอยGาง
เต็มท่ีจากความเช่ือม่ันวGาตนเองจะสามารถทําตามสิ่งท่ีตนเองคิดไดD โดยปpจจุบันกีฬาเปตองไดDมีการ
แขGงขันท้ังอยGางแพรGหลายในประเทศไทย โดยเฉพาะอยGางย่ิงในการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ เสียงเชียร<
ของกองเชียร< สภาพสนามการแขGงขัน หรือปpจจัยอ่ืนๆ ท้ังจากภายในตนเองตนเอง และจากภายนอก 
เชGน คูGตGอสูD หรือสภาพแวดลDอม อาจสGงผลตGอความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬา ซึ่งอาจสGงผลตGอการ
แสดงความสามารถของนักกีฬาไดD ดDวยเหตุน้ีทางผูDวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความเช่ือม่ันใน
ตนเองของนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ คร้ังท่ี 45 โดยขDอมูลท่ีไดDจะเปLนแนวทาง
ใหDกับผูDฝ�กสอน ท่ีมีความเก่ียวขDองกับนักกีฬาไดDทราบขDอมูลเก่ียวกับความเช่ือม่ันในตนเองตาม
สถานการณ<การแขGงขันกีฬาเปตองในระดับชาติ แลDวนําผลท่ีไดDไปพัฒนาความสามารถทางจิตวิทยา
ของนักกีฬาเพ่ือใหDนักกีฬาแสดงความสามารถไดDอยGางเต็มประสิทธิภาพ ตGอไป 
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วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ 
คร้ังท่ี 45 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ 
คร้ังท่ี 45 “สงขลาเกมส<” ณ จังหวัดสงขลา ระหวGางวันท่ี 20-30 มิถุนายน 2560 จํานวน 198 คน
เปLนเพศชาย จํานวน 99 คน และเพศหญิง จํานวน 99 และกําหนดขนาดกลุGมตัวอยGางจากตารางของ
เครจซี่และมอร<แกน โดยไดDขนาดของกลุGมตัวอยGางจํานวน 132 คน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่ง
การวิจัยในคร้ังน้ี ผูDวิจัยใชDกลุGมตัวอยGาง 140 คน เปLนนักกีฬาชาย 70 คน และนักกีฬาหญิง 70 คน  
  
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 แบบทดสอบแบบทดสอบความ วิตก กั งวลตามสถาณ การณ<  (Modified Revised 
Competitive State Anxiety Inventory-2: MCSAI-2R) ฉบับปรับปรุง ท้ังหมด 17 โดยในงานวิจัย
คร้ังน้ีไดDเลือกเอาแบบทดสอบดDานความเช่ือม่ันในตนเอง ประกอบดDวยขDอ 3, 7, 10, 13, 16 รวม
ท้ังสิ้น 5 ขDอ เพ่ือใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล โดยมีคGาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือดDานความเช่ือม่ันใน
ตนเองมีคGาความเช่ือม่ันเทGากับ 0.87 - 0.90 (สมชาย คันโททอง, 2554) 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 1. ศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยและรายละเอียดเพ่ือความเขDาใจ 
 2. ช้ีแจงวัตถุประสงค< รายละเอียด และวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูลในการทําวิจัยใหDแกGกลุGม
ตัวอยGางทราบ พรDอมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบไดDทันทีเม่ือกลุGมตัวอยGางมีความจําเปLนท่ี
ไมGสามารถทําแบบทดสอบไดD 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลโดยใหDกลุGมตัวอยGางทําการกรอกขDอมูลในแบบทดสอบกGอน
การแขGงขันประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยตอบแบบทดสอบดDวยตนเอง โดยใชDเวลาเฉลี่ยคนละประมาน  
15 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกตDอง และความสมบูรณ<ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยไดDนําขDอมูลมาตรวจสอบความถูกตDองสมบูรณ< และวิเคราะห<คGาสถิติตามลักษณะท่ี
ตDองการศึกษาดDวยโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social 
science personal computer) for windows version 23 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. นําขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางมาแจกแจงความถ่ี (Frequency distributions)  
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  2 ทดสอบหาคGาสถิติพ้ืนฐาน [คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
 deviation)] ของคะแนนความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา
แหGงชาติ คร้ังท่ี 45 
 3 เปรียบเทียบความแตกตGางระหวGางคGาเฉลี่ยคะแนนความความเช่ือม่ันในตนเอง ระหวGาง
นักกีฬานักกีฬาเปตองชายและหญิงท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติ คร้ังท่ี 45โดยใชDสถิติที  
(t - test) ความมีที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 4. เปรียบเทียบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยคะแนนความความเช่ือม่ันในตนเอง ระหวGาง
นักกีฬาท่ีเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันในแตGละประเภทการแขGงขัน ไดDแกG ประเภทเด่ียว ประเภทคูG 
และประเภททีม ในการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 โดยใชDสถิติที (t–test) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางพบวGานักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 
“สงขลาเกมส<” มีอายุ 12-62 ปr และพบวGานักกีฬาเปตองสGวนใหญGมีประสบการณ<การแขGงขันมากกวGา 
4 ปrข้ึนไปถึง 130 คน รองลงมาเปLนนักกีฬาท่ีมีประการณ<ในการแขGงขัน 2-3 ปr จํานวน 8 คน และ
เปLนนักกีฬาท่ีมีประการณ<ในการแขGงขันนDอยกวGา 2 ปr จํานวน 2 คน (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง 
 

 สถานภาพส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 70 50.0 
 หญิง 70 50.0 
 รวม 140 100 
2.ประสบการณ<ในการแขGงขันกีฬา   
 นDอยกวGา 2 ปr 2 1.4 
 2-3 ปr 8 5.7 
 4 ปrขึ้นไป 130 92.9 
 รวม 140 100 

 
 ผลการศึกษาพบวGา นักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 พบวGา มี
คะแนนความเช่ือม่ันในตนเอง อยูGในระดับสูง (คGาเฉลี่ย = 31.42 ± 6.42) และเม่ือพิจารณาตามเพศ 
และประเภทของการแขGงขัน สามารถสรุปไดDดังตGอไปน้ี  
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 1. ความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตองท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 เพศ
ชายและเพศหญิง พบวGา นักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงสGวนใหญGมีความเช่ือม่ันในตนเองอยูGในระดับสูง 
(31.28 ± 6.63 และ 31.57 ± 6.21 ตามลําดับ) 
 2. ดDานประเภทของการแขGงขันพบวGา พบวGา 
 ในนักกีฬาประเภทเด่ียว จํานวน 9 คน มีความเช่ือม่ันในตนเองอยูGในระดับสูง (31.55 ± 7.66)  
 ในนักกีฬาประเภทคูG จํานวน 62 คน มีความเช่ือม่ันในตนเองอยูGในระดับสูง (32.03 ± 5.60)  
 ในนักกีฬาประเภททีม จํานวน 69 คน มีความเช่ือม่ันในตนเองอยูGในระดับสูง(30.86 ± 6.94 
ตามลําดับ) 

3. จากการทดสอบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยความเช่ือม่ันในตนเอง ระหวGางนักกีฬาเปตอง
เพศชายและนักกีฬาเพศหญิง และระหวGางนักกีฬาเปตองประเภทเด่ียว ประเภทคูG และ ประเภททีม 
พบวGา ไมGแตกตGางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ความเช่ือม่ันในตนเองเปLนความเช่ือม่ันวGาตนเองสามารถกระทําสิ่งท่ีปรารถนา สิ่งท่ีคิดหรือสิ่ง
ท่ีตนเองสามารถทําไดDอยGางสําเร็จลุลGวง (Weinberg and Gould, 2007) ซึ่งหากนักกีฬามีความ
เช่ือม่ันในตนเองวGาจะประสบความสําเร็จในการแขGงขัน หรือเช่ือวGาตนเองจะแสดงความสามารถไดD
อยGางเต็มท่ี ในการแขGงขันจริงก็จะแสดงความสามารถออกมาไดDดีเม่ือนักกีฬามีความเช่ือม่ันวGาจะทําไดD 
แตGหากนักกีฬาขาดความเช่ือม่ันก็อาจจะแสดงความสามารถออกมาไดDไมGเต็มท่ีเน่ืองจากนักกีฬาไมGมี
ความเช่ือวGาตนเองจะสามารถทําไดD ในการศึกษาคร้ังน้ีไดD พบวGาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬา
สGวนใหญGอยูGในระดับสูง ไมGวGาจะเปLนนักกีฬาเพศชาย เพศหญิง หรือนักกีฬาท่ีเขDาแขGงขันในประเภท
ตGางๆ ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของ Kais and Raudsepp (2005) ท่ีพบวGาความเช่ือม่ันในตนเอง
ของนักกีฬาบาสเกตบอลและวอเลย<บอลอยูGในระดับสูง ซึ่งระดับท่ีพบน้ันอาจเปLนระดับความเช่ือม่ันท่ี
พอเหมาะของนักกีฬา สอดสอดคลDองกับทฤษฎี ยู-ควํ่า (Inverted-U Theory) ท่ีวGานักกีฬาท่ีมีความ
เช่ือม่ันในตนเองอยูGในระดับท่ีพอเหมาะ จะทําใหDการแสดงความสามารถออกมายอดเย่ียม นักกีฬาจะ
มีความม่ันใจวGาสามารถทําสิ่งท่ีตนเองต้ังเปJาหมายท่ีไวDใหDสําเร็จ ทําใหDการความสามารถทางการกีฬา
ทําออกมาไดDอยGางเต็มท่ี ซึ่งหากมีระดับความเช่ือม่ันในตนเองมากหรือนDอยจนเกินไป ก็อาจสGงผล
ในทางลบตGอการแสดงความสามารถหรือผลการแขGงขันไดD  (Weinberg and Gould, 2007) 
โดยเฉพาะอยGางย่ิงในกีฬาเปตองท่ีตDองอาศัยเร่ืองความแมGนยําเปLนสิ่งท่ีสําคัญ 
 โดยปpจจัยท่ีมีผลตGอความเช่ือม่ันในตนเองตามสถานการณ< คือการรับรูDความสามารถของ
ตนเอง ผลของการแขGงขันท่ีเคยผGานมาแลDว ประสบการณ<ในการแขGงขันกีฬา (วิมลมาศ ประชากุล, 
2552. อDางอิงจาก Gould et al, 1984 และ Jone et al, 1990 ) ซึ่งกลุGมตัวอยGางในการศึกษาคร้ังน้ี
สGวนใหญGมีประสบการณ<ในการแขGงขันมาแลDว 4 ปrขึ้นไป โดยนักกีฬาท่ีมีผGานการแขGงขันมาแลDวหลายๆ
รายการ จะมีการสะสมประสบการณ<ตGางๆ มีการรับรูDความสามารถของตนเอง และขDอผิดพลาดตGางๆ
จากการแขGงขันตลอดชGวงเวลาการแขGงขันท่ีผGานมาท่ีมีการแสดงความสามารถท้ังท่ีดีและท่ีไมGเปLนไป
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ตามท่ีหวัง รวมท้ังยังมีการนําขDอผิดพลาดตGางๆ จากการแขGงขันท่ีผGานมามาใชDปรับปรุงแกDไขเปLน
ประสบการณ<ในการแขGงขันในคร้ังตGอๆไป ไมGใหDมีขDอผิดพลาดน้ันๆ เกิดข้ึนมาไดDอีก สGงผลใหDนักกีฬามี
ความเช่ือม่ันวGาตนเองจะทําไดDดีและไมGมีขDอผิดพลาดเกิดข้ึน โดยประสบการณ<ในการแขGงขันกีฬาท่ี
ผGานมาจะเปLนสิ่งท่ีชGวยเพ่ิมความเช่ือม่ันในตนเองใหDแกGนักกีฬาไดD แตGผูDฝ�กสอนจะตDองสังเกตและใหD
ความระมัดระวังไมGใหDนักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเองมากเดินไป ซึ่งจะทําใหDนักกีฬาแขGงขันกีฬาดDวย
ความประมาท ไมGมีการเตรียมความพรDอมในการแขGงขันเม่ือทราบวGาเจอคูGแขGงขันท่ีมีระดับตํ่ากวGาซึ่ง
อาจนําไปสูGผลการแขGงขันท่ีไมGเปLนไปตามท่ีมุGงหวัง (Weinberg and Gould, 2007 และ Burton and 
Thomas, 2008) 
 วิมลมาศ ประชากุล (2552. อDางอิงจาก Martens, Vealey & Burton, 1990) ไดDกลGาวถึง
ปpจจัยท่ีสGงผลตGอความเช่ือม่ันในตนเองตามสถานการณ<คือประสบการณ<ในการแขGงขันกีฬา การรับรูD
ความสามารถของตนเอง และผลของการแขGงขันท่ีเคยผGานมาแลDว แตGบางกรณท่ีนักกีฬาอาจเจอ
เหตุการณ<บางอยGางท่ีไมGเปLนใจ บางเหตุการณ<ท่ีไมGอยากใหDเกิดข้ึน หรือสGงผลตGอสภาพจิตใจ เชGน 
สภาพแวดลDอม เสียงเชียร< หรือเหตุกาณ<บางอยGางท่ีไมGสามารถควบคุมไดD สิ่งน้ีอาจสGงผลใหDความ
เช่ือม่ันของนักกีฬาลดลง และทําใหDความวิตกกังวลของนักกีฬาก็จะเพ่ิมข้ึนตามมาดDวย การแสดง
ความสามารถของนักกีฬาอาจจะลดลง ซึ่งเปLนสิ่งท่ีผูDฝ�กสอนควรสังเกตและเฝJาระวังเพ่ือปJองกันไมGใหD
การแสดงความสามารถของนักกีฬาหรือผลการแขGงขันไมGเปLนไปตามท่ีหวัง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูDฝ�กสอน หรือผูDท่ีมีความเก่ียวขDองกับนักกีฬาหรือทีมกีฬาเปตอง ทราบถึง
ระดับความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาเปตอง ท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาแหGงชาติคร้ังท่ี 45 และ
สามารถนําขDอมูลในดDานความเช่ือม่ันในตนเองเพ่ือนําไปปรับใชDกับนักกีฬาหรือทีมกีฬา และควรมี
การศึกษาวGาระดับความเช่ือม่ันในตนเองของตัวนักกีฬาอยูG ในระดับท่ี เหมาะสมท่ีจะแสดง
ความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มประสิทธิภาพหรือไมG ซึ่งเปLนการปJองกันไมGใหDนักกีฬามีความม่ันใจใน
ตนเองท่ีมากเกินไปจนทําใหDเกิดความประมาท 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือสํารวจสถานท่ีทGองเท่ียวท่ีพักรDานอาหาร และของท่ีระลึก
เทศบาลตําบลทGาขนุน เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรีดDวยสื่อดิจิทัล ผลการวิจัยพบวGา ขDอมูลแหลGงทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน พบวGา  
มีแหลGงทGองเท่ียว จํานวน 8 แหGง ท่ีพัก จํานวน 8 แหGง รDานอาหาร จํานวน 9 แหGง และใชDวิดีโอ
นําเสนอและประชาสัมพันธ<สถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนเพ่ือใหDมีนักทGองเท่ียวรูDจักและ
สนใจสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนมากข้ึน อีกท้ังยังทําใหDไดDรูDเร่ืองราวตGางๆท่ีเก่ียวขDองกับ
เทศบาลตําบลทGาขนุน เชGน ประวัติของเทศบาลตําบลทGาขนุน ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดีงามของคน
ในเทศบาลตําบลทGาขนุน  
คําสําคัญ : สื่อดิจิทัล ทGองเท่ียว ทGาขนุน 
 

Abstract 
 The research objective were to collect data for tourist accommodations, 
restaurants, to designed and created of multimedia in tourism promote of Thakanun 
sub district municipality. The result of collect data tourism at Thakanun subdistrict 
were tourist 8 place, accommodations 8 place, restaurants 9 place. To present and 
promote of tourist attraction in Thakhanun in order to be known and more 
interested and made to know various stories related to Thakhanun, for example, 
history, tradition and culture of Thakhanun.  
Keywords: digital media, tourism, Thakanun 
 
บทนํา 

จังหวัดกาญจนบุรี เปLนจังหวัดหน่ึงท่ีต้ังอยูGในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มี พ้ืน ท่ี ใหญG เปLนอันดับ 3 ของประเทศ รองจากจังหวัด
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นครราชสีมา และจังหวัดเชียงใหมG และมีพ้ืนท่ีใหญG ท่ีสุดในภาคตะวันตก มีระยะทางหGางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดตGอกับประเทศพมGาระยะทางประมาณ 370 
กิโลเมตร พ้ืนท่ีสGวนใหญGของจังหวัดเปLนป�าไมDและภูเขาสูง โดยเฉพาะพ้ืนท่ีทางดDานเหนือและตะวันตก
ของจังหวัด จังหวัดมีอาณาเขตติดตGอกับจังหวัดใกลDเคียง ไดDแกG ทิศเหนือ จรดจังหวัดตากและจังหวัด
อุทัยธานี ทิศใตDจรดจังหวัดราชบุรี ทิศตะวันออกจรดจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐมทิศ
ตะวันตกจรดประเทศพมGาจังหวัดกาญจนบุรี มีท้ังหมด 13 อําเภอ ไดDแกG อําเภอดGานมะขามเต้ีย 
อําเภอทGามGวง อําเภอทGามะกา อําเภอไทรโยค อําเภอบGอพลอย อําเภอพนมทวน อําเภอเลาขวัญ 
อําเภอศรีสวัสด์ิ อําเภอสังขละบุรี อําเภอหนองปรือ อําเภอทองผาภูมิ อําเภอเมืองกาญจนบุรี และ
อําเภอหDวยกระเจา ในแตGละอําเภอจะมีสถานท่ีทGองเท่ียวท่ีโดดเดGนมากมายแตกตGางกันไป เชGน อําเภอ
เมืองกาญจนบุรีมีสะพานขDามแมGนํ้าแควเปLนสถานท่ีทGองเท่ียวท่ีเปLนท่ีนิยมมากท่ีสุดอําเภอทGามGวงมีวัด
ถํ้าเสืออําเภอไทรโยคมีนํ้าตกไทรโยคนDอย และถํ้ากระแซโดยสามารถผGานไปในเสDนทางเดียวกันไดDโดย
การรถไฟแหGงประเทศไทยอําเภอศรีสวัสด์ิมีนํ้าตกเอราวัณ และอําเภอสังขละบุรีมีสะพานมอญเปLน
สถานท่ีทGองเท่ียวยอดนิยม ซึ่งระหวGางทางมีสถานท่ีทGองเท่ียวมากมายเปLนทางผGานหน่ึงในน้ันคือ วัด
ทGาขนุน อยูGในตัวเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี แตGไมGคGอยมีผูDคนใหDความ
สนใจมากนัก เพราะวัดทGาขนุนเปLนสถานท่ีเกGาแกGท่ีไดDมีการบูรณะใหDสะดวกตGอการทGองเท่ียว และไมGมี
การประชาสัมพันธ<ผGานทางสื่อตGางๆ ปpจจุบันเทศบาลตําบลทGาขนุนไดDทําปJายบอกตําแหนGงท่ีชัดเจน
และพัฒนาวัดทGาขนุนและสถานท่ีใกลDเคียงใหDสามารถเขDาถึงไดDงGาย เชGนมีการสรDางบันไดทางข้ึนพระ
พุทธเจติย<คีรี ซึ่งอยูGบนยอดเขาวัดทGาขนุนท่ีเปLนจุดเดGนของวัดทGาขนุนและเปLนจุดชมทิวทัศน<ของ
อําเภอทองผาภูมิแทนการปrนเขาเพ่ืออํานวยความสะดวกแกGนักทGองเท่ียว 
  ดังน้ัน คณะผูDจัดทําวิจัยไดDเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประชาสัมพันธ<สถานท่ีทGองเท่ียวใน
เทศบาลตําบลทGาขนุนเพ่ือใหDนักทGองเท่ียวรูDจักและสนใจสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน
มากข้ึน เม่ือนักทGองเท่ียวมาเพ่ิมมากข้ึนก็จะสGงผลใหDคนในชุมชนมีรายไดDเพ่ิมข้ึนและนักทGองเท่ียว
จะตDองนึกถึงสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนทุกคร้ังท่ีมาเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เพราะ
ในเทศบาลตําบลทGาขนุนมีสถานท่ีทGองเท่ียวมากมาย ท้ังสถานท่ีท่ีเปLนธรรมชาติหรือวัดวาอารามตGางๆ 
มีสถานท่ีพักรDอนและรDานอาหารมากมายท่ีนGาลิ้มลองและสัมผัส  
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือสํารวจสถานท่ีทGองเท่ียว ท่ีพัก และรDานอาหารของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
2. เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ดDวยสื่อดิจิทัล 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตดDานเน้ือหา 
  1.1 ศึกษาบริบทของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
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  1.2 สํารวจสถานท่ีทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ในเทศบาลตําบลทGาขนุน 
2. ขอบเขตดDานซอฟต<แวร< 
  2.1 การตัดตGอสื่อดิจิทัล 
     Adobe Premiere Pro CS6 (ทดลองใชD 30 วัน) 
  2.2 การนําเสนอสื่อดิจิทัล 
      วิดีโอท่ีเก็บไวDในเว็บไซต< 

 
วิธีการดําเนนิงาน 
 1. ศึกษาคDนควDาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง  
 2. ศึกษารูปแบบคูGมือการทGองเท่ียวท่ีมีอยูG 
 3. ลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก และรDานอาหาร 
 4. ออกแบบสื่อดิจิทัลเพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียว 
 5. สรDางสื่อดิจิทัลสGงเสริมการทGองเท่ียว 
 6. จัดทํารูปเลGมฉบับสมบูรณ< 
 
ตารางวิธีการดําเนินงาน (Storyboard) 

ในการดําเนินงานสรDางวิดีโอเพ่ือสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนน้ัน 
ไดDมีการเตรียมการถGายทําดDวยการทํา storyboard เพ่ือความสะดวกตGอการดําเนินงานดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 Storyboard 
 
ฉากท่ี ภาพประกอบ คําอธบิาย 

1 

 

เป�ดวิดีโอดDวยบรรยากาศ
สถานท่ีตGางๆ ผGานไปแบบเร็วๆ 

และข้ึนคําวGา ทGาขนุน 

2 

 

พูดเป�ดคลิป เกร่ินนําวGาจะไปท่ี
ไหน 
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ตารางท่ี 1 Storyboard (ตGอ) 
 

ฉากท่ี ภาพประกอบ คําอธบิาย 

3 

 

วิวถนนและปJายบอกทางใหญGๆ  
ท่ีสําคัญ 

4 

 
ถGายพระพุทธรูปหนDาวัดทGาขนุน, 
ปJายวัด, ประตูวัด, ทางเขDาวัด, 
ปJายวัดดDานใน, โบสถ<, เจดีย<, 

และสะพานแขวน 

5 

 

ถGายสGวนดDานบนเขาพระ  พุทธ
เจติยคีรี, วิวชGวงบันได 

6 

 

ปJายรอยพระพุทธบาท, รอย
พระพุทธบาทเขา, บันได, วิว

ดDานบนเขาและดDานลGาง 

7 

 

เข่ือนวชิราลงกรณ, ปJายเข่ือน
ดDานหนDาและดDานบนบรรยากาศ

สันเข่ือน 

8 

 

รDาน Crab Coffee 
(บรรยากาศรDาน, ขนม) 
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ตารางท่ี 1 Storyboard (ตGอ) 
 

ฉากท่ี ภาพประกอบ คําอธบิาย 

9 

 

ท่ีพัก, ปJาย, บรรยากาศภายใน 
และท่ีพักรอบๆ 

10 

 

บรรยากาศตอนเย็น, 
รDานอาหาร(บรรยากาศรDาน, 

อาหารตGางๆ) 

11 

 

บรรยากาศงานลอยกระทงท่ีวัด
ทGาขนุนยามคํ่าคืน,บรรยากาศ

การจุดผางประทีป 

12 

 

ใสGบาตรยามเชDาท่ีสะพาน แขวน
, พูดป�ดคลิปและทวน
บรรยากาศท่ีผGานมา 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห<ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม 
 ในวิจัยเร่ืองน้ีกลุGมตัวอยGางท่ีวิเคราะห< ไดDแกG ผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริมการทGองเท่ียวใน
เทศบาลตําบลทGาขนุน ซึ่งมีขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุและอาชีพใชDการ
วิเคราะห<โดยการแจกแจงคGาความถ่ีคGารDอยละแลDวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ตารางท่ี 2 ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม 
 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ 

ชาย 6 30 
หญิง 14 70 
รวม 20 100 

อายุ 
นDอยกวGา 20 ปr 3 15 

21 – 25 ปr 9 45 
26 – 30ปr 7 35 

ข�อมูลท่ัวไป จํานวน (คน) ร�อยละ 
31 - 35ปr  0 0 
36 ปrขึ้นไป 1 5 

รวม 20 100 
อาชีพ 

นักศึกษา 10 50 
รับราชการ 5 25 

ธุรกิจสGวนตัว 5 25 
อ่ืนๆ 0 0 

รวม 20 100 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวGา ผูDตอบแบบสอบถามสGวนมากเปLนเพศหญิงจํานวน 14 คน คิดเปLน
รDอยละ 70 เพศชายจํานวน 6 คน คิดเปLนรDอยละ 30 ผูDตอบแบบสอบถามสGวนมากอายุ 21 – 25 ปr  
คิดเปLนรDอยละ 45 อายุ26-30 ปr คิดเปLนรDอยละ 35 อายุนDอยกวGา 20 ปr คิดเปLนรDอยละ 15 อายุ 36 ปr
ข้ึนไป คิดเปLนรDอยละ 5 ผูDตอบแบบสอบถามสGวนมากอาชีพนักศึกษาคิดเปLนรDอยละ 50 อาชีพรับ
ราชการคิดเปLนรDอยละ 25 อาชีพธุรกิจสGวนตัวคิดเปLนรDอยละ 25  
 2. ผลการวิเคราะห<ความพึงพอใจของผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริมการทGองเท่ียวในเทศบาล 
ตําบลทGาขนุน 
 การวิเคราะห<ในสGวนน้ีเปLนการวิเคราะห<ความพึงพอใจของผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริม 
การทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน โดยใชDแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูDจัดทําสรDางข้ึนจํานวน  
7ขDอ ลักษณะเปLนแบบมาตรประมาณคGาแบบ Likert ชนิด 5 ระดับ สอบถามความพึงพอใจ  
โดยคGาสถิติที่ใชDวิเคราะห<ขDอมูลไดDแกG คGาเฉลี่ย (X) สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตารางท่ี 3 คGาเฉลี่ยและคGาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริม
การทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนจําแนกตามรายขDอ 
 

ข�อท่ี คําถาม 
ระดับความคดิเห็น 

X (S.D.) แปลผล 
1 ความชัดเจนของภาพ 4.05 0.60 มาก 
2 ตัวอักษร อGานงGาย ชัดเจน 3.40 0.99 ปานกลาง 
3 เสียงบรรยายและเสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม 3.40 0.75 ปานกลาง 
4 ความยาวของสื่อดิจิทัลมีความเหมาะสม 3.95 0.94 มาก 
5 ความเหมาะสมในการจัดลําดับสื่อดิจิทัล 3.70 0.65 มาก 
6 ความนGาสนใจของสื่อดิจิทัล 4.00 0.56 มาก 
7 ความรูDสึกสนใจสถานท่ีทGองเท่ียวน้ันๆหลังรับชมสื่อ

ดิจิทัล 4.30 0.86 มากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3.82 0.76  
 
จากตารางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะห<ความพึงพอใจของผูDชมสื่อดิจิทัลวGาในภาพรวมมีคุณภาพ

อยูGในเกณฑ<ดีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ3.82 สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยมีคGาเทGากับ 0.76 จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูDชมสื่อดิจิทัลมีความเห็นคGอนขDางสอดคลDองกัน ขDอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือความรูDสึกสนใจสถานท่ีทGองเท่ียวน้ันๆ หลังรับชมสื่อดิจิทัล ( x = 4.30) รองลงมาคือความชัดเจน

ของภาพ ( x = 4.05) และความนGาสนใจของสื่อดิจิทัล ( x  = 4.00) โดยหัวขDอการประเมินมีคGานDอย

ท่ีสุดคือตัวอักษร อGานงGาย ชัดเจน และเสียงบรรยายและเสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม ( x =3.40) 
 

สรุปผลการวิจัย  
ผลการจัดทําวิจัยเร่ืองการสรDางสื่อดิจิทัลสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบล 

ทGาขนุน สรุปผลการวิจัยไดDดังน้ี 
1. การประเมินความพึงพอใจสื่อดิจิทัลสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุน 

ผลการประเมินอยูGในระดับคGาเฉลี่ยท่ีดี สื่อมีความชัดเจน เขDาใจงGายและมีแรงจูงใจในการทGองเท่ียว
มากข้ึน 

2. การประเมินความพึงพอใจของผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาล
ตําบลทGาขนุนภาพรวมมีคุณภาพอยูGในเกณฑ<ดีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.82 จากผลการประเมินความพึง
พอใจของผูDท่ีไดDรับชมสื่อดิจิทัลสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลตําบลทGาขนุนมีความเห็นคGอนขDาง
สอดคลDองกัน ขDอท่ีมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือความรูDสึกสนใจสถานท่ีทGองเท่ียวน้ันๆ หลัง
รับชมสื่อดิจิทัล (X= 4.30) ท้ังน้ีอาจเปLนเพราะวGาสถานท่ีทGองเท่ียวในเทศบาลทGาขนุนมีความนGาสนใจ
จึงทําใหDผูDประเมินใหDความพึงพอใจมากท่ีสุดรองลงมาคือความชัดเจนของภาพ (X=4.05) และความ
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นGาสนใจของสื่อดิจิทัล (X=4.00) โดยหัวขDอการประเมินมีคGานDอยท่ีสุดคือตัวอักษร อGานงGาย ชัดเจน 
และเสียงบรรยายและเสียงประกอบชัดเจนเหมาะสม (X=3.40) 

 
ข�อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูDชมสื่อดิจิทัลไดDขDอเสนอแนะในการวิจัย ดังน้ี 
1. สื่อดิจิทัลท่ีสรDางข้ึนควรมีเสียงดังและชัดเจนมากข้ึน 
2. ควรมีคําบรรยายคําพูดและช่ือสถานท่ีตGางๆ อยGางชัดเจน 
3. ควรเพ่ิมการสรDางสื่อดิจิทัลแนะนําเปLนภาษาอังกฤษ 
 

บรรณานุกรม 
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การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย�ท�องเท่ียวเทศบาลตําบลท�าขนุน และจัดทําป{าย
บอกตําแหน�งศูนย�ท�องเท่ียว ต.ท�าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุร ี 

Design and develop tourist center layout plan Thakanoon municipal 
sub district and create tourist center nametag Thakanoon sub district 

Thongphaphum district Kanchanaburi province. 
 

 นัฐพงษ< ทองปาน, ลัดดาวัลย< จําปา, ณัชชา สกุลงาม 
Natthaphong Thongpan, Ladawan Champa, Natcha Sagunngam 

 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือ 1) ศึกษาขDอมูลในการออกแบบผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<
ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน 2) ออกแบบผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบล
ทGาขนุนและจัดทําปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน วิธีการดําเนินงาน
คณะผูDวิจัยไดDทําการลงพ้ืนท่ีสํารวจโครงการศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุนโดยการสอบถามขDอมูล
และการลงพ้ืนท่ีสํารวจผลของขDอมูลท่ีไดDคือความตDองการของผูDใชDพ้ืนท่ีตามหลักการของการวางผัง
โครงการ ตDนทุนทางดDานวัฒนธรรมสิ่งแวดลDอมท่ีสามารถนํามาใชDในการสรDางกิจกรรม จากน้ันไดDทําการ
กําหนดพ้ืนท่ีโดยเลือกพ้ืนท่ีในสGวนท่ียังวGางเปลGาและเปLนพ้ืนท่ีในสGวนท่ีสรDางกิจกรรมไวDแลDวเพ่ือทําการ
สรDางกิจกรรมภายในโครงการและเปLนขDอมูลในการออกแบบผังโครงการและเปLนขDอมูลในการออกแบบ
จัดทําปJายของโครงการ กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยในคร้ังน้ีไดDแกGนักทGองเท่ียวท่ีเดินทางผGานเทศบาล
ตําบลทGาขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งไดDมาจากการคัดเลือกแบบสุGมจํานวน 50 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยเปLนแบบสอบถาม สถิติที่ใชDในการวิเคราะห<ไดDแกG คGารDอยละและคGาเฉลี่ย  
 ผลการวิจัยพบวGา จุดท่ีเหมาะสมในการติดต้ังแผนผังและปJายแสดงศูนย<แหลGงทGองเท่ียว 
เทศบาลตําบลทGาขนุนคือบริเวณทางเขDาสํานักงานเทศบาลตําบลทGาขนุนและทางข้ึนนมัสการรอยพระ
พุทธบาท และจากการประเมินพบวGานักทGองเท่ียวจํานวน 50 คน เพศชายคิดเปLนรDอยละ 35 เพศ
หญิงคิดเปLนรDอยละ 65 เพศ มีความคิดเห็นตGอแผนผังและปJายแสดง แหลGงทGองเท่ียวในศูนย<ทGองเท่ียว
ของเทศบาลตําบลทGาขนุนในภาพรวมมีผลการประเมินอยูGในระดับ ดี คGาเฉลี่ย 4.12 ซึ่งผลของความ
แตกตGางดDานเพศไมGไดDสGงผลกระทบตGอการประเมิน 
คําสําคัญ : ผังบริเวณ, ปJายบอกตําแหนGง, ศูนย<ทGองเท่ียว 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to: 1) study the information in the design of 
the area plan for the development of the tourist center of Tha Khanun Subdistrict 
Municipality 2) design the layout of the area to develop the tourist center of Tha 
Khanun Subdistrict Municipality and create a sign for the tourist center of the Municipality 
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Tha Khanun Method of operation The research team conducted a survey of the Tha 
Khanun Municipality Tourism Center project by inquiring information and surveying 
the results of the information obtained from the users' needs according to the principles 
of project planning. Cultural costs, environment that can be used to create activities 
After that, the area was determined by selecting an area that is still empty and is the 
area in which the activity has been built to create activities within the project and is 
information in the design of the project plan and is the information in the design of the 
project's signboard. The samples used in this research were tourists who traveled through 
Tha Khanun Subdistrict Municipality, Thong Pha Phum District, Kanchanaburi Province, 
which was derived from a random selection of 50 people. The research instrument 
was a questionnaire. Statistics used in the analysis are Percentage and average 

The research found that Suitable points for installation of maps and signs 
showing tourist attraction centers Tha Khanun Municipality is the entrance area of 
Tha Khanun Subdistrict Municipality Office and the way to worship the Footprint And 
from the assessment, it was found that 50 tourists, male and 35% female, accounted 
for 65% of sex. Tourist attractions in the tourist center of Tha Khanun Subdistrict 
Municipality in the overall picture have a good level of evaluation. The average value 
is 4.12. The result of gender differences does not affect the assessment. 
Keywords: Layout, location signs, tourist center 
 
ความเป�นมาและความสาํคญัของปhญหา 

อําเภอทองผาภูมิเปLนอําเภอหน่ึงในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต้ังอยูGทางทิศเหนือของจังหวัด มี
พ้ืนท่ีท้ังหมด 3,655 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดตGอสัมพันธ<กับพ้ืนท่ีตGางๆ แบGงเปLน 4 ทิศ คือ ทิศ
เหนือ ติดตGอกับอําเภอสังขละบุรี และอําเภออุDมผาง จังหวัดตาก ทิศตะวันออก ติดตGอกับอําเภอบDาน
ไรG จังหวัดอุทัยธานี และอําเภอศรีสวัสด์ิ ทิศใตD ติดตGอกับอําเภอไทรโยค และทิศตะวันตก ติดตGอกับ
เขตตะนาวศรีซึ่งเปLนพรมแดนของพมGา การแบGงเขตการปกครองของอําเภอทองผาภูมิแบGงออกเปLน
ตําบล 8 ตําบล ประกอบดDวย ตําบลทGาขนุน, ตําบลป�ล�อก, ตําบลหินดาด, ตําบลลิ่นถ่ิน, ตําบลชะเล, 
ตําบลหDวยเขยGง และตําบลสหกรณ<นิคม โดยมีตําบลทGาขนุนเปLนเสมือนประตูสูGอําเภอทองผาภูมิ พ้ืนท่ี
สGวนใหญGของอําเภอเปLนพ้ืนท่ีป�าไมD มีความอุดมสมบูรณ<ทางธรรมชาติ และเปLนท่ีต้ังเข่ือนวชิราลงกรณ< 
ทําใหDมีลักษณะเปLนอGางเก็บนํ้าเหนือเข่ือนขนาดใหญG ประกอบท้ังอยูGหGางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 500 กิโลเมตร ซึ่งอยูGไมGไกล เม่ือเทียบกับแหลGงทGองเท่ียวทางธรรมชาติลักษณะน้ีกับจังหวัด
อ่ืน ทําใหDมีนักทGองเท่ียวมาเท่ียวในอําเภอน้ีเปLนจํานวนมาก นอกจากน้ียังมีสภาพภูมิอากาศแบบรDอน
ช้ืน แตGในชGวงกลางคืนอากาศจะหนาวเย็นกวGาเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีในอําเภอเมืองกาญจนบุรี จึงเหมาะ
แกGการทําการเกษตรโดยมีตําบลทGาขนุน  
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 เทศบาลตําบลทGาขนุนเห็นความสําคัญท่ีจะเพ่ิมศักยภาพดDานการทGองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมมูลคGา
ทางเศรษฐกิจใหDแกGชุมชน โดยมีโครงการท่ีจะทําศูนย<กลางดDานการทGองเท่ียว โดยจัดพ้ืนท่ีบริเวณดDาน
ทิศตะวันออกของเรือนจําอําเภอทองผาภูมิ มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 36 ไรG เปLนพ้ืนท่ีรองรับโครงการ 
โครงการน้ีไดDดําเนินการสรDางพ้ืนท่ีตGางๆ อันประกอบดDวย พ้ืนท่ีจัดแสดงการทGองเท่ียวเชิงเกษตร และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดDานพืช และดDานปศุสัตว<) พ้ืนท่ีจําหนGายของท่ีระลึก รDานคDาผลิตภัณฑ<ชุมชน 
และหDองนํ้า แตGยังมีพ้ืนท่ีอีกจํานวนหน่ึงท่ียังเปLนพ้ืนท่ีวGางเปลGามิไดDวางแผน และออกแบบและยังขาด
ปJายบอกตําแหนGงโครงการท่ีจะชGวยเพ่ิมประสิทธิภาพในดDานปริมาณการเขDาถึงของนักทGองเท่ียว 
 จากความตDองการดังท่ีกลGาวมาขDางตDน งานวิจัยน้ีเห็นความสําคัญท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พ้ืนท่ีของโครงการ โดยการจัดทําผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
รวมท้ังออกแบบปJาย และจัดทําปJายบอกตําแหนGงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดDานการทGองเท่ียวใหDแกG
โครงการ 
 
วัตถุประสงค�ของโครงการวิจัย 

1. ศึกษาขDอมูลในการออกแบบผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
2. ออกแบบผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุนและจัดทําปJายบอก

ตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
  
ขอบเขตของการวิจัย 

1. พ้ืนท่ีโครงการวิจัยเปLนศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุนมีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 36 
ไรG ต้ังอยูGบริเวณดDานทิศตะวันออกของเรือนจําทองผาภูมิ ต.ทGาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

2. ระยะเวลา 
   การวิจัยในคร้ังน้ี คณะผูDวิจัยใชDเวลาในการออกแบบและจัดทําผังบริเวณเพ่ือพัฒนาศูนย<

ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน และจัดทําปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGา
ขนุนต้ังแตGเดือนมกราคม 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 

3. สถานท่ีทําการวิจัย 
   ศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 

  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สํารวจพ้ืนท่ีโครงการศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน อันประกอบดDวย โฉนดท่ีดิน 
สํารวจพ้ืนท่ีที่เทศบาลตําบลทGาขนุนไดDจัดทําไวDแลDว สํารวจพ้ืนท่ีวGางของโครงการ 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในการออกแบบงานวิจัย 

 
2. ศึกษาความตDองการในการสรDางพ้ืนท่ีสGวนท่ียังวGาง และลักษณะปJายบอกตําแหนGงศูนย<

ทGองเท่ียวจากบุคคลท่ีเก่ียวขDองกับโครงการ อันประกอบดDวย เทศบาลตําบลทGาขนุน, และเจDาหนDาท่ี
ประจําโครงการดDวยการสัมภาษณ< และนักทGองเท่ียวท่ีมาเท่ียวท่ีศูนย<โดยการสุGมเลือกจํานวน 50 คน 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การประชุมเพ่ือเตรียมการกGอนลงพ้ืนท่ี ณ เทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
 

3. ศึกษาตDนทุนทางดDานวัฒนธรรม และสิ่งแวดลDอม ท่ีมีอยูGในตําบลทGาขนุน ดDวยการลง
ภาคสนาม สัมภาษณ<ทบทวนเอกสาร 
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ภาพท่ี 3 การประชุมเพ่ือสอบถามขDอมูลจากผูDนําชุมชน 
 

4. ศึกษาประสิทธิภาพของโครงการศูนย<ทGองเท่ียวในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จํานวน 1 โครงการ ไมGวGาจะ
เปLนดDาน การจัดวางผังโครงการ การนําตDนทุนทางดDานวัฒนธรรม และสิ่งแวดลDอมมาเปLน
สGวนประกอบของผัง 

4.5 สรุปผลการศึกษาเพ่ือเปLนขDอมูลพ้ืนฐานในการออกแบบ  
4.6 รGางแบบผังบริเวณและแบบปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน 
4.7 สGงแบบรGางใหDแกGเทศบาลตําบลทGาขนุน 
4.8 ปรับแบบรGาง และสGงแบบรGางใหDแกGเทศบาลตําบลทGาขนุนอีกคร้ัง 
4.9 สรุปแบบ และจัดทําปJายบอกตําแหนGง 

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีคณะผูDวิจัยไดDกําหนดการดําเนินการและเก็บรวมรวมขDอมูลการออกแบบและ
พัฒนาผังบริเวณศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน และจัดทําปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียว 
ตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ไวDดังน้ี 
  1. คณะผูDวิจัยไดDดําเนินการหารือกับทางเทศบาลทGาขนุนเพ่ือกําหนดจุดท่ีจะทําการติดต้ังผัง
บริเวณและปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน ตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ณ บริเวณศูนย<ทGองเท่ียวของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี หลังจากท่ีออกแบบเสร็จแลDว  
  2. คณะผูDวิจัยไดDดําเนินการออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชDในการเก็บขDอมูล พรDอมท้ังไดDกําหนด
กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการเก็บขDอมูล โดยไดDกําหนดเปLนกลุGมนักทGองเท่ียวเลือกแบบสุGมจํานวน 50 คน  
  3. คณะผูDวิจัยไดDนําแบบสอบถามเพ่ือใชDในการเก็บขDอมูล และผGานการปรับปรุงแกDไขมาแลDว 
มาใชDกับกลุGมตัวอยGาง จํานวน 50 คน โดยมีข้ันตอน ดังน้ี ทําการแนะนําวิธีการใชDงานแผนผังการ
ทGองเท่ียว หลังจากน้ันจึงไดDทําการเก็บขDอมูลจากกลุGมตัวอยGางแลDวนําผลท่ีไดDมาวิเคราะห<ผลทางสถิติ 
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การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยดําเนินการวิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDคGาสถิติตGางๆ ดังน้ี  

1. ประเมินผลความคิดเห็นท่ีมีตGอผังบริเวณศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน จากกลุGม
ตัวอยGาง จํานวน 50 คน แลDววิเคราะห<ผลดDวยสถิติ โดยสถิติที่ใชDคือคGาเฉลี่ย  

2. สรุปแนวทางการออกแบบ จากการประเมินผลจากแบบสอบถามท้ังหมด นํามาวิเคราะห<
จากขDอมูลและทฤษฎีที่เก่ียวขDองและสรุปผล เรียบเรียงเปLนรายงานผลการศึกษาแนวทางการออกแบบ
เคร่ืองหมายบนแผนท่ี ประเภทของเคร่ืองหมายท่ีมีการรับรูDท่ีดี แนวทางการออกแบบเลขนศิลป¥ การ
เลือกสรรภาพท่ีจะนําไปใชDแทนเคร่ืองหมาย ตGางๆ เหลGาน้ีท่ีเหมาะสมกับการออกแบบเคร่ืองหมายบน
แผนท่ี 
 
ผลการวิจัย 
 จากการลงพ้ืนท่ีและประชุมหารือเพ่ือทําการจัดเก็บขDอมูลศึกษาและวิเคราะห<ขDอมูลแลDว
นํามาทําการออกแบบจนไดDผลลัพธ<ของงานวิจัยท่ีเนDนแสดงถึงรายละเอียดของการนําเสนอสถานท่ี
แหลGงทGองเท่ียวในพ้ืนท่ีชุมชนเทศบาลตําบลทGาขนุนโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ผลวิเคราะห<การรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ท่ีอยูGบริเวณเทศบาล
ตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีดังน้ี 

1.1 สถานท่ีทGองเท่ียว 
  1) วัดปรังกาสี  
 2) วัดเวฬุวัน 
  3) วัดทGาขนุน 
  4) วัดอูGลGอง 
  5) วัดโชคผาสุกิจ 
  6) รอยพระพุทธบาท 
  7) วัดพุทธบริษัท 
  8) วัดจวบจันทร<วนารา 
1.2 ท่ีพัก 
  1) อณัชขวัญรีสอร<ท 
  2) First Raft Resort  
  3) เรือนครูไทรีสอร<ท  
  4) บDานริมดอยรีสอร<ท  
  5) Cinque Terre Resort  
  6) บDานไรGตะเกียงทองรีสอร<ท  
1.3 รDานอาหาร เคร่ืองด่ืม 
  1) โรงนากาแฟ  
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  2) First Raft Resort  
  3) สองแถวคาเฟ�  
  4) Crab café  
  5) ครัวแปดร้ิว  
  6) เพราะรัก  
  7) ครัวพลอยริมธาร  
  8) ซุDมสินคDาเกษตรชุมชน  
  9) โต�ะกาแฟ  
1.4 ศูนย<การเรียนรูDเกษตรทฤษฎีใหมG 

 2. ผลการออกแบบผังบริเวณและปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน 
 เม่ือดําเนินการพัฒนาผังบริเวณและปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGา
ขนุน จะไดDแผนผังการทGองเท่ียว ดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ผังบริเวณทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาพท่ี 5 ปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียว ตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

 
 3. ผลจากประเมินผลความคิดเห็นท่ีมีตGอผังบริเวณและปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียว
เทศบาลตําบลทGาขนุน จากกลุGมตัวอยGาง จํานวน 50 คน โดยผลจากการศึกษาพบวGา ขDอมูลดDาน อายุ 
เพศ อาชีพ และรายไดD ไมGไดDมีผลตGอการประเมินผลความคิดเห็นท่ีมีตGอผังบริเวณและปJายบอก
ตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน ซึ่งไดDแบGงการประเมินออกเปLนท้ังหมด 4 ดDานดังตGอไปน้ี 

3.1 ประเมินดDานความครอบคลุมของแหลGงทGองเท่ียววGาตรงตามความตDองการ ระดับ
ความพึงพอใจอยูGในระดับดี คGาเฉลี่ย 4.10 

3.2 ประเมินดDานความครอบคลุมของแหลGงท่ีพักและรDานอาหารวGาตรงตามความตDองการ 
ระดับความพึงพอใจอยูGในระดับดี คGาเฉลี่ย 4.25 

3.3 ประเมินผลดDานการออกแบบผังบริเวณและปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาล
ตําบลทGาขนุนระดับความพึงพอใจอยูGในระดับดี คGาเฉลี่ย 4.08 

3.4 ประเมินผลดDานตําแหนGงการติดต้ังและความสะดวกการเขDาถึงขDอมูลผังบริเวณและ
ปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน ระดับความพึงพอใจอยูGในระดับดี คGาเฉลี่ย 
4.05 
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 สรุปไดDวGาผลจากการดําเนินงานพัฒนาผังบริเวณและจัดทําปJายบอกตําแหนGงศูนย<ทGองเท่ียว
เทศบาลตําบลทGาขนุน จากกลุGมตัวอยGาง จํานวน 50 คน โดยผลจากการศึกษาภาพรวมพบวGา ผลการ
ประเมินโดยรวมมีความพึงพอใจอยูGในระดับดี 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ขDอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชD 
  ควรมีการจัดทําขDอมูลแหลGงสถานท่ีทGองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เพ่ือใหDเพ่ือใหDการพัฒนาขDอมูล
ดDานแหลGงทGองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลทGาขนุนอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีความครอบคลุม
มากย่ิงข้ึนอาจจะสGงผลใหDเกิดตัวเลือกในการท่ีจะตัดสินใจแวะแหลGงทGองเท่ียวตามสถานท่ีตGางไดDงGายข้ึน 
  2. ขDอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตGอไป 
   2.1 สถานท่ีท่ีใชDในการติดต้ังผังการทGองเท่ียว และปJายบอกตําแหนGงสถานท่ีทGองเท่ียว
ตGางๆ ในเขตเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ควรเลือกสถานท่ีท่ี
นักทGองเท่ียวแวะเปLนประจํา เชGน ปp¦มนํ้ามัน ซึ่งเปLนจุดท่ีนักทGองเท่ียวตDองแวะหยุดพัก อันจะสGงผลใหD
นักทGองเท่ียวท่ีเดินทางเขDามาเขDาถึงขDอมูลไดDงGายข้ึน และตัดสินใจท่ีจะแวะสถานท่ีทGองเท่ียวตGางๆ 
  2.2 ในการออกแบบแผนผังและปJายบอกตําแหนGงสถานท่ีทGองเท่ียวควรมีการออกแบบ
โดยใชDสัญลักษณ<แทนความหมายของแหลGงสถานท่ีทGองเท่ียวตGางๆ ใหDสามารถสื่อความหมายไดDเขDาใจ
งGายข้ึงข้ึน ซึ่งอาจจะสGงผลใหDเกิดความสะดุดตาและเขDาใจถึงการสื่อความหมายของคณะผูDจัดทําถึงผูDท่ี
อGานไดDตีความสามารถตีความไดDตรงกันและสามารถเขDาใจความหมายไดDงGายย่ิงข้ึน 
 เพ่ือใหDนักทGองเท่ียวไดDตัดสินใจและสถานท่ีทGองเท่ียวตGางๆ ไดDสะดวกย่ิงข้ึนควรมีการจัดทําสื่อ
วีดีโอผGานการสแกนดDวยภาพ QR Code ซึ่งติดต้ังอยูGในปJายบอกตําแหนGงสถานท่ีทGองเท่ียวเปLนการ
สรDางความนGาสนใจ อันจะสGงผลตGอการตัดสินใจเลือกท่ีจะเดินทางไปทGองเท่ียวในสถานท่ีตGางๆ รวดเร็ว
และสะดวกย่ิงข้ึน 
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การออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เรื่อง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Media Infographic Animation Creation : Information Law 

 
กิตติ โฉมฉาย1, อิริยา ผGองพิทยา2, กัณฑิมา อ่ิมใจ3 

1-2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
3สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<ในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน การหาประสิทธิภาพ
ของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน และหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน 
เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุGมตัวอยGางท่ีใชDคือนักศึกษาช้ันปrท่ี 2 ปrการศึกษา 2561 
จํานวน 30 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย
คร้ังน้ีประกอบไปดDวย สื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของสื่อการสอน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

ผลการวิจัยพบวGา การออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผลการประเมินคุณภาพอยูGในระดับดี ( X = 3.80, S.D. = 0.50) สGวนผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เทGากับ 86.77/80.89 อยูGในเกณฑ<ท่ีต้ังไวD คือ 
80/80 และผลการประเมินความพึงพอใจของผูDเรียนท่ีมีตGอสื่ออยูGในระดับมาก ( X = 4.08, S.D. = 0.48) 
คําสําคัญ : อินโฟกราฟ�ก, แอนิเมชัน 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to media infographic animation creation, 
to evaluate the efficiency of the media infographic animation and satisfaction after 
learning with the media infographic animation. There were 30 students, Major 
information technology bangkokthonburi university. The research tools included the 
media infographic animation creation, Performance test of media infographic 
animation creation and satisfaction questionnaire.  
 The research’s results revealed media infographic animation creation : 
Information aw, have quality assessment results at a good level ( X = 3.80, S.D. = 
0.50), The efficiency values (E1/ E2) of the media infographic animation 86.77/80.89, 
which belonged to the standard that had been set up at 80/80, the students 
satisfaction was at a high level ( X = 4.08, S.D. = 0.48) 
Keyword: Infographic, Animation 
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บทนํา 
 สังคมไทยในปpจจุบันไดDกDาวเขDาสูGยุคโลกาภิวัตน< ซึ่งมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปLนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม และยังทําใหDประเทศตGางๆ ไดDเขDามาใกลDชิดกันมากย่ิงข้ึนอีก
ดDวย ท้ังยังทําใหDการติดตGอสื่อสารเปLนลักษณะไรDพรมแดน และปpจจุบันโลกไดDมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยGางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังในดDานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อันเปLนผลมากจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังเปLนบทบาทท่ีสําคัญตGอการศึกษาเปLนอยGางย่ิง เพราะการศึกษา
เปLนรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย< ทําใหDสังคม ชุมชน หรือประเทศชาติดํารงอยูGไดD
อยGางผาสุข และเปLนเคร่ืองมือท่ีชGวยนําพาชีวิตไปสูGเสDนทางแหGงความสําเร็จ ท้ังยังมีบทบาทในการ
แกDปpญหาและชGวยเหลือคนในสังคมไดD เชGน คนพิการ หรือทุพพลภาพ เชGน คนหูหนวก คนใบD หรือคน
ตาบอด ในการติดตGอสื่อสารระหวGางกัน หรือแมDกระท่ังการสรDางนวัตกรรม เชGน การสรDางหุGนยนต<คน
รับใชD หรือหุGนยนต<สุนัข ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไมGจําเปLนตDองมีรูปรGางเปLนหุGนยนต< เพียงแคGเปLนอุปกรณ<
ประกอบท่ีอาจติดอยูGกับตัวมนุษย< ดังเชGนโทรศัพท< มือถือท่ีมนุษย<เกือบทุกคนบนโลกน้ีมีไวDใน
ครอบครองและอาจถือไดDวGาเปLนสGวนหน่ึงของชีวิตท่ีไมGสามารถขาดไดD 
 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และสรDางสรรค<สื่อตGางๆ ดังเชGนการนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร<มาใชDเพ่ือเปLนประโยชน<ตGอการเรียนการสอนในลักษณะสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน ซึ่งสื่อ
เหลGาน้ี เปLนการนําขDอมูลมาสรุปเปLนสารสนเทศซึ่งกราฟ�กอาจเปLนลายเสDน สัญลักษณ< กราฟ แผนภูมิ 
ไดอะแกรม ท่ีออกแบบเปLนภาพน่ิงหรือภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เพ่ือทําใหDสื่อมีรูปแบบนGาสนใจ 
เขDาใจงGาย สามารถจดจําไดDนานและสGงผลใหDเรียนรูDไดDรวดเร็วชัดเจน และเพ่ือตอบสนองความตDองการ
ความสะดวกสบายในการคDนควDาหาความรูDเพ่ือพัฒนาตนเอง ท้ังยังสรDางแรงจูงใจใหDผูDเรียนหรือผูDสนใจ
ในการเรียนรูDมีความสนใจ มีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรูD รวมท้ังกระตุDนใหDผูDเรียนมีความ
กระตือรือรDนในการศึกษา และพัฒนาความรูDอยGางตGอเน่ือง ดDวยความกDาวหนDาน้ีเองทําใหDผูDวิจัยไดDมี
การออกแบบ  
 จากท่ีกลGาวมาผูDวิจัยเห็นวGา การเรียนการสอนในลักษณะสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชันถือวGาเปLน
ตัวชGวยหน่ึงท่ีสําคัญในการสรDางความนGาสนใจใหDกับผูDเรียน และสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชันยังเปLนการ
สรDางแรงเสริมคือเม่ือมีการเรียนและไดDมีการทดสอบความรูDดDวยการทําแบบทดสอบ การประมวลผล 
และมีการบอกคะแนนใหDผูDเรียนไดDทันทีทันใด ทําใหDผูDเรียนเกิดแรงกระตุDน ทําใหDผูDเรียนมีความอยาก
เรียนในบทเรียนตGอไป และยังสามารถนําไปตGอยอดในระดับท่ีสูงข้ึนตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. เพ่ือหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัยตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP  
 ผูDวิจัยไดDนําเทคนิคการสอนแบบ MIAP มาใชDในข้ันตอนการสรDางสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน 
ซึ่งเปLนเทคนิคท่ีเปLนการเรียนรูDจากปpญหานํามาสูGข้ันตอนในการแกDปpญหาเพ่ือใหDผูDเรียนสนใจในการ
เรียนมากย่ิงข้ึน เพ่ือนําไปสูGกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูDเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยตามเทคนิคการสอนแบบ MIAP 
 
 อินโฟกราฟ�ก (Infographic) คือ การนําเสนอขDอมูล ความรูD, ดาตDา ปริมาณมากในหมวดเร่ือง
เดียวกันใหDออกมาเปLนรูปภาพลายเสDนกราฟ�กท่ีเขDาใจงGาย การสรDางอินโฟกราฟ�กเพ่ือใหDดึงดูดความ
สนใจ (Designing An Amazing Infographics) ขDอมูลสารสนเทศสามารถนํามาจัดทําใหDสวยงามและ
มีประโยชน< หากมีการนําเสนอท่ีดี ท่ีผGานมาขDอมูลสารสนเทศจํานวนมากถูกนํามาจัดกลุGมทําใหDไมG
นGาสนใจการจัดทําขDอมูลใหDเปLนภาพกราฟ�กจึงเปLนท่ีนิยมในปpจจุบันอินโฟกราฟ�กเปLนการออกแบบใหD
เปLนภาพท่ีชGวยอธิบายขDอมูลท่ีซับซDอนใหDเขDาใจงGาย  

Hyperakt’s Josh Smith (อDางถึงในพิเชฐ สุวรรณพันธ< , 2557, หนDา 43-45) ซึ่ งเปLน
ผูDเช่ียวชาญดDานการออกแบบ ไดDคDนพบกระบวนการท่ีดีในการออกแบบ อินโฟกราฟ�ก(Infographics) 
10 ข้ันตอน 

1. การรวบรวมขDอมูล (Gathering data)  
2. การอGานขDอมูลท้ังหมด (Reading everything)  
3. การคDนหาวิธีการเลGาเร่ือง (Finding the narrative)  
4. การระบุปpญหาและความตDองการ (Identifying problems)  
5. การจัดลําดับโครงสรDางขDอมูล (Creating a hierarchy)  
6. การออกแบบโครงสรDางขDอมูล (Building a wireframe) 
7. การเลือกรูปแบบอินโฟกราฟ�ก (Choosing a format)  
8. การกําหนดภาพใหDตรงกับหัวขDอ (Determining a visual approach)  
9. การตรวจสอบขDอมูลและทดลองใชD (Refinement and testing)  
10. การแบGงปpนความรูDในอินเทอร<เน็ต (Releasing it into the world)  

การเรียนดDวย 
สื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน 

แบบทดสอบ 

 ข้ันสนใจ (Motivation) 

ข้ันศึกษาขDอมูล (Information) 

 ข้ันพยายาม (Application) 

ข้ันสําเร็จผล (Progress) 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
  ประชากรท่ีนํามาใชDในการวิจัย ผูD วิจัยไดDทําการสุGมตัวอยGางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ตัวอยGางคือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 2 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 ศึกษาข�อมูลและวิเคราะห�เนื้อหา 
 1. ศึกษาขDอมูลเน้ือหาเร่ืองกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูDวิจัยไดDทําการรวบรวมขDอมูลและ
วิเคราะห<เน้ือหา การออกแบบแบบทดสอบท้ังกGอนเรียนและหลังเรียน 
  ขDอมูลเน้ือหา ประกอบดDวย 
  1.1 กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส< 
  1.2 กฎหมายลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส< 
  1.3 กฎหมายการคุDมครองขDอมูลสGวนบุคคล 
  1.4 กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร< 
  1.5 กฎหมายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส< 
  1.6 กฎหมายการพัฒนาโครงสรDางพ้ืนฐานสารสนเทศ 
 2. ศึกษาขDอมูลการใชDอินโฟกราฟ�กในการสื่อความหมายไดDอยGางมีประสิทธิภาพ การ
ออกแบบอินโฟกราฟ�กท่ีสวยงามและสามารถสื่อเน้ือหาท่ีตDองการไดD (สฤณี อาชวานันทกุล, 2555) 
 3. ศึกษาขDอมูลในการผลิตสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ศึกษาเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาสื่อการสอนดDวยภาพอินโฟกราฟ�ก ซึ่งเก่ียวขDองกับการสรDาง
โป รแกรม ในการออกแบบสื่ อ ใน รูปแบบของขD อความ  ภาพ น่ิ ง ภ าพ เคลื่ อน ไหว เสี ย ง  
ใหDสอดคลDองกับเน้ือหากับวัตถุประสงค<ท่ีกําหนดไวD และมีกลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการดําเนินการวิจัย คือ 
นักศึกษาช้ันปrท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ปrการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
การออกแบบสื่ อ อิน โฟกราฟ� กแอนิ เม ชัน  เร่ือง กฎหมายเทคโนโล ยีสารสนเทศ  

ซึ่งประกอบดDวยขDอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง โดยเคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย 
1. การออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. แบบทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพในการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง 

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 30 ขDอ 
3. แบบประเมินคุณภาพสื่อการสอนดDวยภาพอินสื่อโฟกราฟ�ก ซึ่งแบบประเมินไดDตรวจสอบ

คุณภาพโดยผูDเช่ียวชาญจํานวน 5 คน โดยแบGงเปLนผูDเช่ียวชาญดDานเน้ือหา 2 คน และดDานเทคนิค 3 คน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดDวยสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน                                                        
การสร�างสื่อการสอนด�วยภาพอินโฟกราฟ�ก มีขั้นตอนดังต�อไปนี้ 
1. ศึกษาเน้ือหาเอกสาร และรวบรวมขDอมูลพ้ืนฐาน 
2. วิเคราะห<เน้ือหาของบทเรียน โดยสรDางความสัมพันธ<ของเน้ือหา 
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3. วิเคราะห<และออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ใหDสื่อความหมายในลักษณะสตอร่ีบอร<ด 

4. ทําการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. จัดทําเอกสาร และนําเอกสาร สื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยี

สารสนเทศไปประเมินคุณภาพโดยผูD เช่ียวชาญดDานเน้ือหา 2 คน และดDานเทคนิค 3 คน  
ชGวยตรวจสอบความถูกตDอง 

6. ทําการปรับปรุงแกDไขตามท่ีผูDเช่ียวชาญแนะนํา และจึงนําไปทดสอลกับกลุGมตัวอยGางเพ่ือ
ประเมินหาประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการดําเนินงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดDมีการประเมิน 3 สGวน ดังตGอไปน้ี 
 1. การประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประเมินโดยผูDเช่ียวชาญ ท้ังดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 5 ทGาน ผล
การประเมิน แสดงดังตารางตGอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินคุณภาพรวมทุกดDานของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน 
คุณภาพ 

X  S.D. แปรผล 
คุณภาพดDานเน้ือหา 3.80 0.52 ดี 
คุณภาพดDานภาพ เสียง 3.60 0.53 ดี 
คุณภาพดDานตัวอักษรและส ี 3.83 0.52 ดี 
คุณภาพดDานการออกแบบหนDาจอ
และการนําเสนอ 3.93 0.45 ดี 
คุณภาพดDานแบบฝ�กหัด 3.84 0.47 ดี 

ค�าเฉลี่ย 3.80 0.50 ดี 
  
 จากตารางผลการประเมินคุณภาพรวมทุกดDานไดDคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.80 และคGาสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.50 สรุปไดDวGาการประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�ก
แอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมจากผูDเช่ียวชาญมีคุณภาพอยูGในระดับดี 
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 2. การประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 30 คน หลังจากการใชDสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน และใหDกลุGมตัวอยGาง
ทําการทดสอบ ไดDผลดังตารางตGอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลลัพธ� จํานวน  
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ค�า 
เฉลี่ย 

ประสิทธิภาพ 

E1 (คะแนนระหวGางฝ�กอบรม) 30 30 781 26.03 86.78 
E2 (คะแนนระหวGางหลังฝ�กอบรม) 30 30 728 24.27 80.89 

  
 จากตารางผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการทดลองกลุGมตัวอยGาง จํานวน 30 คน พบวGา คะแนนท่ีไดDจากแบบฝ�กหัด
ระหวGางเรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคGาเทGากับ 86.78/80.89 แสดงวGาสื่ออินโฟ
กราฟ�กแอนิเมชัน มีประสิทธิภาพอยูGในเกณฑ<ที่ต้ังไวD คือ 80/80  
 

3. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต�อสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน 30 คน หลังจากการใชDสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน ไดDผลดัง
ตารางตGอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 3 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน ระดับ 

ความพึงพอใจ 
X  S.D. 

ความพึงพอใจดDานการนําเสนอสื่อ 3.87 0.35 มาก 
ความพึงพอใจดDานการออกแบบสื่อ 4.03 0.61 มาก 
ความพึงพอใจดDานประโยชน<จากการเรียน
ดDวยสื่อ 

4.33 0.48 มาก 

ค�าเฉลี่ย 4.08 0.48 มาก 
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 จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.08 และคGาสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.48 ความพึงพอใจอยูGในระดับมาก 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผล
การประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศไดDดังน้ี 

ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูDเช่ียวชาญท้ังทางดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 5 ทGาน รวมผลการ
ประเมินทุกดDานไดDคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.80 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.50 สรุปไดDวGาการ
ประเมินคุณภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมมีคุณภาพอยูGในระดับดี  
 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากการทดลองกลุGมตัวอยGาง จํานวน 30 คน พบวGา คะแนนท่ีไดDจากแบบฝ�กหัด
ระหวGางเรียน (E1) และแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคGาเทGากับ 86.77/80.89 แสดงวGาการออกแบบ
สื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน มีประสิทธิภาพอยูGในเกณฑ<ที่ต้ังไวD คือ 80/80 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.08 และคGาสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทGากับ 0.48 ความพึงพอใจอยูGในระดับมาก 
 
อภิปรายผล 

จากการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหD
ผูDเรียนมีความรูDความเขDาใจในเน้ือหากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศมากย่ิงข้ึน และสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไดD
ทดสอบโดยผูDเช่ียวชาญดDานเน้ือหาและดDานเทคนิค จํานวน 5 ทGาน เพ่ือหาคุณภาพของการออกแบบ
สื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งภาพรวมอยูGในระดับดี และการหา
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของการออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทGากับ 86.78/80.89 อยูGในเกณฑ<ท่ีต้ังไวD คือ 80/80 ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ ภา
นุวัฒน< ศรีไชยเลิศ และสารเดช ครุฑจDอน (2560) ไดDทํางานวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนดDวยสื่อ
แอพพลิเคช่ันบนสมาร<ทโฟนในรูปแบบเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงโดยใชDกิจกรรมการจัดการเรียนรูDแบบ 
KWL ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค< เพ่ือพัฒนา หาประสิทธิภาพ 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และศึกษาความพึงพอใจซึ่งผลการวิจัยพบวGาสื่อมีประสิทธิภาพ 82.82/80.90 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวGากGอนเรียนอยGางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และความพึง



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

243 

 

พอใจตGอการจัดการเรียนมีคGาเฉลี่ย 4.74 และมีคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 และการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตGอสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.08 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.48 
ความพึงพอใจอยูGในระดับมากซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของณัฐฐาน< นิธิภัทร<มณีโชค และจรัญ แสนราช 
(2559) ไดDทําการวิจัยเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอร<ชGวยสอน เร่ือง ระบบหมุนเวียนโลหิตดDวยเทคโนโลยี
เสมือนจริง และไดDมีการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตGอการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูGในระดับ
ดีมาก คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทGากับ 0.55  

 
ข�อเสนอแนะ 
  การวิจัยเร่ือง การออกแบบสื่ออินโฟกราฟ�กแอนิเมชัน เร่ือง กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรมีรูปแบบในสGวนแอนิเมชันเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหDสื่อมีความนGาสนใจมากย่ิงข้ึน และควรมีเกมเก่ียวกับสื่อ
ท่ีใชDในการนําเสนอเพ่ือชGวยเพ่ิมความนGาสนใจในการเรียนรูDย่ิงข้ึน 
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ความคาดหวังต�อผลการแข�งขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทย  
ท่ีเข�าร�วมการแข�งขนักีฬาเอเชี่ยนเกมส�ครั้งท่ี 18  

Expectation on Competitive Result of Thailand National Hockey 
Athlete Participated in 18th Asian Games. 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬา
ฮอกก้ีทีมชาติไทย ท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส<คร้ังท่ี 18 โดยประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี
เปLนนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 ปr 2018 จํานวน 36 
คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบประเมินความคาดหวังและการใหDคุณคGาในการกีฬา โดยนํา
ขDอมูลมาวิเคราะห<โดยใชDสถิติ รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
  ผลการศึกษาพบวGาความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวม
การแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับสูง โดยมีความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความเช่ือ 
อยูGในระดับปานกลาง และดDานการใหDคุณคGาของสิ่งท่ีกระทํา อยูGในระดับสูง 
คําสําคัญ : ความคาดหวัง, กีฬาฮอกก้ี 

 
Abstract 

 The purpose of this study was to study the expectation on competitive result 
of thailand national hockey athlete participated in 18th asian games. Subjects were 
36 Thailand Hockey’s national athletes who participated in the 18th asian games 
Data collection tool was expectancy-value model of achievement chpoce in sport 
questionnaire. Data collection was analyzed in percentage, mean, and standard 
deviation.  
 The research results as follows the expectation on competitive result of 
subjects in this study were in the hight level. (mean = .41 ± 0.66)  
Keyword : expectation, hockey 
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บทนํา  
 การแขGงขันกีฬาในปpจจุบันท่ีมีการแขGงขันชิงชัยกันท้ังในระดับตGางๆ เชGนในระดับชาติ ระดับ
สโมสร ระดับอาชีพ หรือแมDกระท่ังในระดับสมัครเลGนหรือระดับเยาวชน โดยการท่ีจําทําใหDนักกีฬา
แสดงความสามารถออกมาไดDอยGางเปLนเลิศน้ัน ทางผูDฝ�กสอนหรือผูDท่ีมีสGวนเก่ียวขDองไดDมีการคิดคDน 
พัฒนา เทคนิคตGางๆ จากความรูDแขนงตGางๆ เพ่ือใหDนักกีฬาของตนเองน้ันสามารถแสดงความสามารถ
ทางการแขGงขันออกมาไดDอยGางดีเย่ียม โดยไดDมีการนําองค<ความรูDทางดDานวิทยาศาสตร<มาใชDประยุกต<
เขDากับการกีฬาเพ่ือใหDนักกีฬาพัฒนาศักยภาพตนเองใหDข้ึนไปในระดับท่ีสูงท่ีสุด โดยการท่ีนักกีฬาจะ
ประสบความสําเร็จในการแขGงขันไดDน้ันจะตDองอาศัยองค<ประกอบท้ังทางดDานรGางกาย ทางจิตใจ และ
ทางสิ่งแวดลDอม (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541) โดยเฉพาะอยGางย่ิงองค<ประกอบทางจิตใจน้ันมี
ความสําคัญไมGไดDนDอยไปกวGาองค<ประกอบทางดDานรGางกาย และองค<ประกอบทางสิ่งแวดลDอม และยัง
สGงผลตGอการไดDรับชัยชนะ หรือประสบความสําเร็จในการแขGงขันของตัวนักกีฬา  
 ความคาดหวังเปLนสGวนหน่ึงท่ีมีความเก่ียวขDองกับแรงจูงใจ ในการทํากิจกรรมตGางๆ หรือแมD
กระม่ังในการแขGงขันกีฬา ความคาดหวังเปLนสิ่งท่ีจะทําใหDบุคคลหรือตัวนักกีฬาน้ันปฏิบัติสิ่งตGางๆ เพ่ือ
ไปสูGเปJาหมายท่ีไดDต้ังไวD ในนักกีฬาน้ันในชGวงการฝ�กซDอมหรือแขGงขันมักเกิดความคาดหวังข้ึนอยGาง
หลีกเลี่ยงไมGไดD ซึ่งประโยชน<ของมีการคาดหวัง คือ ทําใหDนักกีฬาเกิดแรงบันดาลใจ มีความพยายาม 
ทุGมเท และจะพยายามทําเพ่ือใหDบรรลุสิ่งน้ันใหDไดDมาตามท่ีคาดหวังไวD ซึ่งอาจกลGาวไดDวGาความคาดหวัง
จึงถือวGาเปLนอีกองค<ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญท่ีนักกีฬาพึงมีเพ่ือการประสบความสําเร็จ โดยแตGละคนท่ีมี
ความคาดหวังแตกตGางกันข้ึนอยูGกับเปJาหมายในการทํากิจกรรมเหลGาน้ันและจะนําไปสูGแรงจูงใจในการ
ทํากิจกรรมน้ันๆ โดยความคาดหวังน้ันเปLนปpจจัยทางจิตวิทยาอยGางหน่ึงท่ีสGงผลตGอความสามารถของ
นักกีฬา ซึ่งจะทําใหDนักีฬาแสดงความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มท่ีและดีข้ึน (อภิญญา ดัชถุยาวัตร 
และคณะ, 2555 และ Liu et al., 2007)  
 จากเหตุผลขDางตDนน้ีทางผูDวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของ
นักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทย ท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส<คร้ังท่ี 18 โดยผลจากการศึกษาจะ
สามารถนําไปเปLนขDองมูลในการศึกษาถึงความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนกับตัวนักกีฬา ซึ่งโคDช ผูDฝ�กสอนและผูD
ท่ีเก่ียวขDองจะไดDตระหนักถึงความสําคัญ และสามารถนําไปเปLนแนวทางในการดูแลในเร่ืองของการ
พัฒนาความสามารถของนักกีฬา และยังเปLนขDอมูลพ้ืนฐานและเปLนประโยชน<สําหรับผูDฝ�กสอนหรือผูDท่ี
เก่ียวขDองในการจัดการบริหารและพัฒนาการกีฬาฮอกก้ีใหDมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทย ท่ีเขDารGวมการ
แขGงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส<คร้ังท่ี 18 
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การดําเนินงานวิจัย 
ประชากร 

 นักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 ปr 2018 จํานวน 
36 คน อายุเฉลี่ย 22.69 ± 3.82 ปr และมีประสบการณ<ในการเลGนกีฬาฮอกก้ีเฉลี่ย 7.28 ± 3.12 ปr 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูDวิจัยใชDเคร่ืองมือท่ีเปLนแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบGงออกเปLน  
2 สGวน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขDอมูลท่ัวไป ไดDแกG นักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยชาย หรือนักกีฬาฮอกก้ี
ทีมชาติไทยหญิง 
 ตอนท่ี 2 แบบประเมินความคาดหวังตGอผลการแขGงขัน (อภิญญา ดัชถุยาวัตร และคณะ, 
2554) ของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทย ท่ีเขDารGวมการแขGงขันเอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 ปr 2018 รวมท้ังสิ้น 
12 ขDอ โดยมีคGาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ เทGากับ 0.90 ซึ่งทดสอบความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความ
เช่ือ มีองค<ประกอบยGอย 2 ดDาน คือ 
 ดDานความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความเช่ือ (Expectancy Related Belief) ซึ่งประกอบดDวย 
ความเช่ือในความสามารถ (Competence Beliefs) ประกอบดDวยขDอ 1 และ 2 ความคาดหวังใน
ความสําเร็จ (Expectancies for Success) ประกอบดDวยขDอ 3-4  
 ดDานการใหDคุณคGาของสิ่งท่ีกระทํา (Value) ซึ่งประกอบดDวยขDอ 5-6 คุณคGาและความสําคัญ
ของความสําเร็จ (Attainment Value/ Importance) ประกอบดDวยขDอ 7-8 ประโยชน<ท่ีสGงผลตGอ
อนาคต (Utility Value/ Usefulness) ประกอบดDวยขDอ 9-10 และ เปJาหมายของความสําเร็จ 
(Achievement Goals/ Cost) ประกอบดDวยขDอ 11-12 เพ่ือนํามาใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล  
 โดยมีการคิดคะแนนตามการรับรูDกับคําถามของแบบสอบถามในลักษณะดังตGอไปน้ี คือ  
1 = นDอย/ตํ่าท่ีสุด, 2= นDอย/ตํ่า, 3 = คGอนขDางนDอย/ตํ่า, 4 = ปานกลาง, 5 = คGอนขDางมาก/สูง, 6 = 
สูง/มาก, 7 = มาก/สูงท่ีสุด โดยมีการคิดคะแนนดังน้ี 
 คะแนน 1.0 – 3.0 ระดับความคาดหวังตํ่า 
 คะแนน 3.1 – 5.0 ระดับความคาดหวังปานกลาง 
 คะแนน 5.1 – 7.0 ระดับความคาดหวังสูง 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผูDวิจัยไดDดําเนินการรวบรวมขDอมูลตามข้ันตอนดังตGอน้ี 
 1. ศึกษารายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยและรายละเอียดเพ่ือความเขDาใจ 
 2. ช้ีแจงวัตถุประสงค< รายละเอียด และวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูลในการทําวิจัยใหDแกGกลุGม
ตัวอยGางทราบ พรDอมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบไดDทันทีเม่ือกลุGมตัวอยGางมีความจําเปLนท่ี
ไมGสามารถทําแบบทดสอบไดD 
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 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลโดยใหDกลุGมตัวอยGางทําการกรอกขDอมูลในแบบทดสอบ โดย
ตอบแบบทดสอบดDวยตนเอง โดยใชDเวลาเฉลี่ยคนละประมาน 20 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกตDอง และความสมบูรณ<ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูล  

5. ตรวจสอบความถูกตDอง และความสมบูรณ<ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูล และ
นําผลการวิเคราะห<มาอภิปรายผล 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยไดDนําขDอมูลมาตรวจสอบความถูกตDองสมบูรณ< และวิเคราะห<คGาสถิติตามลักษณะท่ี
ตDองการศึกษาดDวยโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social 
science personal computer) for windows version 23 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. นําขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางมาแจกแจงความถ่ี (Frequency distributions)  
  2. ทดสอบหาคGาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดDวยคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทย  
ท้ัง 2 ดDาน คือ ดDานความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความเช่ือ และดDานการใหDคุณคGาของสิ่งท่ีกระทํา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง พบวGาเปLน นักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา 
เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 ปr 2018 จํานวน 36 คน อายุเฉลี่ย 22.69 ± 3.82 ปr และมีประสบการณ<ใน
การเลGนกีฬาฮอกก้ีเฉลี่ย 7.28 ± 3.12 ปr 
 ผลการศึกษาพบวGา ความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวม
การแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับสูง (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 5.41 ± 0.66) 
โดยเม่ือพิจารณาในแตGละองค<ประกอบพบวGา  
 1. ความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความเช่ือ ของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขัน
กีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับปานกลาง (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 4.89 ± 0.81) 
 2. ความคาดหวังดDานการใหDคุณคGาของสิ่งท่ีกระทําของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการ
แขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับสูง (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 5.70 ± 0.70)  
 
อภิปรายผล 
 ความคาดหวังเปLนสGวนหน่ึงหรือองค<ประกอบท่ีมีความสําคัญตGอแรงจูงใจและการแสดง
ความสามารถสูงสุดของนักกีฬา โดยเปLนการคาดเดาของตัวนักกีฬาวGาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากความสามารถ
ของตัวนักกีฬาน้ันจะสําเร็จหรือไมG (อภิญญา ดัชถุยาวัตร และคณะ, 2554) จากผลการศึกษาพบวGา
ความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< 
คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับสูง แสดงถึงวGานักกีฬาฮอกก้ีมีความคาดหวังในความสามารถของตนเองตGอการ
แขGงขันกีฬาเอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 ซึ่งความคาดหวังทําใหDนักกีฬาเกิดแรงบันดาลใจ เกิดการทุGมเท มี
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แรงกระตุDนและมีความพยายามเพ่ือทําใหDสิ่งน้ันสําเร็จตามความคาดหวัง ในทางการกีฬาน้ันในชGวงการ
ฝ�กซDอมหรือแขGงขันจะเกิดความคาดหวังกับนักกีฬาซึ่งกลGาวไดDวGา ความคาดหวังจึงถือวGาเปLนอีก
องค<ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญท่ีนักกีฬาพึงมีเพ่ือการประสบความสําเร็จ (อภิญญา ดัชถุยาวัตร และคณะ, 
2554) 
 เม่ือพิจารณาในแตGละองค<ประกอบพบวGาความคาดหวังท้ัง 2 ดDาน คือ ความคาดหวังท่ี
เก่ียวขDองกับความเช่ือ ของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขันกีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 
อยูGในระดับปานกลาง โดยความคาดหวังท่ีเก่ียวขDองกับความเช่ือ จะเปLนความเช่ือวGาตัวนักกีฬามี
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานหรือแขGงขันกีฬาไดDประสบความสําเร็จหรือใหDผลเปLนท่ีพึงพอใจ และ
ความคาดหวังดDานการใหDคุณคGาของสิ่งท่ีกระทําของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ีเขDารGวมการแขGงขัน
กีฬา เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 อยูGในระดับสูง ซึ่งประกอบดDวย การใหDคุณคGาเร่ืองความสําเร็จ หรือ การ
รับรูDความยากงGายหรือความสําคัญของงานเพ่ือพิสูจน<คุณคGาตามเปJาหมายของแตGละคน การใหDคุณคGา
ตGอภายใน ความสนุกสนาน ความพึงพอใจหรือความสนใจของแตGละบุคคล ดDานคุณประโยชน<ท่ีจะ
สGงผลตGอเปJาหมายในอนาคต และดDานเปJาหมายของความสําเร็จ วGามีความสําคัญเพียงพอตGอความ
คุDมคGาหรือไมG (อภิญญา ดัชถุยาวัตร และคณะ, 2555 และ Wigfield, 1994) ซึ่งเม่ือดูในแตGละ
องค<ประกอบ นักกีฬาอาจมีปpจจัยตGางๆ เชGนมีความคาดหวังในระดับฝrมือของตนเองเม่ือทําการแขGงขัน
ในระดับชาติ มีความเช่ือวGาเม่ือประสบความสําเร็จในการแขGงขันจะมีผลเปLนท่ีนGาพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง แตGเม่ือมีการรับรูDความยากงGายของการแขGงขันกีฬาฮอกก้ีในระดับนานาชาติ ความพึงพอใจ
ของตัวนักกีฬาตGอกีฬาฮDอกก้ีท่ีตนเองเลGน ประโยชน<และคุณคGาท่ีไดD รับในอนาคตเม่ือประสบ
ความสําเร็จในการแขGงขัน เม่ือนักกีฬาคาดหวังตGอผลการแขGงขันแลDวก็จะมีผลตGอความคาดหวังใน
ระดับท่ีสูงและมีผลตGอแรงจูงใจและความพยายามท่ีจะทําตามเปJาหมายหรือพยายามแสดง
ความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มท่ี ซึ่งจากการศึกษาของ จิรวัฒน< พิมพะนิตย< และ ธชา รุญเจริญ 
(2560) พบวGาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลตGอนักกีฬาฮอกก้ี ทีมชาติชุดซีเกมส< คร้ังท่ี 15 ประกอบดDวย ดDาน
ความรัก ความถนัดและความสนใจในกีฬาท่ีเลGน ความมีเกียรติยศช่ือเสียง ความคิดเห็นสGวนตัวและ
บุคคลท่ีเก่ียวขDอง รายไดD และประโยชน<เก้ือกูลและโอกาสท่ีจะไดDรับความกDาวหนDาในอนาคต ซึ่งจะ
พบวGาแรงจูงใจและความคาดหวังท่ีเกิดข้ึนมีความคDายคลึงกัน หากนักกีฬามีความคาดหวังตGอการ
แขGงขันกีฬาท่ีนDอยเกินไป ยGอมสGงผลถึงแรงจูงใจในกรแขGงขัน และความการแสดงความสามารถท่ี
ตามมาไดD ผูDฝ�กสอนควรสังเกต และชGวยเพ่ิมแรงจูงใจ รวมท้ังความคาดหวังของนักกีฬา โดยการใชD
เทคนิคทางจิตวิทยาตGางๆ เพ่ือใหDนักกีฬามีการแสดงความสามารถทางการกีฬาออกมาไดDอยGางเต็มท่ี
และดีขึ้นกวGาเดิม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูDฝ�กสอน หรือ เจDาหนDาท่ีท่ีมีความเก่ียวขDองกับนักกีฬาหรือทีมกีฬา ทราบ
ถึงความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยท่ี เขDารGวมการแขGงขันกีฬา 
เอเช่ียนเกมส< คร้ังท่ี 18 และสามารถนําขDอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปปรับใชDกับนักกีฬาหรือทีมกีฬาท่ี
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อยูGในความดูแล และในการศึกษาคร้ังตGอไปควรมีการศึกษาวGาความสัมพันธ<ระหวGาง ความคาดหวัง 
แรงจูงใจ และปpจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบในทางลบตGอความคาดหวังของตัวนักกีฬา เพ่ือท่ีจะเปLน
ประโยชน<ตGอการทําใหDนักกีฬาแสดงความสามารถทางการกีฬาออกมาไดDอยGางเต็มท่ี 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ี มี วัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชDหDองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีกลุGมตัวอยGาง ในการ
วิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ังแตGช้ันปrท่ี 1-4 และอาจารย< ในคณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยีมีจํานวนท้ังหมด 72 คน โดยมีกลุGมตัวอยGางจํานวน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการวัดใน
งานวิจัยน้ีเปLนแบบสอบถามปลายป�ด ซึ่งไดDแบGงเปLนกลุGมแบบสอบถามท่ีวัดความพึงพอใจตGอการ
ใหDบริการออกเปLนท้ังหมด 2 ดDาน ไดDแกG 1.ดDานการใหDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีใน
หDองปฏิบัติการ 2.ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร< / อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< 

  ผลการวิจัยพบวGา จาการประเมินของกลุGมตัวอยGาง นักศึกษาท้ัง 4 ช้ันปrและอาจารย<ผูDสอน
คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี จํานวน 60 ตัวอยGาง โดยประเมินความพึงพอใจท้ัง 2 ดDานโดยมี
คGาเฉลี่ยรวมอยูGท่ี ( 3.56) อยูGในระดับสูง โดยมีคGาเฉลี่ยในแตGละดDาน คือ ดDานการใชDบริการการใชD
อุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ 4.ความสุภาพในการใหDบริการ อยูGในระดับสูง 
( ) ในขDอ1.ข้ันตอนในการใหDบริการมีความคลGองตัว ไมGซับซDอน อยูGในระดับสูง ( ) 
ในขDอ5.เจDาหนDาท่ีช้ีแจDงรายละเอียดใหDขDอมูลชัดเจน อยูGในระดับสูง ( ) ในขDอ 3. มีอุปกรณ</
สารเคมี/เปLนระเบียบเพียงพอตGอการเรียนการสอน อยูGในระดับปานกลาง ( ) และในขDอ2.
ความพรDอมของเคร่ืองวิทยาศาสตร</สารเคมีอยูGในระดับปานกลาง ( ) ตามลําดับ ดDาน
สารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ 7. ไดDรับการบริการตรงตามตDองการท่ีขอ
ใชDบริการ อยูGในระดับสูง ( ) ในขDอ 8.ใหDบริการดDวยความเสมอภาคตามลําดับกGอน-หลังอยูGใน
ระดับสูง ( ) ขDอ 9.มีความรูDความสามารถในการเบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< 
อยูGในระดับสูง ( ) ในขDอ6.สารเคมี/อุปกรณ< มีความพรDอมตามบทปฏิบัติการท่ีมีการเรียนการ
สอน อยูGในระดับปานกลาง ( ) และ ในขDอ10. มีเจDาหนDาท่ีใหDบริการเพียงพอในการใหDบริการ
เบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< อยูGในระดับปานกลาง ) ตามลําดับ ซึ่งผูDวิจัยจะ
ไดDนําผลท่ีไดDไปใชDเปLนแนวทางพัฒนาปรับปรุงการใชDงานหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< ของคณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหDมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจของนักศึกษาตGอการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< 
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Abstract 
  The purposes of this research were to study Faculty of Science and 
Technology of Bangkokthonburi university’ satisfaction Scientific laboratory. The 
sample group is Faculty of Science and Technology student’ Bachelor degree from 
class 1-4 by a stratified random sampling with the relative proportion of 60 persons. 
The tool for integrated data is closed end questionnaire for satisfaction 
measurements about 2 fields were Service provision, use of equipment And chemical 
equipment in the laboratory and Chemical in the science room / scientific 
equipment.  
 The result showed that, the evaluation of the sample group of 4th year 
students and lecturer of the Faculty of Science and Technology, 60 samples by 
evaluating satisfaction with an average of (  = 3.56) at a high level, the use of 
equipment and chemical tools in the laboratory, politeness of service in the high 
level ( = 3.91), the process of providing services is not complicated at a high level 
(  = 3.73), the officer informs the details provide clear information at a high level 
( = 3.71), the equipment, chemicals, regulations are sufficient for teaching and 
learning in the moderate level ( = 3.41), the availability of science, chemical 
equipment is at a moderate level ( = 3.03), chemical in the science room, scientific 
equipment, received the service exactly as requested to use the service at a high 
level ( = 4.0), providing services with equality, respectively, before - after being at a 
high level ( = 3.88), knowledge and ability in disbursement of chemicals, scientific 
equipment at a high level (  = 3.81), chemicals, equipment be ready according to 
the operating procedures that are taught at the moderate level (  = 3.28), enough 
staff to provide services for disbursement of chemicals, scientific equipment in the 
moderate level (  = 2.80). The researcher will use the results as a guideline to 
improve the use of scientific laboratories of the Faculty of Science and Technology, 
Bangkok Thonburi University to be more efficient. 
Keywords: Students' satisfaction with the use of scientific laboratories 
. 
บทนํา 

การศึกษาเปLนปpจจัยสําคัญของการพัฒนา “คน” ใหDเปLนคนโดยสมบูรณ<เปLนบุคคลท่ีมี
คุณภาพซึ่งจะสGงผลใหDมีการพัฒนาประเทศใหDเจริญกDาวหนDาท้ังดDานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม ท้ังน้ีการศึกษาเปLนเคร่ืองมือชGวยสรDางขีดความสามารถในดDานการผลิตสนับสนุนกิจกรรม
ทางดDานการเรียน และชGวยสรDางจิตสํานึกคุณคGาในการพัฒนาคนทางดDานวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
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ไดDอยGางตGอเน่ือง ปpจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคคลและสังคมใหDมี
คุณภาพตามแผนพัฒนาการศึกษา ระยะท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) และตามเจตนารมณ<ของ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหGงชาติ พ.ศ.2542 ไดDกําหนดใหDเกิดบริบทใหมGทางการศึกษาไทยมุGงสูG
คุณภาพ มีประสิทธิภาพ เปLนท่ีพึงพอใจและสนองความตDองการของผูDท่ีเก่ียวขDองในสังคม 

การพัฒนาประเทศชาติใหDมีความเจริญกDาวหนDาในดDานตGางๆ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือการใหD
การศึกษาท้ังทางดDานทฤษฎีและการปฏิบัติ เพราะการศึกษาเปLนเคร่ืองมือท่ีจะสรDางใหDนักศึกษามี
ความรูD ความสามารถ มีความคิดสรDางสรรค<สิ่งตGางๆ ท่ีจะทําใหDเกิดประโยชน<ตGอประเทศชาติ ไดDใน
การจัดการเรียนการาสอนท่ีเนDนใหDผูDเรียนเปLนสําคัญ ตามแนวปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหGงชาติ พุทธศักราช 2544 จะบรรลุเปJาหมายน้ัน บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย<ผูDมี
หนDาท่ีสอนจําเปLนตDองมีความรูDความสามารถในดDานการออกแบบและสรDางสื่อการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทําใหDนักศึกษาเกิดทักษะในการคิดการวิเคราะห< และนํา
ความรูDที่ไดDจากการเรียนในหDองปฏิบัติการไปใชDในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติการไดD 

ท้ังน้ีในดDานการเรียนการสอนและงานวิจัยท่ี เก่ียวขDองกับการใชDหDองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร<น้ันมีความสําคัญตGอนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอมในการเรียนการสอนเปLนอยGาง
มาก เพ่ือใหDหDองปฏิบัติการน้ันเอ้ืออํานวยตGอการศึกษา พรDอมท้ังนักศึกษา อาจารย< เจDาหนDาท่ี มีความ
พึงพอใจในการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< ทําใหDผูDวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอมตGอการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือท่ีจะนําไปเปLนประโยชน<ตGอการใหDบริการ และจัดเตรียม
ความพรDอมของอุปกรณ< สิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร<ตGอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตGอการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< คณะ
วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 

- ขอบเขตดDานประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดประชากรเปLนนักศึกษาและอาจารย< สาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยในระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปrที่ 1-4 จํานวน 60 คน 

- ขอบเขตดDานตัวแปรท่ีจะศึกษา ตัวแปรท่ีจะศึกษา ไดDแกG ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม ตGอการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประกอบดDวย 2 ดDาน ไดDแกG 1.ดDานการใหDบริการการใชDอุปกรณ< และ
เคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ 2.ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร< / อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< 
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การดําเนินการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม ตGอการหDองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร<คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคร้ังน้ีไดDกําหนดรูปแบบ
การวิจัยเปLนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งผูDวิจัยไดDดําเนินการตามข้ันตอนตGางๆ ดังมี
รายละเอียดดังน้ี  
 - ประชากรและกลุGมตัวอยGาง  
 - เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย  
 - การสรDางเคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย  
 - การเก็บรวบรวมขDอมูล  
 - การวิเคราะห<ขDอมูล  
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี ไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม
ทุกช้ันปr ในภาคเรียนท่ี 2561 จํานวน 60 คน  
 

สาขา ประชากรท้ังหมด กลุ�มตัวอย�าง 
1.สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม 72 60 

  
กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม

ทุกช้ันปr เพ่ือใหDไดDกลุGมตัวอยGางการวิจัยท่ีครอบคลุม จะใชDการสุGมตัวอยGางแบบแบGงช้ันภูมิ (Stratified 
sampling) วิธีการสุGมตัวอยGางตามข้ันตอนตGอไปน้ี  

 
 ข้ันตอนท่ี 1 แบGงประชากรออกเปLนกลุGม ซึ่งสามารถจําแนกประชากรแตGละสาขา ดังน้ี  

 สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม   จํานวน  60 คน 
 ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดขนาดกลุGมตัวอยGางจากประชากรท้ังหมด เทGากับ 60 คน โดยใชDสูตรของ 
Yamane (สุวิมล, 2542: 154) ดังน้ี  
  สูตร  n =  

   
  โดย  n  คือ ขนาดของกลุGมตัวอยGาง  
   N  คือ จํานวนประชากรท้ังหมด  
   e  คือ ความนGาจะเปLนของความผิดพลาดท่ียGอมใหDเกิดไดD (5%)  
  แทนคGา   N เทGากับ 72 คน  
    e เทGากับ 0.05 
  เพราะฉะน้ัน n =  = 60 คน 
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 ข้ันตอนท่ี 3 การเลือกกลุGมตัวอยGางแบบบังเอิญ โดยกําหนดเกณฑ< ดังน้ี  
1. เปLนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูGในสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม 
2. เปLนนักศึกษาท่ีเคยใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร<เทGาน้ัน 
3. เปLนนักศึกษาท่ีใหDความรGวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีเปLนแบบสอบถาม ซึ่งแบGงออกเปLน 2 ตอนดังน้ี  
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามสํารวจ ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสิ่งแวดลDอมตGอการใชDหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

โดยแบGงออกเปLน 2 ตอนดังน้ี  
 ตอนท่ี 1 ใชDสอบถามขDอมูลสGวนตัวของผูDตอบแบบสอบถาม ไดDแกG  เพศ /ตําแหนGง/
วัตถุประสงค<ในการใชD/เคยติดตGอใชDงานบGอยเพียงใด โดยใชDแบบสอบถามปลายป�ด แบบคําถาม  
มีรายการใหDเลือก (Multiple choice questions)  
 ตอนท่ี 2 ใชDสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอมตGอการใชD
หDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชDแบบสอบถามปลายป�ด แบบ
มาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ (Rating Scale) ซึ่งไดDแบGงกลุGมแบบสอบถามออกเปLน 2 ดDาน ดังน้ี  
 ดDานท่ี 1 ดDานการใหDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ  

ดDานท่ี 2 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร< / อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร<  
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 1. ผูDวิจัยเก็บรวบรวมขDอมูลดDวยตนเอง โดยการนําแบบสอบถามไปแจกใหDเฉพาะผูDท่ีกําหนด
เปLนกลุGมตัวอยGางไวDในเบ้ืองตDนเทGาน้ัน ตามสถานท่ีประจําของนักศึกษาภายในคณะ ท่ีไดDกําหนดไวD 
เพ่ือทําการเก็บขDอมูล แลDวนัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนตามวันเวลาท่ีกําหนด 
 2. นําแบบสอบถามท่ีไดDมาตรวจสอบความถูกตDองสมบูรณ<ของแบบสอบถาม และนําไป
วิเคราะห<ขDอมูลทางสถิติดDวยเคร่ืองคอมพิวเตอร<ตGอไป  
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี วิเคราะห<ขDอมูลดDวยเคร่ืองคอมพิวเตอร< โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science for Windows) ซึ่งมีการประมวลขDอมูลเปLนข้ันตอน 
คือ หลังจากการตรวจสอบความถูกตDองของแบบสอบเรียบรDอยแลDว จึงนําขDอมูลท่ีไดDมาเปลี่ยนแปลง
เปLนรหัสตัวเลข (Code) แลDวบันทึกรหัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร<โดยใชDคGาสถิติดังน้ี 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

255 

 

ค�าร�อยละ  

 สูตร  คGารDอยละ  =    * 100 

 
ค�าเฉลี่ย (Mean)  

 สูตร     คือคGาเฉลี่ยรวมของหัวขDอท่ีประเมิน 

     คือ ผลรวมของหัวขDอท่ีประเมินท่ีไดDจากผูDประเมิน  
    n  คือ จํานวนกลุGมตัวอยGางของผูDประเมินท้ังหมด 

 
ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 สูตร SD =  

กําหนดใหD  SD  คือ สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
   คือ คGาเฉลี่ยรวมของหัวขDอท่ีประเมิน 
     คือ ผลรวมของหัวขDอท่ีประเมินท่ีไดDจากผูDประเมินแตGละทGาน 
  x คือ คGาเฉลี่ยรวมของหัวขDอท่ีประเมิน 
  n  คือ จํานวนกลุGมตัวอยGางของผูDประเมินท้ังหมดท่ีประเมินงานวิจัย 
 1. การวิเคราะห<ขDอมูลเก่ียวกับตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถามทําการ
วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดDแกG คGาความถ่ี คGารDอยละและนํา
แสดงผล ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย  
 2. การวิเคราะห<ขDอมูลเก่ียวกับตอนท่ี 2 พึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม 
ตGอการหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร<คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ซึ่งมีท้ังหมด 2 ดDานดDวยกัน จะทําการวิเคราะห<โดยใชDคGาความถ่ี คGารDอยละ คGาเฉลี่ย และนําแสดงผล
ในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย การวิเคราะห<ระดับความพึงพอใจของผูDใชDงานาระบบ โดยวัด
ระดับ 5 ระดับ โดยมี เกณฑ<การใหD คะแนนและเกณฑ< การแปลความหมายคะแนน ดังน้ี 
 เกณฑ<การใหDคะแนน (Interval Scale) ระดับความพึงพอใจ  
  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ รDอยละ 80 ข้ึนไป  
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ รDอยละ 70 – 79  
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ รDอยละ 50 – 69  
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ รDอยละ 30 – 49  
  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ตํ่ากวGารDอยละ 30  
 เกณฑ<การวิเคราะห<ระดับความพึงพอใจใชDการคํานวณคGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) และนํามาจัดลําดับแบGงเปLนชGวงเทGาๆกัน ดังน้ี  
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  คGาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง สูงท่ีสุด  
  คGาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง สูง  
  คGาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง  
  คGาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ตํ่า  
  คGาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ตํ่าท่ีสุด  
 
ผลการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลDอม ตGอการหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร<คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี เคร่ืองมือท่ีใชD คือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ มาตราวัด จํานวน 5 ระดับ คือ สูง
ท่ีสุด สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่าท่ีสุด จํานวน นักศึกษา จํานวน 60 คน จากประชากร 72 คน ไดDมา
โดยการสุGมอยGางงGาย และการดําเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลระหวGางเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2561 
ไดDแบบสอบถามคืนรDอยละ100 วิเคราะห<ขDอมูลดDวยคGาสถิติ คือ คGาความถ่ี คGารDอยละ คGาเฉลี่ย คGาสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 1. ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม   
 ดDานสถานภาพนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสGวนใหญGเปLนเพศหญิง (66.7%)  
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม ตGอการหDองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร<คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี โดยรายละเอียดเรียงลําดับ
ดังน้ี 

2.1 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ 7. ไดDรับการบริการ
ตรงตามตDองการท่ีขอใชDบริการ อยูGในระดับสูง ( )  

2.2 ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ4.
ความสุภาพในการใหDบริการ อยูGในระดับสูง ( ) 

2.3 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ 8.ใหDบริการดDวย
ความเสมอภาคตามลําดับกGอน-หลังอยูGในระดับสูง ( )  

2.4 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ 9.มีความรูD
ความสามารถในการเบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทางวิทยาสาสตร< อยูGในระดับสูง ( )  

2.5 ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ1.
ข้ันตอนในการใหDบริการมีความคลGองตัว ไมGซับซDอน อยูGในระดับสูง ( )  

2.6 ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ5.
เจDาหนDาท่ีช้ีแจDงรายละเอียดใหDขDอมูลชัดเจน อยูGในระดับสูง ( )  

2.7 ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ 3. มี
อุปกรณ</สารเคมี/เปLนระเบียบเพียงพอตGอการเรียนการสอน อยูGในระดับปานกลาง ( )  
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2.8 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ6.สารเคมี/อุปกรณ< 
มีความพรDอมตามบทปฏิบัติการท่ีมีการเรียนการสอน อยูGในระดับปานกลาง ( )  

2.9 ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ2.
ความพรDอมของเคร่ืองวิทยาศาสตร</สารเคมีอยูGในระดับปานกลาง ( )  

2.10 ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ10. มีเจDาหนDาท่ี
ใหDบริการเพียงพอในการใหDบริการเบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< อยูGในระดับปานกลาง 

) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยพบวGา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจในการใชD
บริการหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< อยูG
ในระดับสูง โดยคGาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ในขDอ 7.
ไดDรับการบริการตรงตามตDองการท่ีขอใชDบริการ ระดับท่ีรองลงมา ดDานการใชDบริการการใชDอุปกรณ< 
และเคร่ืองมือสารเคมีในหDองปฏิบัติการ ในขDอ4.ความสุภาพในการใหDบริการ อยูGในระดับสูง สGวนดDาน
ท่ีมีคGาเฉลี่ยในความพึงพอใจนDอยท่ีสุดดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< ใน
ขDอ10. มีเจDาหนDาท่ีใหDบริการเพียงพอในการใหDบริการเบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทางวิทยาศาสตร< อยูGใน
ระดับปานกลาง ขาดเจDาหนDาท่ีประจําหDองปฏิบัติการวิทยาศาสตร<ท่ีมีความรูDความสามารถ ตรงตาม
เกณฑ< จึงทําใหDเกิดการลGาชDาในการใหDบริการ  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี จากขDอคDนพบดDานสารเคมีในหDองวิทยาศาสตร</อุปกรณ<ทาง
วิทยาศาสตร< ในขDอ10. มีเจDาหนDาท่ีใหDบริการเพียงพอในการใหDบริการเบิกจGายสารเคมี/อุปกรณ<ทาง
วิทยาศาสตร< เปLนขDอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจนDอยท่ีสุด ทางคณะฯ ควรจัดสรรหา/รับสมัคร
เจDาหนDาท่ีประจําหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< ท่ีมีความรูDความสามารถ คุณวุฒิตรงตามเกณฑ<เพ่ือ
ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะหDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< และควรมีการประเมินความพึงพอใจซ้ําใน
ปrถัดไป  

ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตGอไป แบบสอบถามควรมีดDานความปลอดภัยในการใชDงาน
หDองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร< เพ่ือเปLนประโยชน<และมีแนวทางปJองกันในการใชDงานหDองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร< ตGอไป  
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ความสัมพันธ�ระหว�างความวิตกกังวลอันเป�นลักษณะนิสัยและการกลัวความล�มเหลว
ในนักกีฬาสมัครเล�นระดบัมหาวิทยาลัย 

Relationship between Trait Anxiety and Fear Failure in  
University Amateur Athletes.  

 

ศุภกร โพธ์ิศรีทอง1, กุลธิดา เธียรผาติ2 

1คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะ
นิสัยและการกลัวความลDมเหลวในนักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัย โดยกลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการ
วิจัยคร้ังน้ีเปLนนักกีฬาสมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จํานวน 152 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบระดับความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะ
นิสัย และแบบวัดการกลัวความลDมเหลว โดยนําขDอมูลมาวิเคราะห<โดยใชDสถิติ รDอยละ คGาเฉลี่ย และ
สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ<โดยใชDสถิติ สหสัมพันธ<ของเพียร<สัน  ) Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาพบวGา นักกีฬาสมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย อยูGในระดับปานกลาง (19.58 ± 
3.26) และมี การกลัวความลDมเหลวโดยรวมอยูGในระดับปานกลาง เทGากับ (2.51±0.75) และ
ความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลวในนักกีฬา
สมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัยโดยใชDสถิติสหสัมพันธ<ของเพียร<สันพบวGามีระดับความสัมพันธ<กันในระดับ
ตํ่า (r = .26, sig = 0.001) 
คําสําคัญ : ความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย, การกลัวความลDมเหลว 

 
Abstract 

 The purpose of this study was to study the relationship between Trait Anxiety 
and Fear Failure in university amateur athletes. Subjects were 152 faculty of sports 
and technology Bangkok Thonburi university amateur athletes by using a simple 
random sampling with Krejcie & Morgan’s table of sample size calculation. Data 
collection tool was Sports Competition Anxiety Test (SCAT) and the performance 
failure appraisal inventory (PFAI). Data collection was analyzed in percentage, mean, 
standard deviation and Pearson’s product-moment correlation coefficient was 
utilized for paired relations between Trait Anxiety and Fear Failure. 
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 The research results as follows. The Trait Anxiety of Subjects in this study 
were at moderate level and the fear failure in this study were moderate level. In 
relationship aspect, the relations between Trait Anxiety and Fear Failure were at low 
level (r = .26, sig = 0.001) 
Keyword : Trait Anxiety, Fear Failure 
 
บทนํา  
 การแขGงขันกีฬาในปpจจุบันท้ังในระดับชาติ ระดับอาชีพ หรือระดับสมัครเลGน การท่ีนักกีฬาจะ
ประสบความสําเร็จในการแขGงขันไดDน้ันจะตDองไมGไดDอาศัยองค<ประกอบทางดDานรGางกายเพียงอยGาง
เดียว แตGยังตDองอาศัยองค<ประกอบอ่ืนๆ ซึ่งประกอบดDวยองค<ประกอบทางดDานรGางกาย ทางจิตใจ และ
ทางสิ่งแวดลDอม (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541) โดยองค<ประกอบทางจิตใจน้ันมีความสําคัญไมGไดDนDอยไป
กวGาอีกสององค<ประกอบท่ีกลGาววมา และยังสGงผลตGอการไดDรับชัยชนะ หรือประสบความสําเร็จในการ
แขGงขันของตัวนักกีฬาท้ังในทางตรงและทางอDอม ซึ่งเปLนสิ่งท่ีสนับสนุนใหDนักกีฬาแสดงความสามารถ
ออกมาไดDอยGางเต็มท่ี แตGหากองค<ประกอบทางดDานจิตใจไมGมีความพรDอมก็จะทําใหDนักกีฬาไมGสามารถ
แสดงความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มความสามารถหรือเปLนไปตามท่ีต้ังใจไวD 
 กรมพลศึกษา กระทรวงการทGองเท่ียวและกีฬา (2556) และ สุพัชรินทร< ปานอุทัยกลGาววGา 
(2550) ความวิตกกังวลทางการกีฬาเปLนอารมณ<หรือสภาวะท่ีเกิดข้ึนไดDท้ังในชีวิตประจําวัน หรือ
แมDกระท่ังในการแขGงขันกีฬา ซึ่งจะเกิดข้ึนเม่ือตัวบุคคลอยูGในสภาวะท่ีมีความรูDสึกหวาดกลัว มีความ
กระวนกระวายใจตGอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนโดยการคาดเดาเหตุการณ<ไปลGวงหนDา มีการคาดการณ<ไปลGวงหนDา
วGาจะลDมเหลวเม่ือพบกับคูGแขGงขันท่ีมีระดับฝrมือหรือประสบการณ<ท่ีมากกวGา หรือคิดไปเองวGาไมG
สามารถท่ีจะประสบความสําเร็จตามท่ีตัวเองต้ังใจไวDไดD โดยเฉพาะอยGางย่ิงความวิตกกังวลอันเปLน
ลักษณะนิสัย ท่ีเปLนความวิตกกังวลท่ีข้ึนอยูGกับนิสัยในแตGละตัวบุคคล โดยความวิตกกังวลอันเปLน
ลักษณะนิสัยน้ีจะเปLนตัวกําหนดแนวโนDมหรือทําใหDเกิดของความวิตกกังวลตามสถานการณ<ตGาง ๆ  
ซึ่งเม่ือหากความวิตกกังวลเพ่ิมสูงข้ึน อาจแสดงผลออกมาท้ังทางดDานรGางกาย และจิตใจ โดยลักษณะ
อาการดังกลGาวอาจสGงผลกระทบทางลบตGอการแสดงความสามารถของตัวนักกีฬา (ปราณี อยูGศิริ, 
2542) 
 เม่ือนักกีฬามีการคาดการณ<ไปลGวงหนDาวGาจะลDมเหลวเม่ือพบกับคูGแขGงขันท่ีมีระดับฝrมือหรือ
ประสบการณ<ที่มากกวGา สGงผลใหDเกิดความวิตกกังวล และสGงผลตGอการแสดงความสามารถของนักกีฬา 
ดังท่ี ลัดดา พันธ<กําเนิดและนฤพนธ< วงศ<จตุรภัทร (2549) กลGาวไวDวGา แรงจูงใจท่ีมาจากการกลัวความ
ลDมเหลวน้ัน จะทําใหDบุคคลนึกถึงหรือคาดการณ<ถึงความลDมเหลวในลักษณะทางลบท่ีเกิดข้ึนมาพรDอม
กับความลDมเหลว จึงทําใหDเกิดการหาหรือใชDวิธีการหลีกเลี่ยงหรือมีพฤติกรรมหนีจากสถานการณ<
เหลGาน้ัน นักกีฬาอาจจะต้ังเปJาหมายตํ่ากวGาความเปLนจริง อาจต้ังเปJาหมายท่ีเกินจริง หรืออาจ
ต้ังเปJาหมายท่ีไมGสามารถประเมินผลไดD เพ่ือหลีกเลี่ยงความลDมเหลวเหลGาน้ัน ซึ่งจะเปLนอีกสาเหตุหน่ึง
ท่ีนักกีฬาจะไมGมีโอกาสไดDพัฒนาตนเอง หรือแสดงความสามารถของตนเองไดDอยGางเต็มศักยภาพ  
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จากท่ีกลGาวมาขDางตDน จะเห็นไดDวGาการกลัวความลDมเหลวน้ันมีสาเหตุจากการคาดการณ<ไปลGวงหนDา  
ซึ่งเปLนสาเหตุอยGางหน่ึงท่ีทําใหDเกิดความวิตกกังวล ทางผูDวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง
ความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลวในนักกีฬา
สมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปLนขDอมูลใหDผูDท่ีเก่ียวขDองกับตัวนักกีฬาไดDทราบถึงระดับความวิตก
กังวลอันเปLนลักษณะนิสัยของนักกีฬาและความสัมพันธ<ในนักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัยท่ียังไมG
มีประสบการณ<ในการแขGงขันกีฬาในสภาวะแวดลDอมท่ีมีความกดดันเทGากับนักกีฬาระดับอาชีพท่ีสูงข้ึน 
และสามารถนําขDอมูลท่ีไดDน้ันไปพัฒนานักกีฬาใหDสามารถควบคุมตนเองและแสดงความสามารถ
ออกมาไดDอยGางสูงสุดในการแขGงขันในอนาคตตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความ
ลDมเหลวในนักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัย 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักกีฬาสมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน จํานวน 250 คน ท้ังเพศชายและหญิง โดยคัดเลือกมาเปLน
กลุGมตัวอยGางโดยการสุGมตัวอยGางแบบงGายโดยตาราง R.V. Krejcie และ D.W. Morgan (Krejcie & 
Morgan, 1970) ไดDกลุGมตัวอยGางจํานวน 152 คน ประกอบดDวยเพศชาย 101 คน และเพศหญิง 51 
คน อายุเฉลี่ย 20.28 ± 1.39 ปr 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบดDวย 
 1. แบบทดสอบระดับความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย (Sports Competition Anxiety 
Test: SCAT) ของ Martens ซึ่งแปลเปLนภาษาไทยโดย พิชิต เมืองนาโพธ์ิ ซึ่งมีคGาความเช่ือม่ันเทGากับ 
.76 และมีคGาความเท่ียงตรงอยูGท่ีระหวGาง .70-.80 ซึ่งประกอบดDวยขDอคําถาม รวมท้ังสิ้น 15 ขDอ เพ่ือ
นํามาใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล (ปราณี อยูGศิริ, 2542) โดยมีการคิดคะแนนตามความถ่ีของอาการท่ี
เกิดข้ึนจากความวิตกกังวล คือ นDอยคร้ัง บGอยคร้ัง และ บGอยๆ โดยมีการคิดคะแนนดังน้ี 
 ขDอ 1, 4, 7, 10 และ 13   ไมGนํามาคิดคะแนน 
 ขDอ 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14 และ 15 นDอยคร้ัง  = 1 คะแนน, บางคร้ัง = 2 คะแนน และ 
  บGอยๆ  = 3 คะแนน 
 ขDอ 6 และ 11 นDอยคร้ัง  = 3 คะแนน, บางคร้ัง = 2 คะแนน และ 
  บGอยๆ  = 1 คะแนน 
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โดยมีความหมายของระดับคะแนนดังตGอไปน้ี 
  ระดับคะแนน 10 – 15 คะแนน  ความวิตกกังวลตํ่า 
  ระดับคะแนน 16 – 23 คะแนน  ความวิตกปานกลาง 
  ระดับคะแนน 24 – 30 คะแนน  ความวิตกกังวลสูง  
 2. แบบวัดการกลัวความลDมเหลว (ลัดดา เรืองมโนธรรม และคณะ, 2545 อDางถึงใน กรมพล
ศึกษา, 2558) ซึ่งแบGงออกเปLน 5 ดDาน คือ ความอับอายและอึดอัดลําบากใจ กลัววGาคุณคGาตนตํ่าลง 
กลัวอนาคตไมGแนGนอน กลัวจะสูญเสียจากบุคคลท่ีมคีวามสาํคัญตGอตนเอง กลัวทําใหDบุคคลท่ีมี
ความสําคัญตGอตนเองไมGพอใจ มีคําถามจํานวน 5 ขDอ ซึ่งมีคGาความนGาเช่ือถือท้ังฉบับอยูGที่ 0.91 และมี
เกณฑ<การใหDคะแนน (เกตน<สรีิ มหาศิริชวรัตน<, 2559) ดังน้ี 
  คGาเฉลี่ยระหวGาง .00-1.00 หมายถึง คGาเฉลีย่อยูGในระดับตํ่ามาก 
  คGาเฉลี่ยระหวGาง 1.01-2.00 หมายถึง คGาเฉลี่ยอยูGในระดับตํ่า 
  คGาเฉลี่ยระหวGาง 2.01-3.00 หมายถึง คGาเฉลี่ยอยูGในระดับปานกลาง 
  คGาเฉลี่ยระหวGาง 3.01-4.00 หมายถึง คGาเฉลี่ยอยูGในระดับสูง 
  คGาเฉลี่ยระหวGาง 4.01-5.00 หมายถึง คGาเฉลี่ยอยูGในระดับสูงมาก 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผูDวิจัยไดDดําเนินการรวบรวมขDอมูลตามข้ันตอนดังตGอน้ี 
 1. ช้ีแจงวัตถุประสงค< รายละเอียด และวิธีการเก็บรวบรวมขDอมูลในการทําวิจัยใหDแกGกลุGม
ตัวอยGางทราบ พรDอมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบไดDทันทีเม่ือกลุGมตัวอยGางมีความจําเปLนท่ี
ไมGสามารถทําแบบทดสอบไดD 
 2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขDอมูลโดยใหDกลุGมตัวอยGางทําการกรอกขDอมูลในแบบทดสอบดDวย
ตนเอง โดยใชDเวลาเฉลี่ยคนละประมาน 20 นาที 
 3. ตรวจสอบความถูกตDอง และความสมบูรณ<ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูลทางสถิติ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยไดDนําขDอมูลมาตรวจสอบความถูกตDองสมบูรณ< และวิเคราะห<คGาสถิติตามลักษณะท่ี
ตDองการศึกษาดDวยโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. นําขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางมาแจกแจงความถ่ี  
 2 ทดสอบหาคGาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดDวยคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลวใน
นักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัย  
 3. ทดสอบหาคGาความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความ
ลDมเหลวในนักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัยโดยใชDสถิติสหสัมพันธ<ของเพียร<สัน (Pearson’s 
product-moment correlation coefficient) โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาพบวGา นักกีฬาสมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย อยูGในระดับปานกลาง (19.58 ± 
3.26 คะแนน) และมี การกลัวความลDมเหลวโดยรวมอยูGในระดับปานกลาง เทGากับ (2.51±0.75 
คะแนน) และเม่ือวิเคราะห<เปLนรายดDาน พบวGา กลุGมตัวอยGางมีคGาเฉลี่ยการกลัวความลDมเหลวและสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานในดDานความอับอายและอึดอัดลําบากใจ (2.34±1.15 คะแนน) ดDานกลัววGาคุณคGา
ตนตํ่าลง (2.30±0.92 คะแนน) ดDานกลัวอนาคตไมGแนGนอน (2.36±0.93 คะแนน) ดDานกลัวจะสูญเสีย
จากบุคคลท่ีมีความสําคัญตGอตนเอง (2.64±0.98 ตามลําดับ) ดDานกลัวทําใหDบุคคลท่ีมีความสําคัญตGอ
ตนเองไมGพอใจ (2.93±1.20 คะแนน) 
 ผลการทดสอบหาคGาความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัว
ความลDมเหลวในนักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัยโดยใชDสถิติสหสัมพันธ<ของเพียร<สันพบวGามีระดับ
ความสัมพันธ<กันในระดับตํ่า (r = 0.26, sig = 0.001) 
 
ตารางท่ี 1 คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนความ
วิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย 
 

 
 

กลุ�มตัวอย�าง (n=152) 
M SD ระดับความวิตกกังวล 

ความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย 19.58 3.26 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 2 คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนนการ
กลัวความลDมเหลว 
 

 
การกลัวความล�มเหลว 

กลุ�มตัวอย�าง (n=152) 
M SD ระดับการกลัว

ความล�มเหลว 
ความอับอายและอึดอัดลําบากใจ 2.34 1.15 ปานกลาง 
กลัววGาคุณคGาตนตํ่าลง 2.30 0.92 ปานกลาง 
กลัวอนาคตไมGแนGนอน 2.36 0.93 ปานกลาง 
กลัวจะสูญเสียจากบุคคลท่ีมคีวามสําคัญตGอตนเอง 2.64 0.98 ปานกลาง 
กลัวทําใหDบุคคลท่ีมีความสําคัญตGอตนเองไมGพอใจ 2.93 1.20 ปานกลาง 

ระดับการกลัวความล�มเหลวโดยรวม 2.51 0.75 ปานกลาง 
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อภิปรายผล 
 ความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัย เปLนบุคลิกภาพสGวนตัวบุคคล โดยหากนักกีฬามีความ
วิตกกังวลประเภทน้ีสGวนมากเปLนนักกีฬาท่ีมีลักษณะนิสัยมีความคาดหวังตGอสิ่งตGางๆ สูง กลัว
ความรูDสึกผิดหวัง หรือเปLนบุคคลท่ีมักจะเกิดความวิตกกังวลเม่ือทํากิจกรรมใดๆ ซึ่งเปLนผลมาจาก
ลักษณะประจําตัวของแตGละบุคคล (สุพัชรินทร< ปานอุทัย, 2553) ผลการศึกษาพบวGา นักกีฬา
สมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความวิตกกังวลอัน
เปLนลักษณะนิสัย อยูGในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลDองกับผลการศึกษาของภาคภูมิ รัตนโรจนากุล 
(2541) และ ปราณี อยูGศิริ (2542) ท่ีพบวGาระดับความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยของนักกีฬาท่ีเขDา
รGวมการแขGงขันกีฬามหาวิทยาลัยอยูGในเกณฑ<ปานกลาง ซึ่งความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยจะเกิด
ข้ึนกับนักกีฬาในทุกๆ สถานการณ< จนกลายเปLนลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพประจําตัวของแตGละ
บุคคล นักกีฬาท่ีมีความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยสูง จะเปLนนักกีฬาท่ีจะประเมินสถานการณ<ท่ี
เกิดข้ึนไปในทางลบหรือยากเกินกวGาความสามารถของตนเอง ประเมินตนเองวGามีความสามารถตํ่ากวGา
ความสามารถท่ีท่ีแทDจริงของตนเองหรือดDอยกวGาคูGตGอสูD โดยนักกีฬาท่ีมีความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะ
นิสัยสูง จะมีอาการท่ีเกิดข้ึนจากความวิตกกังวลตามสถานการณ<สูงกวGาบุคคลท่ีมีความวิตกกังวลอัน
เปLนลักษณะนิสัยตํ่า และความวิตกกังวลตามสถานการณ<จะสGงผลกระทบตGอการแสดงความสามารถ
ในการแขGงขันบาสเกตบอลของนักกีฬา เชGนในชGวงของการยิงลูกโทษในการแขGงขันบาสเกตบอล โดย
เหตุการณ<น้ีอาจเปLนตัวตัดสินผลแพDชนะไดD (สืบสาย บุญวีรบุตร, 2541 อDางถึงใน ปราณี อยูGศิริ, 2542 
และ ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550) 
 การกลัวความลDมเหลวน้ันเปLนบุคลิกลักษณะหน่ึงของบุคคลน้ันๆ ท่ีเช่ือวGาตนเองน้ันจะ ไดDรับ
ความอับอายและความลําบากใจหากตนเองน้ันเกิดการลDมเหลว (Gill, 1986) ผลการศึกษาพบวGา การ
กลัวความลDมเหลวของนักกีฬาสมัครเลGน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีโดยรวมอยูGในระดับปานกลาง ซึงแสดงถึงความคิดของนักกีฬาระดับสมัครเลGนท่ีเช่ือวGามี
โอกาสลDมเหลวอยูGประมาน 50% หรือเช่ือวGามีโอกาสท่ีจะมีการลDมเหลว ไมGประสบความสําเร็จ หรือ
อาจประสบความสําเร็จในการแขGงขันกีฬา โดยความเช่ือวGาตนเองโอกาสท่ีจะมีการลDมเหลวหรือ
ประสบความสําเร็จในการแขGงขัน ปpจจัยดDานแรงจูงใจน้ันอาจมีสGวนท่ีสGงเสริมทําใหDพฤติกรรมท่ี
แสดงออกน้ันไปทางใดทางหน่ึงท้ังในทิศทางท่ีจะประสบความสําเร็จและไมGประสบความสําเร็จไดD โดย
แรงจูงใจท่ีมาจากการกลัวความลDมเหลวน้ัน จะทําใหDบุคคลน้ันๆ คาดการณ<ถึงความลDมเหลวไปใน
ลักษณะทางลบ จึงทําใหDบุคคลน้ันใชDวิธีการหลีกเลี่ยงหรือมีพฤติกรรมหนีจากสถานการณ< ทําใหD
นักกีฬาต้ังเปJาหมายผลสัมฤทธ์ิตํ่ากวGาความเปLนจริงหรือไมGก็ต้ังเปJาหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีเกินจริงหรือ
ต้ังเปJาหมายท่ีไมGสามารถเกิดข้ึนไดDเลยหรือ ซึ่งเปLนสาเหตุท่ีทําใหDนักกีฬาจะไมGมีการพัฒนาตนเอง หรือ
แสดงความสามารถของตนเองไดDอยGางเต็มศักยภาพ(ลัดดา พันธ<กําเนิด และนฤพนธ< วงศ<จตุรภัทร, 
2549) โดยพบวGาขDอท่ีนักกีฬากลัวความลDมเหลวมากท่ีสุดคือดDานการกลัวทําใหDบุคคลท่ีมีความสําคัญ
ตGอตนเองไมGพอใจ ซึ่งอาจจะเปLนจากผูDฝ�กสอน ผูDปกครอง หรือผูDท่ีเก่ียวขDองกับตัวนักกีฬาสมัครเลGนท่ี
อาจเปLนสาเหตุของการกลัวท่ีจะลDมเหลวของนักกีฬา 
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 ดDานความสัมพันธ<ระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลวใน
นักกีฬาสมัครเลGนระดับมหาวิทยาลัย พบวGาระดับความสัมพันธ<กันในระดับตํ่า ซึ่งการกลัวความ
ลDมเหลวเปLนพฤติกรรมถาวร (Trait) หรือการถูกหลGอหลอมเปLนลักษณะนิสัยอยGางหน่ึงของบุคคล ท่ี
สัมพันธ<กับปpญหาของการบรรลุผลสําเร็จ และเก่ียวขDองกับการกลัววGาตนเองจะไรDความหมาย(Birney, 
Burdick, & Teevan, 1969) ซึ่งมีความสอดคลDองกับความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยท่ีเกิดข้ึนใน
นักกีฬาลักษณะนิสัยมีความคาดหวังตGอสิ่งตGางๆ สูง กลัวความรูDสึกผิดหวัง หรือเปLนบุคคลท่ีมักจะเกิด
ความวิตกกังวลเม่ือทํากิจกรรมใดๆ ซึ่งเปLนผลมาจากลักษณะประจําตัวของแตGละบุคคล (สุพัชรินทร< 
ปานอุทัย, 2553) โดยการท่ีระดับความสัมพันธ<กันระหวGางความวิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและ
การกลัวความลDมเหลวออกมาในระดับตํ่า อาจเปLนเพราะปpจจัยดDานอ่ืนๆ เชGนในดDานแรงจูงใจ ซึ่ง
แรงจูงใจท่ีแตกตGางกันอาจเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกเหมือนกัน โดยแตGละบุคคลจะมีแรงจูงใจดDวยกัน 
2 ดDาน คือ แรงจูงใจท่ีมุGงไปสูGความสําเร็จหรือลักษณะของการมีความภาคภูมิใจตGอความสําเร็จและ
แรงจูงใจดDานการกลัวความลDมเหลวหรือคุณลักษณะของการมีความละอายตGอความลDมเหลว โดย
นักกีฬาบางคนน้ันใชDการกลัวความลDมเหลวเปLนแรงจูงใจน้ันไปสูGความสําเร็จในระดับสูง (Conroy, 
Willow & Metzler, 2002) ซึ่งสิ่งน้ันอาจทําใหDความวิกตกกังวลของตัวนักกีฬาน้ันไมGแสดงออกมา 
หรือนักกีฬาสมัครเลGนอาจจะยังไมGมีความคาดหวังตGอผลการแขGงขันท่ีจะเกิดข้ึนมากพอท่ีจะทําใหDเกิด
การคาดการณ<ไปลGวงหนDาจนทําใหDเกิดความวิตกกังวลข้ึนไดD 
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูDฝ�กสอน หรือ ผูDท่ีมีความเก่ียวขDองกับนักกีฬา ทราบถึงขDอมูลดDานความ
วิตกกังวลอันเปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลว และสามารถนําขDอมูลปรับใชDกับนักกีฬาท้ัง
ในระดับสมัครเลGน และระดับอาชีพ เพ่ือใหDนักกีฬาพัฒนาความสามารถเพ่ือเขDาสูGการเปLนนักกีฬาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน โดยการศึกษาคร้ังตGอไปควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบในเร่ืองของความวิตกกังวลอัน
เปLนลักษณะนิสัยและการกลัวความลDมเหลวและความคาดหวังตGอผลการแขGงขันของนักกีฬาในระดับ
ตGางๆ 
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บทคัดย�อ 

 Begoniadarthvaderiana เปLนไมDดอกไมDประดับ ท่ี ไดD รับความสนใจมากในปpจจุ บัน 
เน่ืองจากมีใบและดอกสวยงาม ซึ่งการนําเขDาบีโกเนียชนิดน้ีจากตGางประเทศมักประสบปpญหาคือ ตDน
ตาย ใบเห่ียวงGายเม่ือโดนลม ทําใหDการปลูกเลี้ยงภายนอกคGอนขDางยาก ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค<เพ่ือขยายพันธุ<บีโกเนียดังกลGาวดDวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชโดยศึกษาชนิดของ
ช้ินสGวนพืชท่ีเหมาะสมตGอการทําใหDปลอดเช้ือจุลินทรีย< การขยายพันธุ<เพ่ือเพ่ิมปริมาณตDนจํานวนมาก 
และการยDายตDนพืชออกปลูกในสภาพธรรมชาติ จากการทดลองพบวGาช้ินสGวนพืชท่ีเหมาะสมตGอการทํา
ใหDปลอดเช้ือจุลินทรีย<มากท่ีสุดคือ ฝpกของบีโกเนียซึ่งปลอดเช้ือจุลินทรีย< 77.5 เปอร<เซ็นต< สําหรับ
ช้ินสGวนอ่ืนไดDแกG ใบ กDานใบ ขDอ และปลDอง ไมGสามารถทําใหDปลอดเช้ือจุลินทรีย<ไดD เม่ือเลี้ยงช้ินสGวนฝpก
บนอาหารสูตร MSท่ีเติม BA ความเขDมขDน 0.2มิลลิกรัมตGอลิตรสามารถชักนําการเกิดยอดไดDหลังจาก
การเลี้ยงเปLนเวลา4 เดือนเม่ือนํายอดมาเลี้ยงบนสูตรอาหารMS ท่ีเติมIBA ความเขDมขDน 0.5มิลลิกรัม
ตGอลิตรและสูตรอาหาร MS ท่ีไมGมีสารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักนําการเกิดรากไดD หลังจาก
การเลี้ยงเปLนเวลา 2 เดือน เม่ือนําตDนพืชยDายออกปลูกในสภาพธรรมชาติพบวGาตDนพืชมีการรอดชีวิต
ภายหลังการยDายปลูก 100 เปอร<เซ็นต< 
คําสําคัญ: บีโกเนีย ช้ินสGวนพืช เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
 

Abstract 
 Begonia darthvaderianaisan ornamental plant which has attractive beautiful 
leaves and flowers. Importing this Begonia fromabroad will have the problem due 
toeasily deathand leaves wilt after left outside the chamber. Planting begonia outdoor 
is difficult. Therefore, this research aim for propagation this begonia by plant tissue 
culturetechnique; studying the suitable explant types for sterilization, multiplication 
and transplanting.The result showed that begonia pod gave the highest percentage 
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(77.5%)of survival uncontaminated explants.The other parts, such as leaves, petiole, 
node and internode were not survival. The begonia pods were cultured on MSmedium 
supplemented with 0.2 mg/l BA for shoot induction after 4 months. Shoots were 
cultured on MS medium with 0.5 mg/l IBA or MS medium without plant growth 
regulator for root induction after 2 months. The survival rate after transplanting 
begonia to the natural condition was found 100 percent.  
Keywords: B. darthvaderiana, explants, plant tissue culture 
 
บทนํา 

บีโกเนียมีถ่ินกําเนิดในเอเชียและอเมริกา จัดเปLนไมDดอกและไมDประดับท่ีนิยมปลูกกันมากท้ัง
ในประเทศไทยและตGางประเทศ เน่ืองจากมีใบและดอกท่ีมีสีสันสวยงาม บีโกเนียมีหลากหลายสาย
พันธุ<แยกไดDเปLน 3 กลุGม คือ บีโกเนียชนิดท่ีมีรากฝอย (Fibrous rooted begonia) มีใบสีเขียวและ
นํ้าตาลมัน ดอกออกเปLนชGอ มีท้ังสีขาว ชมพู แดง บีโกเนียชนิดท่ีมีเหงDา (Rhizomatous begonia) 
สGวนมากเปLนบีโกเนียท่ีปลูกประดับใบ ใบสีสวยมีหลายแบบ เชGน รูปใบกลม หัวใจ มีกลีบดอกช้ันเดียว 
และบีโกเนียชนิดท่ีมีหัว (Tuberous begonia) มีดอกช้ันเดียวและดอกซDอน (Henley et.al.,2018) 

ปpจจุบันมีการนําเขDาสายพันธุ<บีโกเนียจากตGางประเทศเปLนจํานวนมาก และมาขายในราคา
แพงสําหรับบีโกเนียสายพันธุ< darthvaderianaเปLนบีโกเนียชนิดหน่ึงท่ีถูกคDนพบไมGนานมาน้ีท่ี 
Sarawak Borneo ประเทศอินโดนีเซีย (Lin et.al., 2014) และมักประสบปpญหาคือ บีโกเนียชนิดน้ีท่ี
นําเขDามาสGวนใหญGตDนจะไมGแข็งแรง ใบเห่ียวงGายเม่ือโดนลม ทําใหDการปลูกเลี้ยงภายนอกคGอนขDางยาก 
การขยายพันธุ<บีโกเนียสGวนใหญGสามารถทําไดDโดยการเพาะเมล็ด การปpกชํายอดและใบ การขยายพันธุ<
บีโกเนียดDวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชจึงเปLนอีกวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมปริมานตDนไดDเปLน 
จํานวนมาก 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงนําเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชเขDามาชGวยในการขยายพันธุ<บีโกเนีย
สายพันธุ<darthvaderianaเพ่ือเพ่ิมปริมาณตDนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นซึ่งวิธีการน้ีมีประโยชน<
อยGางมากในการผลิตบีโกเนียสายพันธุ<ดังกลGาวเพ่ือเปLนการคDาสําหรับประเทศไทยในอนาคต 
  
วัตถุประสงค�การวิจัย  
 ศึกษาชนิดของช้ินสGวนพืชท่ีเหมาะสมในการฟอกฆGาเช้ือการขยายพันธุ<เพ่ือเพ่ิมปริมาณตDน 
BegoniadarthvaderianaและการยDายพืชออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 ตDนบีโกเนียเปLนไมDดอกไมDประดับท่ีนิยมปลูกเลี้ยงกันมากในปpจจุบัน และมีการนําเขDาสายพันธุ<
บีโกเนียจากตGางประเทศมาขายในราคาท่ีคGอนขDางสูง บางสายพันธุ<ตDองมีการดูแลเปLนพิเศษ 
โดยเฉพาะบีโกเนียสายพันธุ< darthvaderianaซึ่งผูDปลูกเลี้ยงท่ีซื้อไปมักจะเลี้ยงไมGคGอยรอด เน่ืองจาก
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ตDนคGอนขDางอGอนแอตGอสภาพอากาศในประเทศไทย การขยายพันธุ<ดDวยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชจึง
เปLนวิธีการท่ีดีที่สุดและไมGจําเปLนตDองมีการนําเขDาบีโกเนียสายพันธุ<น้ีอีก สําหรับพืชท่ีขึ้นอยูGในธรรมชาติ
สGวนของพืชท่ีอยูGบริเวณภายนอกตDน เชGน ผิวใบ ซอกกาบใบ ฯลฯ จะมีจุลินทรีย<อยูGหลายชนิด ซึ่งโดย
สGวนใหญGจะเปLนเช้ือรา และแบคทีเรีย การนําช้ินสGวนของพืชเพ่ือมาฟอกฆGาเช้ือจุลินทรีย<มักจะทําไดD
ยากเพราะนํ้ายาฆGาเช้ืออาจจะแทรกซึมไปไมGถึง แตGถDานําสGวนของพืชท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย<เชGน เมล็ดท่ี
อยูGภายในฝpก โอกาสท่ีจะฟอกฆGาเช้ือไดDสําเร็จจะมีมาก 
 
การดําเนินการวิจัย 

1. พืชทดลอง 
 BegoniadarthvaderianaนําเขDาจากตGางประเทศ 
2. การฟอกฆ�าเช้ือช้ินส�วนพืชเพื่อให�ปลอดเช้ือจุลินทรีย� 
 นําช้ินสGวนของตDน B. darthvaderianaไดDแกG ใบ กDานใบ ขDอ ปลDอง และฝpกมาลDางทํา

ความสะอาดโดยใหDนํ้าไหลผGานช้ินสGวนพืชประมาณ30 นาที แลDวจึงนําช้ินสGวนพืชไปแชGแอลกอฮอล< 
70เปอร<เซ็นต<เปLนเวลา 1 นาที และฟอกฆGาเช้ือดDวยสารละลายคลอรอกซ<ที่ความเขDมขDน 10เปอร<เซ็นต< 
ผสม tween 20 จํานวน 2 หยด เปLนเวลา 10 นาทีและ 5เปอร<เซ็นต<เปLนเวลา 5 นาที ลDางช้ินสGวน
ยอดดDวยนํ้าน่ึงฆGาเช้ือแลDวจํานวน 4 คร้ัง จากน้ันจึงยDายลงเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีไมGเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช บันทึกเปอร<เซ็นต<ช้ินสGวนพืชท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย< และเปอร<เซ็นต<
ช้ินสGวนพืชท่ีรอดชีวิตภายหลังจากการเลี้ยงบนอาหารเปLนเวลา 1 เดือน 

3. การขยายพันธุ�บีโกเนียเพื่อเพิ่มปริมาณต�น 
 3.1 การชักนํายอด 
  นําช้ินสGวนพืชท่ีเหมาะสมซึ่งปลอดเช้ือและรอดชีวิตแลDวจากขDอ 2 มาเลี้ยงบนอาหาร

สูตร MS ท่ีมีการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต BA (N6-benzyladenine) ความเขDมขDน 0.2 
มิลลิกรัมตGอลิตรนํ้าตาลซูโครส 30 กรัมตGอลิตร pH 5.7 เพ่ือชักนําการเกิดยอดและเพ่ิมปริมาณยอด
โดยเพาะเลี้ยงในสภาพท่ีใหDแสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต<สีขาวชนิด cool daylight นาน 16 
ช่ัวโมงตGอวันความเขDมขDนของแสง30µmolm-2s-1 ท่ีอุณหภูมิ 25+2 องศาเซลเซียสทําการยDายอาหาร
ใหมGทุก 1 เดือนบันทึกลักษณะการเจริญเติบโต 

 3.2 การชักนําการเกิดราก 
  นํายอดท่ีสมบูรณ<มาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีไมGเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต 

หรือ เติมIBA ความเขDมขDน0.5มิลลิกรัมตGอลิตรเพ่ือชักนําการเกิดราก โดยเพาะเลี้ยงในสภาพ
เชGนเดียวกันกับขDอ 3.1บันทึกเปอร<เซ็นต<การออกราก  

4. การย�ายต�นออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
 นําตDนพืชท่ีมีรากสมบูรณ<แลDวยDายออกปลูกในสภาพธรรมชาติโดยใชDวัสดุปลูกคือ สแฟกนัม

มอส บันทึกเปอร<เซ็นต<การรอดชีวิตภายหลังการยDายปลูก 
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5. การวิเคราะห�ผลทางสถิติ 
 วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 4ซ้ําใชDโปรแกรม SAS ในการวิเคราะห<ขDอมูล  
6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 การทดลองดําเนินการในชGวงเดือนมกราคม–ธันวาคม 2561 

 
ผลการวิจัย 

การฟอกฆ�าเช้ือช้ินส�วนพืชเพื่อให�ปลอดเช้ือจุลินทรีย� 
 จากการนําตDน B. darthvaderianaท่ีนําเขDาจากตGางประเทศ (ภาพท่ี 1) นําช้ินสGวนพืช ไดDแกG 
ใบ กDานใบขDอ ปลDอง และฝpก จากน้ันลDางดDวยนํ้าท่ีผสมนํ้ายาทําความสะอาด และแชGในแอลกอฮอล< 
70เปอร<เซ็นต<เปLนเวลา 1 นาที สารละลายคลอรอกซ<ความเขDมขDน 10เปอร<เซ็นต<ท่ีผสม tween 20 
จํานวน 2 หยด เปLนเวลา 10 นาที และสารละลายคลอรอกซ<ความเขDมขDน 5 เปอร<เซ็นต< เปLนเวลา  
5 นาที ลDางดDวยนํ้าท่ีน่ึงฆGาเช้ือจํานวน 4 คร้ัง นําช้ินสGวนท่ีผGานการฟอกฆGาเช้ือแลDวยDายลงเลี้ยงบน
อาหารสูตร MS ท่ีไมGเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชพบวGาช้ินสGวนจากฝpกสามารถปลอด
เช้ือจุลินทรีย<ไดDมากท่ีสุดคือ 77.5เปอร<เซ็นต<ในขณะท่ีช้ินสGวนพืชชนิดอ่ืนมีการปนเป�¡อนเช้ือจุลินทรีย<
ท้ังหมด(ตารางท่ี 1) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงชนิดของช้ินสGวนพืช ท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย< และการมีชีวิตรอดของช้ินสGวนยอด
ภายหลังการฟอกฆGาเช้ือ  
 

วิธีการฟอกฆ�าเช้ือ 
จํานวน 

ช้ินส�วนพชื 
เปอร�เซ็นต�ช้ินส�วนพืช 
ท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย� 

1. ใบ 10 0 b 
2. กDานใบ 10 0 b 
3. ขDอ 10 0 b 
4. ปลDอง 10 0 b 
5. ฝpก 10 77.5 a 
CV (%) - 4.43 
F-test - * 
 
หมายเหตุ คGาเฉลี่ยท่ีตามดDวยตัวอักษรท่ีตGางกันมีความแตกตGางกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 
เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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ภาพท่ี 1 ตDนบีโกเนีย(B.darthvaderiana)ท่ีนําเขDาจากตGางประเทศ (A) และช้ินสGวนฝpก 
ของบีโกเนียท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย<ภายหลังการฟอกฆGาเช้ือ(B) 

 
การขยายพันธุ�บีโกเนียเพื่อเพิ่มปริมาณต�น 

การชักนําการเกิดยอด 
จากการนําช้ินสGวนท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย<ซึ่งในการทดลองพบวGา ช้ินสGวนฝpกของบีโกเนียเปLน

ช้ินสGวนท่ีประสบความสําเร็จในการฟอกฆGาเช้ือ จึงนํามาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ท่ีเติม BA ความ
เขDมขDน 0.2 มิลลิกรัมตGอลิตร เพ่ือชักนําการเกิดยอดและเพ่ิมปริมาณยอดโดยเพาะเลี้ยงในสภาพท่ีใหD
แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต<สีขาวชนิด cool daylight นาน 16 ช่ัวโมงตGอวัน ความเขDมขDนของ
แสง 30 µmolm-2s-1 ท่ีอุณหภูมิ 25 + 2 องศาเซลเซียส ทําการยDายอาหารใหมGทุก 1 เดือน จากการ
สังเกตการเจริญเติบโตของช้ินสGวนฝpก พบวGา ภายหลังการเลี้ยงช้ินสGวนฝpกบนอาหารซึ่งภายในฝpกจะมี
เมล็ดเล็กๆ และเมล็ดเร่ิมงอกโดยมีเน้ือเย่ือสีเขียวเกิดข้ึนภายหลังจากเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห<เปLน
เวลา 4 เดือน (ภาพท่ี 2)เม่ือเลี้ยงไปอีกประมาณ 6-7 เดือน เน้ือเย่ือสีเขียวจะเร่ิมพัฒนาเปLนยอด
เกิดข้ึน จนกลายเปLนตDนบีโกเนียท่ีมีลักษณะเหมือนตDนแมGพันธุ<ท่ีนําเขDาจากตGางประเทศ โดยสูตร
อาหารน้ีสามารถใชDในการเพ่ิมปริมาณยอดไดDจํานวนมาก (ภาพท่ี 3)  

  

 
 

ภาพท่ี 2 ช้ินสGวนฝpกของบีโกเนียท่ีมีเมล็ดเลก็ๆ และเร่ิมมีการงอกโดยเห็นเปLน 
เน้ือเย่ือสีเขียวเกิดข้ึนภายหลังการเลี้ยงบนอาหารเปLนเวลา 4 เดือน 
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ภาพท่ี 3การขยายเพ่ือเพ่ิมปริมาณยอดของ B. darthvaderianaภายหลังการเลี้ยงบนอาหารสูตร 
MS ท่ีเติม BA ความเขDมขDน 0.2 มิลลิกรัมตGอลิตรเปLนเวลา 7เดือน  

 
การชักนําการเกิดราก 
เม่ือนํายอดท่ีสมบูรณ<มาเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ทีไมGเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือ 

เติมIBA ความเขDมขDน 0.5 มิลลิกรัมตGอลิตร เพ่ือชักนําการเกิดราก พบวGา อาหารท้ังสองสูตรสามารถ
ชักนํายอดบีโกเนียใหDเกิดรากไดD 100 เปอร<เซ็นต< ภายหลังการเลี้ยงบนสูตรอาหารเปLนเวลา 2 เดือน 
(ภาพท่ี 4) 

 

 
ภาพท่ี 4 การชักนําการเกิดรากของ B. darthvaderianaภายหลังการเลี้ยงบนอาหารสูตร MS  

ท่ีเติม IBA ความเขDมขDน 0.5 มิลลิกรัมตGอลิตร(A) และสูตร MS ท่ีไมGเติมสารควบคุม  
การเจริญเติบโตภายหลังการเลี้ยงเปLนเวลา 2เดือน  

 
การย�ายต�นออกปลูกในสภาพธรรมชาติ 
 จากการทดลองยDายตDน B. darthvaderianaออกปลูกโดยใชDวัสดุปลูกคือสแฟกนัมมอส และ
เลี้ยงอยูGในภาชนะในระบบป�ดเพ่ือใหDตDนมีความแข็งแรงและตDนพืชสGวนใหญGมีชีวิตรอด100เปอร<เซ็นต< 
(ภาพท่ี 5) 
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ภาพท่ี 5 ตDนB. darthvaderianaท่ียDายออกปลูกในระบบป�ด 
 
อภิปรายผล 
 การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชในสGวนของข้ันตอนการทําใหDช้ินสGวนพืชปลอดเช้ือจุลินทรีย<น้ันทําไดD
ไมGงGายนักสําหรับการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือบีโกเนียโดยเฉพาะสายพันธุ<ท่ีนําเขDาจากตGางประเทศ เน่ืองจาก
ตDนพืชสGวนใหญGถูกนําออกจากป�าซึ่งอาจจะมีเช้ือจุลินทรีย<มากมาย รวมท้ังการขนสGงท่ีมีการใชDบรรจุ
ภัณฑ<ท่ีไมGเหมาะสม ทําใหDตDนพืชไมGแข็งแรงและมีโอกาสท่ีเช้ือโรคเขDาทําลายซ้ําเติมไดDงGาย การเลือก
ช้ินสGวนของพืชท่ีเหมาะสมเพ่ือนํามาทําใหDปลอดเช้ือจุลินทรีย<และการเลือกใชDสารสําหรับฟอกฆGาเช้ือท่ี
เหมาะสมรวมท้ังระยะเวลาในการฟอกฆGาเช้ือในพืชแตGละชนิดน้ันมีวิธีการแตกตGางกันไป แตGอยGางไรก็
ตามสารเคมีฟอกฆGาเช้ือท่ีนิยมนํามาใชDกันมากคือ คลอรอกซ< ซึ่งมีสGวนผสมของโซเดียมไฮโปคลอไรด< 
(NaOCl)(ประศาสตร<, 2538) สําหรับงานวิจัยเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือบีโกเนียสGวนใหญGจะใชDใบหรือกDานใบ
เปLนช้ินสGวนพืชเพ่ือมาทําใหDปลอดเช้ือจุลินทรีย<(Mendiet.al., 2009; Saraet.al., 2012; Kumariet.al., 
2017) ซึ่งจากการทดลองพบวGา การใชDฝpกบีโกเนียเปLนช้ินสGวนพืชท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะทําใหDไดDตDนบี
โกเนียท่ีปลอดเช้ือจุลินทรีย< เน่ืองจากภายในฝpกมีเมล็ดอยูGภายใน จึงเปLนวิธีการเพ่ิมจํานวนตDนของบี
โกเนียสายพันธุ<ที่นําเขDามาจากตGางประเทศไดDอยGางรวดเร็ว ดังน้ัน การสั่งนําเขDาตDนพันธุ<บีโกเนียใหมG ๆ 
จากตGางประเทศควรสั่งเมล็ดพันธุ<ท่ีอยูGในฝpกท่ียังไมGแตกจะดีกวGาการสั่งตDนพันธุ<หรือก่ิงพันธุ< ซึ่งอาจจะ
ไมGแข็งแรง นอกจากน้ีในการสั่งเมล็ดพันธุ< หรือเมล็ดท่ีอยูGในฝpก อาจไดDตDนพันธุ<ท่ีมีลักษณะดีสําหรับ
การยDายตDนบีโกเนียสายพันธุ< dartjvaderianaออกจากขวดเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือปลูกในสภาพ
ธรรมชาติน้ันควรเลี้ยงตDนในสภาพธรรมชาติหรือภาชนะท่ีมีความช้ืนคGอนขDางสูงมาก (chamber) 
เน่ืองจากบีโกเนียสายพันธุ<น้ีชอบความช้ืนสูงมาก (GardenTags,2019) 
 
ข�อเสนอแนะ  

B. darthvaderianaท่ีนําเขDาจากตGางประเทศสGวนใหญGตDนมักจะอGอนแอ และเนGางGาย การ
ปลูกเลี้ยงในสภาพธรรมชาติยังมีปpญหาคือใบเห่ียวงGายเม่ือโดนลม และยังมีปpญหาการปนเป�¡อน
เช้ือจุลินทรีย<ทําใหDการฟอกฆGาเช้ือช้ินสGวนพืชและไดDช้ินสGวนท่ีปลอดเช้ือน้ันทําไดDยาก เน่ืองจากเปLนพืช
ท่ีเก็บมาจากป�า ข้ึนอยูGบนดิน ในบริเวณท่ีมีความช้ืน ดังน้ันกGอนการฟอกฆGาเช้ือควรแชGช้ินสGวนพืชใน
สารยับย้ังเช้ือราหรือแบคทีเรียกGอนท่ีจะมาแชGในละลายสําหรับฟอกฆGาเช้ือ ซึ่งจะชGวยลดปpญหาการ
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ปนเป�¡อนเช้ือจุลินทรีย<ไดDบDางอยGางไรก็ตามบีโกเนียชนิดน้ียังมีลําตDนท่ีอวบนํ้า การใชDระยะเวลาในการ
ฟอกฆGาเช้ือนานเกินไป หรือใชDสารฟอกฆGาเช้ือความเขDมขDนมากเกินไปอาจทําใหDช้ินสGวนพืชตายไดD 
ดังน้ันการใชDช้ินสGวนพืชจากฝpกนGาจะเปLนวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการทําใหDช้ินสGวนพืชปลอดเช้ือ เน่ืองจาก
ฝpกน้ันหุDมเมล็ดอีกช้ันหน่ึง นอกจากน้ีการปลูกเลี้ยงตDนบีโกเนียชนิดน้ีในสภาพธรรมชาติอาจจะตDองใหD
มีสภาพบรรยากาศท่ีมีความช้ืนสูงมาก ดังน้ันการปลูกเลี้ยงในระบบป�ด เชGน การเลี้ยงใน terrarium 
หรือ chamber อาจจะเปLนวิธีท่ีดีกวGาการเลี้ยงภายนอก ซึ่งตDนจะมีชีวิตรอดและสามารถเจริญเติบโต
เปLนตDนใหญGที่สมบูรณ< ซึ่งเปLนท่ีนิยมมากในปpจจุบัน 
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือออกแบบและสรDางตูDปลาอัจฉริยะโดยทําการสั่งการผGาน
เว็บไซต< และเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของตูDปลาท่ีสามารถบอกคGาพีเอช และบําบัดนํ้าโดยอาศัยการ
ทํางานของบอร<ดอาดูโนGสําหรับควบคุมสGวนประกอบของระบบตGางๆ ภายในตูDปลาและการบําบัดนํ้า
เสียโดยอาศัยเคร่ืองมือวัดคGาพีเอชท่ีสามารถตรวจสอบความเปLนกรด-เบสของนํ้าไดDจากมูลตูDปลา
ระบบใหDอาหารท่ีทําหนDาท่ีควบคุมการดูแลการใหDอาหารปลาไดDอยGางสมํ่าเสมอท่ีสามารถทํางานไดDใน
รูปแบบของการควบคุมผGานเว็บไซต<ทั้งน้ีตูDปลาอัจฉริยะจะชGวยอํานวยความสะดวกใหDแกGผูDที่สนใจเลี้ยง
ปลาไดD 
คําสําคญั : ตูDปลา อัจฉริยะ บอร<ดอาดูโนG 
 

Abstract 
The propose of the research were to design and build the intelligent aquarium 

can order through the web site and investigate the efficacious intelligent aquarium. 
The principle of work use Arduino board control system in aquarium and water 
purification by PH material can determine acid-base of water from aquarium. The 
aquarium intelligence can control with website by internet network to anyway any time.  
Keywords: aquarium, intelligent, Arduino board 

 
บทนํา 
  การเลี้ยงปลาสวยงามภายในตูDเลี้ยงปลาไดDรับความนิยมเปLนอยGางมาก ไมGวGาจะเปLนการเลี้ยง
เพ่ือการคDาหรือการเลี้ยงเพ่ือเปLนงานอดิเรก ปpญหาสําคัญท่ีท้ังผูDเลี้ยงและผูDคDาประสบเหมือนกัน คือ 
ตDองใชDเวลาคGอนขDางมากในการดูแลปลา ท้ังการใหDอาหาร การเปลี่ยนถGายนํ้า ซึ่งในปpจจุบันคนเราใชD
ชีวิตแบบเรGงรีบมากอาจจะทําใหDไมGมีเวลาดูแลปลาไดDดีอยGางท่ีควร ปpจจุบันน้ีมีผูDเลี้ยงปลาและผูDขาย
ปลาสวยงามเปLนจํานวนมากโดยเฉพาะการประกอบธุรกิจเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงปลาท่ีมีการเลี้ยงปลา
เปLนจํานวนมากยGอมประสบกับปpญหาท่ีตDองใชDเวลาคGอนขDางมากในการดูแลรักษาปลาและตูDปลา เชGน 
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ตDองคอยดูแลในเร่ืองของการใหDอาหาร สภาพของนํ้าท่ีใชDเลี้ยงปลา การเปลี่ยนถGายนํ้าภายในตูDปลา 
เน่ืองดDวยสาเหตุเหลGาน้ีการเลี้ยงปลาตูDเปLนจํานวนมากจึงกลายเปLนเร่ืองยุGงยากและเปLนภาระหนัก
สําหรับการประกอบธุรกิจ การดูแลท่ีไมGท่ัวถึงอาจทําใหDเกิดปpญหาปลาท่ีเลี้ยงป�วย หรือตายสGงผลเสีย
ตGอธุรกิจมาก ดังน้ัน ตูDปลาอัจฉริยะน้ีจะชGวยเพ่ิมความสะดวกสบายใหDแกGผูDประกอบธุรกิจในการเลี้ยง
ปลาดDานตGางๆ ไดDเปLนอยGางดีดDวยระบบการใหDอาหารปลา การบําบัดนํ้าเสีย การตรวจสอบคGา pH ซึ่ง
การทํางานของระบบเปLนการทํางานแบบสามารถสั่งการผGานเว็บไซต<ไดD 
  จากปpญหาท่ีผูDคนไมGมีเวลาดูแลปลาไดDดีอยGางท่ีควร จึงไดDมีการคิดคDนตูDปลาท่ีมีอุปกรณ<อํานวย
ความสะดวกตGอผูDเลี้ยงท่ีสามารถสั่งการใหDอาหารปลา บําบัดนํ้าเสีย ตรวจสอบคGา pH ผGานเว็บไซต< 
เพราะปpจจุบันเทคโนโลยีดDานฮาร<ดแวร<และซอฟต<แวร<มีความกDาวหนDาไปมาก และไดDถูกนํามาประยุกต<
เพ่ือใชDสรDางเคร่ืองมือสําหรับการควบคุมและตรวจสอบระบบตGางๆ ไดDเปLนอยGางดี ตูDปลาอัจฉริยะ 
นอกจากจะเปLนทางเลือกใหมGท่ีชGวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหDกับตูDปลาแลDว ยังทําใหDผูDเลี้ยงรูDสึกวGาการเลี้ยง
ปลาตูDสวยงามไมGเปLนเร่ืองท่ียุGงยากอีกตGอไป โดยทําใหDการเลี้ยงปลาสวยงามน้ันเปLนเร่ืองงGายท่ีผูDเลี้ยง
สามารถเลี้ยงไวDสําหรับเปLนงานอดิเรก หรือการคDาไดDอยGางงGายดาย เพราะไดDมีการนําเทคโนโลยีมาชGวย
ในการเลี้ยงทําใหDผูDเลี้ยงสะดวกสบายในการเลี้ยงปลา  
  ดังน้ัน คณะผูDวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรDางผลงานสิ่งประดิษฐ<ตูDปลาอัจฉริยะท่ีมีอุปกรณ<
อํานวยความสะดวกสบายตGอผูDเลี้ยง โดยท่ีผูDใชDสามารถใหDอาหารปลา บําบัดนํ้าเสีย และบอกคGา pH 
ของนํ้า โดยสั่งการผGานเว็บไซต< ท่ีชGวยใหDประหยัดเวลา และมีสะดวกสบายมากข้ึน เพราะเว็บไซต<เปLน
สิ่งท่ีไดDรับความนิยมมากในปpจจุบัน สามารถเช่ือมตGอกับอุปกรณ<สื่อสารไดDหลากหลาย เชGน สมาร<ท
โฟนแท็บแล็ตท่ีเป�ดโอกาสใหDทุกคนไดDใชDงานในทุกท่ี แมDแตGตอนทํางานหรืออยูGขDางนอกก็สามารถดูแล
เลี้ยงปลาไดD 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือออกแบบและสรDางตูDปลาอัจฉริยะโดยสั่งการผGานเว็บไซต< 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของตูDปลาอัจฉริยะท่ีสามารถบอกคGา pH ไดD 
 3. เพ่ือศึกษาการทํางานของตูDปลาท่ีสามารถบําบัดนํ้าเสียไดD 
ขอบเขตการศกึษา 
 1. ดDานเน้ือหา 

   1.1 ศึกษาการดูแลเลี้ยงปลาสวยงาม 
   1.2 ศึกษาเก่ียวกับสายพันธุ<ปลาสวยงาม 
 2. ดDานซอฟต<แวร< 
   2.1 โปรแกรม Arduino 
   2.2 เว็บไซต< www.anto.io.th 
  



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

277 

 

วิธีการดําเนนิงาน 
1. ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 ศึกษาหลักการทํางานเพ่ือหารายละเอียดเพ่ือการจัดสรDางการศึกษาทํางานเพ่ือหา

รายละเอียดในการจัดสรDางโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 1.1 ศึกษาและคDนควDาหาขDอมูล 
 1.2 ระบบการทํางานของเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้าหรือช้ินงานโดยท่ี

ผGานอาดูโนG และแสดงผลผGานจอแสดงผล  
 1.3 อุปกรณ< ตG างๆ ท่ี ใชD ในการสรDางเค ร่ืองอาหารปลาพรDอมบอกคG า pH ใน นํ้า 

ประกอบดDวยบอร<ดอาดูโนG รีเลย< อัลตรDาโซนิคเซนเซอร< และโหนดเอ็มซียู  
 1.4 การออกแบบและคํานวณช้ินสGวนตGางๆ เพ่ือนํามาใชDงาน  
 1.5 การระบุรายละเอียดการวัสดุอุปกรณ<น้ีในการวางแผนเลือกใชDวัสดุโดยพิจารณา

เลือกใชDวัสดุท่ีมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพใหDเหมาะสมกับช้ินสGวนตGางๆ ของเคร่ืองใหDอาหารปลา
พรDอมบอกคGา pH ในนํ้าใหDมีความทนทานตGออายุการใชDงาน 

 1.6 การออกแบบคํานวณและสรDาง การออกแบบคํานวณและการสรDางเคร่ืองใหDอาหาร
ปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้าใหDสามารถทํางานไดDตามวัตถุประสงค<  

 1.7 การออกแบบเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้าโดยคณะผูDจัดทําไดDเร่ิมจาก
การออกแบบโคDดเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้ามีการกําหนดคGาดDวยและมีการแสดงผล
ออกทางจอแสดงผลโดยใชDโปรแกรมอาดูโนGในการเขียนโคDดคําสั่ง แลDวตGอวงจรเพ่ีอการทดลอง 

2. การดําเนินงานการสรDางเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้า 
 2.1 การออกแบบวงจรเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้า โดยใชDโหนดเอ็มซียู

และ บอร<ดอาดูโนGเปLนตัวหลักในการควบคุม 
 2.2 การออกแบบระบบวงจรวัดอุณหภูมิในนํ้า โดยใชDโหนดเอ็มซียูและบอร<ดอาดูโนGเปLน

ตัวหลักในการควบคุมวัดอุณหภูมิในนํ้าโดยใชDเซนเซอร<ตรวจวัดอุณหภูมิไอซี DS18B20 
3. ออกแบบโครงสรDางตูDปลาอัจฉริยะ 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรDางตูDปลา 

เคร่ืองให4อาหารปลา 

Adapter 

กล:องวงจร 

โต>ะวาง 

เคร่ืองกรองบําบัดนํ้าเสีย 

ตู4ปลา 
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 4. ข้ันตอนในการดําเนินงาน  
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนผังวิธีดําเนินงาน 
 
ผลการดําเนนิการออกแบบ 

การออกแบบตูDปลาอัจฉริยะเลือกใชDโปรแกรม Clip Studio Paint Pro และสรDางตูDปลาใหD
ตรงกับปpญหาของผูDใชDงานการเลือกวัสดุท่ีใชDในการเลี้ยงแบบกระจกเพ่ือความสะดวกในการทําความ
สะอาด และตGอวงจรท้ังหมดไวDภายในกลGองเพ่ือความปลอดภัยตGอผูDใชDงาน และนอกจากน้ีสามารถ
แสดงผลคGา pH ผGานจอแสดงผล และสามารถตรวจสอบปริมาณอาหาร เวลาท่ีใหDอาหารปลาไดD 

 

เร่ิมตDน 

ศึกษาขDอมูลของ 
อุปกรณ<สําหรับใชDใน 
การตGอวงจรตูDปลา 

ทดสอบการ 

ทํางาน 

ปรับปรุง 

และแกDไข 

ไม:ผ:าน 

ทดลองโดยการ 

นําปลาแตGละชนิด 

มาเลี้ยง 

ผ:าน 

สิ้นสุดการทํางาน 
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ผลการทดลองประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดลองประสิทธิภาพ 

ชนิดปลา 
ระดับน้าํท่ีใช�ใน 

การเลี้ยง
(เซนติเมตร) 

การเปลี่ยน 
แปลงค�า pH 

การให�อาหาร 
(คร้ัง/วัน) 

ชนิดน้าํ 
ท่ีใช�เลี้ยง 

อุณหภูมิของน้าํ 
ในการเลี้ยง 

(องศาเซลเซียส) 
ปลาหางนกยูง 37 7 2 นํ้าอุณหภูมิหDอง 24  

ปลาสอดหางดาบ 37 7 2 นํ้าอุณหภูมิหDอง 26  
ปลาหมอแคระ 37 7 2 นํ้าอุณหภูมิหDอง 27  

ปลาชักเกอร< 37 7 2 นํ้าอุณหภูมิหDอง 25  

 
สรุปผล 

การทดสอบเคร่ืองใหDอาหารปลาพรDอมบอกคGา pH ในนํ้าขDางตDน พบวGาเคร่ืองใหDอาหารปลา
พรDอมบอกคGา pH ในนํ้าสามารถใหDอาหารปลาและบอกคGา pH ในนํ้าไดDวัตถุประสงค<ท่ีต้ังไวD และ
สามารถรีเซ็ต (reset) คGาของตัวเคร่ืองไดDตามท่ีตDองการ ซึ่งจะชGวยลดความผิดพลาดในการใหDอาหาร
ปลาไดDและยังสามารถบําบัดนํ้าเสียพรDอมกับวัดคGาอุณหภูมิภายในนํ้าไดD 

 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการพัฒนาใหDผูDใชDงานสามารถควบคุมการทํางานของระบบในระยะไกลไดD 
 2. ควรมีการพัฒนาใหDตูDปลาสามารถสั่งงานดDวยเสียง 
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แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุ�มวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา 

อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
Guidelines for the Development of the Enterprise Group Management 

At Khlongdean Development at Ranot District SongkhlaProvice 
 

ธัชพรรณ หนูเนียม 
ThachapanNooniem 

อาจารย<ประจําหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือ 1) กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดน

พัฒนาอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 2) ความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจ
ชุมชน คลองแดนพัฒนาจากหนGวยงานของรัฐ 3) นโยบายในการสนับสนุนและสGงเสริมจากองค<การ
บริหารสGวนทDองถ่ิน และจากหนGวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขDอง และ 4) แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชน กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ี คือ สมาชิกกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนาอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จํานวน 30คน ผูDนํากลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา 
จํานวน 10 คน ผูDบริหารองค<การบริหารสGวนทDองถ่ิน อําเภอระโนด จํานวน 8 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการ
วิจัยเปLนแบบสอบถามและสัมภาษณ< สถิติท่ีใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล ไดDแกG คGารDอยละ คGาเฉลี่ยสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห<ขDอมูลเชิงเน้ือหา 

ผลการวิจัย พบว�า 
กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนอยูGในระดับมากท้ัง 5 ดDาน ดDานท่ีมีคGาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ดDานการวางแผนงาน รองลงมา คือ การควบคุมงาน ดDานการช้ีนํา และดDานท่ีมีคGานDอยท่ีสุด
คือดDานการจัดการองค<การ 

1. ความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนจากหนGวยงานภารรัฐ 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา คือ ความรูDและขDอมูลขGาวสาร การผลิตสินคDาและการบริการ การเงิน
และการลงทุน การจัดสGงสินคDาและบริการ การตลาด และความรับผิดชอบตGอชุมชน 

 2. นโยบายในการสนับสนุนและการสGงเสริมการกลุGมวิสาหกิจชุมชนขององค<การบริหารสGวน
ทDองถ่ินและหนGวยงานของรัฐท่ีเก่ียวขDอง คือ การสนับสนุนและการสGงเสริมท่ีไมGสอดคลDองกับความ
ตDองการของวิสาหกิจชุมชน มี 3 ดDาน ไดDแกG ดDานการผลิตสินคDาและบริการ ดDานการเงินและการ
ลงทุนการกระจายสินคDาและบริการ  

3. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชน คือ การกําหนดกลยุทธ<
นําไปฏิบัติโดยผGานกระบวนการบริหารจัดการ ไดDแกG การวางแผน การจัดองค<การ การช้ีนําและการ
ควบคุมและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คําสําคัญ : การพัฒนา กลุGมวิสาหกิจชุมชน การบริหาร 
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Abstract 
 The objectives of the study were to investigate : 1) The management process of 

smalland microenterprises in Ranot district SongkhlaProvice 2)  the support needs in 
smalland micro community enterprise management from state agents 3) the state agents 
concerned and local administration organization s support policies to promote small and 
micro community enterprise management and 4)  guidelines for the development of 
small and micro community enterprise, management. The samples were 125 numbers 
of Ranat district small and micro community enterprise, ten leaders of small and micro 
community enterprise , eight executives of Ranot local administration organization , The 
tool use for data were questionnaires and interviewing. The data were analyzed by 
usingFrequency , percentage , mean , standard deviation and content analysis 
   The finding were as follows : 

1. The small and micro community enterprise management process was a 
high level in five functions . Planning was at the highest mean . The second was the 
running ups were controlling and directing while organizing was the lowest 

2. The support needs in small and micro community enterprise management 
from the state agents included information and knowledge involved , products and 
services creation , investment , marketing and social responsibilities . 

3. The state agents concerned and local administration organization s support 
policies to promote small and micro community enterprise management were not 
met the following 3 needs products and services creation , financial and investment, 
and product and service management . 

4. Guidelines for the development of small and micro community enterprise 
management included strategic formulation and implementation through the 
management processes composing of planning , organizing , leading and controlling 
over performance appraisal . 
Keywords: Development, Enterprise Group Management, Management 
 
บทนํา 

 วิสาหกิจชุมชน เปLนกิจกรรทของชุมชนท่ีเก่ียวขDองกับการผลิตสินคDาและการบริการดDานอ่ืนๆ
ท่ีดําเนินการโดยคณะบุคคล ท่ีมีความผูกพันมีวิถีชีวิตท่ีรGวมกันของชุมชนตGางๆรวมตัวกันเพ่ือประกอบ
อาชีพกิจการรGวมกัน มีท้ังลักษณะเปLนนิติบุคคลและไมGใชGนิติบุคคล เพ่ือสรDางรายไดDและพ่ึงพาตนเอง
ของครอบครัว ของชุมชน และระหวGางชุมชนในการสรDางความเขDมแข็งของชุมชนอยGางย่ังยืน  
(วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสงขลา , 2551 : 1) 
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 พระราชบัญญัติสGงเสริมวิสาหกิจชุมขน พ.ศ. 2548 เปLนการสื่อเจตนารมณ<ท่ีจะใหDการสGงเสริม
ชุมชนท้ังในสGวนท่ีเก่ียวขDองกับการผลิตและการใหDบริการ หรืออ่ืนๆใหDมีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ไดDและมีระบบเศรษฐกิจท่ีเขDมแข็งสําหรับการแขGงขันทางการคDาในทุกระดับรวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสูGเปLนผูDประกอบการขนาดยGอมและขนาดกลางตGอไป (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
สGงเสริมวิสาหกิจชุมชนกรมการสGงเสริมการเกษตร, 2548 : 5) สอดคลDองกับนโยบายของรัฐบายท่ีมุGง
สGงเสริมและสนับสนุนใหDชุมชนไดDมีการพัฒนาการประกอบอาชีพภายในชุมชนดDวยการใชDทรัพยากรท่ีมี
อยูGใหDสามารถนํามาใชDใหDเกิดผลผลิตท่ีจะชGวยเสริมเศรษฐกิจในชุมชนใหDสามารถพ่ึงพาตนเองไดD และเปLน
การดําเนินการในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนกับการดําเนินการโดยใชDวัตถุดิบ ทุน หรือปpจจัยการผลิต และ
ความรูDท่ีเปLนภูมิปpญญาของชุมชน นํามาใชDเสริมสรDางใหDเกิดการเรียนรูDรGวมกัน โดยมีการพัฒนาความรูDใน
การจัดการทรัพยากรและทุนท่ีมีอยูGในชุมชนใหDเกิดเปLนระบบเศรษฐกิจท่ีเขDมแข็งของชุมชน รวมถึงการ
สรDางสรรค<กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเปLนระบบท่ีมีรูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชน 

เพ่ือใหDวิสาหกิจชุมชนเปLนตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญDา ทําใหDชุมชนมีความม่ันคงในการ
ผลิต การบริโภค การออม การลงทุน ทําใหDมีกําลังในการซื้อในสิ่งท่ีตนเองผลิตไมGไดD และจําเปLน
สําหรับการดําเนินชีวิต (ไพศาล ร้ิวธงชัย , มปป: 1) 
   วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ดําเนินการจดทะเบียน เม่ือปr 
พ.ศ. 2551 เปLนวิสาหกิจชุมชนในตอนแรกเปLนการรวมกลุGมเพ่ือผลิตขDาวซDอมมือ ไดDแกG ขDาวไรซ<เบอรร่ี 
ขDาวสามคลอง ขDาวกลDองหอมประทุม ขDาวสังหยด ตGอมาไดDขยายการผลิตเปLนการทํากลDวยตาก กลDวย
ฉาบ ผลิตเคร่ืองแกง ผลิตไขGเค็ม วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา เปLนการรวมกลุGมกันเพ่ือนําวัตถุใน
ชุมชนมาผลิตสินคDาและบริการเพ่ือเพ่ิมรายไดDใหDแกGสมาชิกในกลุGมและสามารถพ่ึงตนเองไดD 
   จะเห็นไดDวGา วิสาหกิจชุมชนเปLนโครงการท่ีสําคัญในการสGงเริมใหDชุมชนไดDมีการพ่ึงพาตนเอง
กGอใหDเกิดการสรDางอาชีพ และทําใหDชุมชนเขDมแข็ง แตGงประสบปpญหาเพราะการดําเนินงานไมGเปLนไปตาม
เปJาหมายท่ีกําหนด ดังน้ันวิวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชน 
ความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการจากหนGวยงานของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายและการ
สนับสนุนจากการปกครองสGวนทDองถ่ินและหนGวยงานของรัฐท่ีเก่ียวขDองในเขตอําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา อันจะนําไปสูGแนวทางในการดําเนินงานของกลุGมสมาชิกและเจDาหนDาท่ีวิสาหกิจชุมชนใหDมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและชGวยใหDองค<การการปกครองทDองถ่ินและหนGวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขDองสามารถ
นําไปวางนโยบายและใหDการสนับสนุนชุมชนวิสาหกิจชุมชนใหDมีการพัฒนาอาชีพ และกGอใหDเกิดการ
กระจายรายไดDใหDแกGชุมชนอยGางท่ัวถึงซึ่งเปLนสGวนหน่ึงในการสรDางความเขDมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม
ใหDกับประเทศอยGางย้ังยืนตGอไป (สําเนารายงานการประชุมอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชน, 2552) 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด
จังหวัดสงขลา 

2. เพ่ือศึกษาความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
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3. เพ่ือศึกษานโยบายในการสนับสนุนและสGงเสริมวิสาหกิจชุมชนของการปกครองสGวนทDองถ่ิน
และหนGวยงานของรัฐท่ีเก่ียวขDองในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูDวิจัยไดDสังเคราะห< แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขDองกับการ
บริหารจัดการและนโยบายการสนับสนุนและการสGงเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนําไปสูGแนวคิกการวิจัย ดัง
แสดงในภาพท่ี 1 

        ตัวแปรตาม 
 
 
             ตัวแปรอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เชิงปริมาณ 

กลุGมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนาอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 -ปp จ จั ย สG ว น บุ ค ค ล ข อ งก ลุG ม
ประชากร ไดDแกG เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายไดD 

-ปpจจัยพ้ืนฐานของกลุGมวิสาหกิจ
ชุมชนคลองแดนพัฒนา ไดDแกG ประเภท
อาชีพเงินทุน แหลGงเงินทุน รายไดDของ
กลุGม 
เชิงคุณภาพ 

-ผูD นําหรือประธานกลุGมวิสาหกิจ
ชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

- ผูDบริหารปกครองสGวนทDองถ่ิน
และสํานักงานเกษตรอําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

เชิงปริมาณ 

กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดน
พัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

- การวางแผนงาน 

- การจัดองค<การและการแบGงงาน 

- กาชี้นําและติดตGอประสานงาน 

- การควบคุมงาน 

เชิงคุณภาพ 

ความตDองการการสGงเส ริมการบริหารจัดการกลุG ม
วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

- ดDานความรูDขDอมูลขGาวสาร 

- ดDานการผลิต 

- ดDานการเงิน 

- ดDานการกระจายสินคDาและบริการ 

- ดDานการตลาด 

- ดDานความรับผิดชอบตGอชุมชน 

นโยบายสนับสนุนและสGงเสริมกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

- ดDานความรูDและขDอมูลขาวสาร 

- ดDานการผลิต 

- ดDานการเงิน 

- ดDานการกระจายสินคDาและบริการ 

- ดDานการตลาด 

- ดDานความรับผิดชอบตGอชุมชน 
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การดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค<เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจ

ชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีขั้นตอนตGางๆ การวิเคราะห<วิจัย ขDอมูลดังน้ี 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูDวิจัยไดDศึกษาจากกลุGมประชากรท้ังหมด โดยแบGงปะชากรออกเปLน 3 กลุGม คือ 
1. สมาชิกกลุGมวิสาหกิจชุมชน คลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
2. ผูDนําหรือประธานกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวดสงขลา 
3. ผูDบริหารองค<การปกครองสGวนทDองถ่ินคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีใชDแบบสอบถาม ( Questionnaire ) และแบบสัมภาษณ< 
(Interview) สรDางข้ึนตามวัตถุประสงค<และกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีไดDศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยสรDาง
แบบสอบถามข้ึน 1 ชุดและแบบสัมภาษณ< 1 ชุด  

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีแบGงออกเปLน 2 สGวน คือ 
1. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามใชDเพ่ือเก็บรวบ รวมขDอมูลกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด 

จังหวัดสงขลาโดยแบGงแบบสอบถามออกเปLน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขDอมูลสGวนบุคคล โดยมีลักษณะเปLนคําถามแบบเลือกตอบ และ

เติมขDอความลงในชGองวGาง คือ  
  1.1 ปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดD 
  1.2 ปpจจัยพ้ืนฐานกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ไดDแกG ประเภทอาชีพ เงินลงทุน แหลGงเงินทุน รายไดDของกลุGม 
   ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของกลุGมสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่ีมีตGอ

กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชน ไดDแกG การวางแผนงานการจัดองค<การและการแบGง
งาน การช้ีนํา และการประสานงาน การควบคุมงาน โดยคําถามท่ีใชDจะเปLนรูปแบบมาตราสGวน
ประมาณคGา 5 ระดับ (Rating Scales) โดยมีเกณฑ<การใหDคะแนนดังน้ี 

  5 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูGในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูGในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูGในระดับปากกลาง 
  2 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูGในระดับนDอย 
  1 หมายถึง มีการปฏิบัติอยูGในระดับนDอยท่ีสุด 
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   ตอนท่ี 3 เปLนคําถามแบบปลายเป�ดเพ่ือใหDสมาชิกแสดงความคิดเห็นของแตGละบุคคล
เก่ียวกับการพัฒนากลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

2. แบบสัมภาษณ� 
  แบบสัมภาษณ<ใชDเพ่ือเก็บขDอมูลจากผูDนํา หรือประธานกลุGมวิสาหกิจชุมชนและหนGวยงาน

ของรัฐ ไดDแกG ผูDบริหารองค<การปกครองสGวนทDองถ่ิน และหนGวยงานของรัฐ อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลา ดังน้ี 

 2.1 แบบสัมภาษณ<ความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดDแกG ดDานความรูDและขDอมูลขGาวสาร ดDานการผลิต ดDาน
การเงินดDานการเงิน ดDานการจัดการสินคDาและบริการ ดDานการตลาด ดDานความรับผิดชอบตGอชุมชน 

 2.2 แบบสัมภาษณ<นโยบายการสนับสนุนและสGงเสริมกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดน
พัฒนาอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไดDแกG ดDานความรูDและขDอมูลขGาวสารดDานการผลิต ดDานการเงิน 
ดDานการกระจายสินคDาและบริการ และดDานความรับผิดชอบตGอชุมชน 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เปLนการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผูD วิจัยนําเสนอขDอมูลตาม
รายละเอียดดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห<ขDอมูลปpจจัยสGวนบุคคลและปpจจัยพ้ืนฐานของกลุGมวิสาหกิจชุมชน 
คลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห<กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา 
คลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห<การสัมภาษณ<เก่ียวกับความตDองการการสGงเสริมการบริหารจัดการ
กลุGมวิสาหกิจชุมชนจากหนGวยงานของรัฐ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห<การสัมภาษณ<เก่ียวกับนโยบายในการสนับสนุนและการสGงเสริม
วิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา จากการปกครองสGวนทDองถ่ิน และ
หนGวยงานของรัฐและหนGวยงานท่ีเก่ียวขDอง ในเขตอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา 
อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ผูDวิจัยอภิปรายผล ดังน้ี 

1. กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด จังหวัด
สงขลาจากผลการศึกษาพบวGา กระบวนการจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ประกอบดDวย ดDานการวางแผน ดDานการจัดองค<การ ดDานการติดตGอประสานงาน  
ดDานการควบคุมงาน ดDานการรับรูDขDอมูลขGาวสาร ดDานการปฏิสัมพันธ<กับชุมชน พบวGา มีระดับมาก 
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ทุกตัวแปร โดยเฉพาะ ดDานการวางแผนงาน การควบคุมงาน และการจัดองค<การ แสดงวGา วิสาหกิจ
ชุมชนคลองแดนพัฒนา มีการวางแผน การบริหารจัดการและมีการควบคุมการทํางานอยGางสมํ่าเสมอ 
ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ สามารถ แทนวิสุทธ์ิ , การบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนเขตอําเภอ
ขวาง จังหวัดขอนแกGน ( 2548 : 150 – 151 ) พบวGา ดDานการวางแผน การควบคุมงาน และการจัด
องค<การอยูGในระดับมากเชGนกัน สามารถพิจารณาเปLนรายดDานดังน้ี 

 1.1 จากผลการศึกษาวิจัย พบวGา กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนา ดDานการวางแผนงาน อยูGในระดับมากทุกขDอ เม่ือพิจารณาเปLนราบขDอพบวGา การวางแผน
งานมีคGาเฉลี่ยสูงสุด คือการกําหนดเปJาหมายและแผนงานตามการสนับสุนนจากหนGวยงานทางภาครัฐ 
เชGนการจัดใหDมีการฝ�กอบรมอยGางตGอเน่ือง 

 1.2 จากผลการศึกษาวิจัย พบวGา กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนาดDานการจัดการองค<การอยูGในระดับมาก ทุกขDอ เม่ือพิจารณาเปLนรายดDานพบวGา ดDานการ
จัดการอง๕การมีคGาเฉลี่ยสูงสุด คือมีการกําหนดหนDาท่ีความรับผิดชอบใหDกับสมาชิกในกลุGม แตGดDาน
การจัดการองค<การมีคGาเฉลี่ยนDอยท่ีสุด 

 1.3 จากผลการศึกษาวิจัย พบวGา กระบวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนาดDานการบริหารจัดการมีคGาเฉลี่ยสูงสุด คือสมาชิกในกลุGมมีแรงจูงใจในการทํางานรGวมกัน 
เพ่ือใหDไดDมาทางดDานผลตอบแทนท่ีสมาชิกในกลุGมอยากไดD ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ รอบบ้ิน และ
(เคาน<เตอร<, 2007 : 490) ไดDกลGาวถึงทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ท่ีเช่ือวGาบุคคลจะ
กําหนดพฤติกรรมของตนเองโดยคํานึงถึงผลตอบแทนท่ีตามมา เชGน การใหDรางวัลตามยอดขายท่ีไดD 
การตัดเงินตามท่ีมาสาย 

  1.4 จากผลการศึกษาวิจัย พบวGา กระยวนการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลอง
แดนพัฒนาดานการควบคุมงานอยูGในระดับมากทุกขDอ โดยเฉพาะดDานการจัดการดDานการควบคุมงาน 
มีคGาเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งสอดคลDองกับกรมสGงเสริมการเกษตร (ม.ป.ป. : 6 – 7) กลGาวถึงแนวทางการ
ดําเนินงานดDานปฏิสัมพันธ<กับชุมชน ตDองมีการติดตGอประสานงานกับชุมชนและจะตDองรับผิดชอบตGอ
ชุมชน ไมGวGาจะเปLนทางตรงหรือทางอDอมจากการประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

 
ข�อเสนอแนะ 

ขDอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชD 
องค<การปกครองสGวนและสํานักงานเกษตรอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา ควนพิจารณาปรับ

เพ่ิมนโยบายสนับสนุนและสGงเสริมกลุGมวิสาหกิจชุมชนคลองแดนพัฒนา ดังน้ี 
1. ด�านการผลิตสินค�าและบริการ 
 1.1 ควรใหDความชGวยเหลือดDานการบริหารจัดการวัตถุดิบในการผลิตสินคDาและบริการของ

กลุGมวิสาหกิจชุมชนใหDเพียงตลอดท้ังปr โดยเฉพาะเกษตรอําเภอระโนด ควรแนะนําใหDมีการปลูกพืชท่ีมี
ผลผลิตระยะสั้น เพ่ือใชDผลิตสินคDาและบริการ 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

287 

 

 1.2 ควรใหDความชGวยเหลือดDานการผลิตของกลุGมวิสาหกิจชุมชนใหDมีประสิทธิภาพและ
สามารถเพ่ิมอัตราการผลิตสินคDาและบริการไดDตามความตDองการของตลาด เชGน การจัดใหDมีการ
ฝ�กอบรม เชิญวิทยากรท่ีมีความรูDความสามารถดDานการผลิตสินคDามาแนะนําจัดการศึกษาดูงานจาก
วิสาหกิจชุมชาท่ีเขาประสบความสําเร็จทางดDานการบริหารจัดการ มีการผลิตสินคDาท่ีแปลกใหมG มี
รูปลักษณ<ท่ีสวยงาน เพ่ือดึงดูดใจลูกคDา หรืออาจทําเปLนสินคDาโอท็อบ (OTOP) ของชุมชน โดยใชD
สัญลักษณ<เฉพาะของชุมชนน้ันๆ 

2. ด�านการเงินและการลงทุน 
   2.1 ควรจัดหาแหลGงเงินทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมกลุGมวิสาหกิจชุมชนใหDมาก

ข้ึน เชGน จัดหาสถาบันการเงินท่ีจะมาบริการใหDกับกลุGมวิสาหกิจชุมชนโดยเฉพาะ 
 2.2 ควรจัดแหลGงแหลGงเงินทุนท่ีดอกเบ้ียตํ่ากูDงGาย เพ่ือการลงทุนและเงินหมุนเวียนภายใน

กลุGมวิสาหกิจชุมชน  
3. ด�านการจัดการสินค�าและบริการ 
 3.1 ควรใหDการสนับสนุนและสGงเสริมจัดต้ังกลุGมผลิตสินคDาและบริการของกลุGมวิสาหกิจ

ชุมชนท่ีสัมพันธ<กันเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุGมตGางๆอยGางเปLนระบบ เชGน การใหDคําปรึกษา
แนะนําในการผลิต บรรจุหีบหGอท่ีทันสมัย ขนสGงไปถึงลูกคDาไดDสะดวก รวดเร็วเสียคGาใชDจGายตํ่า 

 3.2 ควรใหDความชGวยเหลือในการผลิตสินคDาและบริการของกลุGมวิสาหกิจชุมชนใหDมี
คุณภาพ มีความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตDองการของลูกคDาอยGางตGอเน่ือง เชGน การ
จัดหาผูDท่ีมีความเช่ียวชาญทางดDานการจัดการวิสาหกิจชุมชนท่ีประสบความสําเร็จแลDวมาใหDความรูDถึง
แนวทางท่ีทําใหDการบริหารประสบความสําเร็จ ควรแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน และหาแนวทาง
ท่ีดีที่สุดมาบริหารจัดการจัดต้ังกลุGมวิสาหกิจชุมชนตGอไป 

 
ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตGอไป 
1. ควรศึกษาประเด็นการบริหารจัดการกลุGมวิสาหกิจชุมชนท่ีครอบคลุมถึงการดําเนินงานใน

ดDานตGางๆไดDแกG การเงินและการลงทุน การผลิต การตลาด และความรับผิดชอบตGอสังคม 
2. ควรศึกษาประเด็นศักยภาพและความสามารถในการดําเนินงานกลุGมวิสาหกิจชุมชนท่ี

มุGงเนDนการใชDทรัพยากรในทDองถ่ินเพ่ือเพ่ิมมูลคGาผลิตภัณฑ<และลดการนําเขDาปpจจัยการผลิตจาก
ภายนอก 

3. ควรศึกษาประเด็นการพัฒนากลุGมวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางการดําเนินกิจการวิสาหกิจ
ชุมชนท่ีประยุกต<แนวคิดดDานเศรษฐศาสตร< การจัดการองค<ความรูD และความรับผิดชอบของสังคม เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย้ังยืนตGอไป 
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เปรยีบเทียบผลการประเมินหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเทคโนโลยีมัลติมีเดยี 
และแอนิเมชนั หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 

Comparative evaluation Bachelor of Science Program in Multimedia 
Technology and Animation 2015 and 2019 

 

ธัยยธรณ< ต้ังจิตต<พรชัย, ณัชชา ธาตรีนรานนท<, อภิรดี ลิ่มโยธิน, ปpญญา นิยมทอง 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ืองเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตร พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2562 เพ่ือหาคุณคGาของหลักสูตรวGาหลักสูตร
ท่ีจัดทําข้ึนน้ันสามารถสนองวัตถุประสงค<ท่ีหลักสูตรน้ันตDองการและตอบสนองความตDองการของ
ผูDเรียนและสังคม รวมถึงติดตามผลของหลักสูตรวGาการบริหารงานดDานวิชาการวGาเปLนไปในทิศทางท่ี
ถูกตDอง เพ่ือหาทางแกDไขระบบการบริหารหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชDใหDมีประสิทธิภาพ โดยในการ
ประเมินตามรูปแบบ CIPP Model โดย การประเมินสภาวะแวดลDอม การประเมินปpจจัยนําเขDา การ
ประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต 
 ผูDวิจัยไดDทําเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน หลักสูตร พ.ศ. 2558 และพ.ศ. 2562 พบวGาหลักสูตรดังกลGาวอยูGในเกณฑ<ดี 
แตGมีบางประเด็นท่ีตDองนํามาพิจารณาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังตGอไป เพ่ือใหDมีผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีสูงข้ึน และสามารถผลิตบัณฑิตมีทักษะ ความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม ออกไปสูG
ตลาดแรงงานไดDตรงตามความตDองการมากข้ึน ไดDแกG 1. รายวิชาตGางๆ มีความเหมาะสม สอดคลDองกับ
ช่ือหลักสูตร 2. ความเหมาะสมของการบริหารจัดการหลักสูตร 3. ความเพียงพอของรายวิชาเดิมท่ี
เป�ดอยูGในหลักสูตร 4. ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมสรDางเสริมประสบการณ<  
คําสําคัญ : มัลติมีเดีย/ประสิทธิภาพ 
 

Abstract 
 This research was comparing the curriculum of Science Program in Multimedia 
and Animation Technology 2 0 1 5  and 2 0 1 9 , that full fill the learner and society. 
Including to monitoring of curriculum that being used effectively. This research used 
CIPP model to evaluate education inputs, education process, and education 
environment and education production. The result showed that, the curriculum of 
Science Program in Multimedia and Animation Technology 2015 and 2019 was in a 
phase of good standard but there was some subject to be improved for efficiency of 
education and graduate student such as the course was suitable to the curriculum, 
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the management was appropriate to the curriculum, the original course was enough 
to the curriculum and the appropriate of activities to experience.  
Keywords: Multimedia/Efficiency 
 
บทนํา 

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลDองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับท่ี 10  
(พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีกลGาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยGางกDาวกระโดด ซึ่งรวมถึง
ความกDาวหนDาอยGางรวดเร็วของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน กGอใหDเกิดท้ังความเปลี่ยนแปลง 
จึงจําเปLนตDองเตรียมพรDอมใหDทันตGอการเปลี่ยนแปลงดังกลGาว ดังน้ันคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 
จึงเล็งเห็นถึงความจําเปLนเรGงดGวน ซึ่งเห็นสมควรเป�ดสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน เพ่ือใหD
สอดคลDองกับความตDองการของผูDใชDบัณฑิตทางดDานการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรองรับกับสถานการณ<ในปpจจุบัน การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงดDานสังคมยุคการสื่อสารไรDพรมแดน การพัฒนาแบบทวีคูณของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชันท่ีมี การใชDเครือขGายความเร็วสูงและอินเทอร<เน็ตไดDนําไปสูGการเปลี่ยนแปลงมิติในการ
นําเสนอสารสนเทศ ท่ีเนDนรูปแบบการนําเสนอในลักษณะเกมคอมพิวเตอร<และมัลติมีเดีย ไดD
กลายเปLนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ สGวนประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยGางตGอเน่ือง มีการ
พัฒนารูปแบบการใชDงานตGางๆ เพ่ิมข้ึนอยGางรวดเร็ว ซึ่งจะนําไปสูGสังคมท่ีมีการใชDคอมพิวเตอร<ทุกหน
ทุกแหGงตลอดเวลา ทําใหDเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปLนอยGางมาก ท้ังน้ีจําเปLน
จะตDองใชDนักเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันท่ีมีคุณภาพ จํานวนมาก ท่ีมีความเปLนมืออาชีพ มี
ความเขDาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะชGวยช้ีนําและขับเคลื่อน
ใหDการเปลี่ยนแปลงน้ีเปLนไปในรูปแบบท่ีสอดคลDองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ผลกระทบ
จากสถานการณ<หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีมีตGอพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมุGงสูGความ
เปLนนักเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันมืออาชีพ และมุGงธํารงปณิธานในการสรDางบัณฑิตท่ีดีและ
เกGง เน่ืองจาก การใชDอินเทอร<เน็ตอยGางแพรGหลาย จึงเปLนชGองทางในการถGายทอดวัฒนธรรมจาก
ตGางประเทศ ซึ่งอาจสGงผลใหDพฤติกรรม และคGานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึง
ตDองเนDนและสGงเสริมการใชDเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันท่ีคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาชีพ โดยใสGใจถึงผลกระทบตGอผูDรับขDอมูลขGาวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชD
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชันท่ีทันสมัยและคุDมคGา และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 

แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตGอไปดังน้ันการประเมินหลักสูตร จึงเปรียบเสมือนกับ
กระจกเงาท่ีสะทDอนใหDเห็นภาพทุกข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรอยGางแจGมชัดวGาสามารถบรรลุผล
ตามเปJาหมายหรือประสบความลDมเหลวหรือมีขDอบกพรGอง ปpญหาและอุปสรรคอะไรเพ่ือหาทางแกDไข
ไดDทันทGวงที อยGางไรก็ตามการประเมินหลักสูตรเปLนงานสําคัญท่ีตDองการผูDท่ีมีความรูDทันในเร่ืองของ
หลักสูตรและการประเมินผล และดําเนินกิจกรรมอยGางตGอเน่ือง 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษา การบริหารงานดDานวิชาการและบริหารงานดDานหลักสูตร 
2. เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาหลังจากการผGานกระบวนการทาง

การศึกษา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การเปรียบเทียบผลของการประเมินหลักสูตรปรับปรุงปr 2558 และ 2562 เพ่ือนําไปผลท่ีไดD
ไปปรับปรุงกระบวนการและเป�ดในปr 2563  
 เคร่ืองมือท่ีใชDในงานวิจัย คือ การประเมินตามรูปแบบ CIPP Model 
 - การประเมินสภาวะแวดลDอม 

- การประเมินปpจจัยนําเขDา 
- การประเมินกระบวนการ 
- การประเมินผลผลิต  
ระยะเวลาท่ีใชDในการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีจะใชDเวลาระหวGางวันท่ี 1 มิถุนายน 2561-  

10 มกราคม 2562 
 

การดําเนินการวิจัย  
1. ศึกษาขDอมูลหลักสูตร  

การดําเนินการวิจัย เปLนการระดมความคิดเห็นจากผูDท่ีมีสGวนไดDสGวนเสีย โดยการสอบถาม 
ขDอมูล การสรDางแบบสอบถาม บันทึกขDอมูล และวิเคราะห<ขDอมูล การจัดทําผลการศึกษาท้ังขDอมูลเชิง
สถิติพรรณนา และสถิติปริมาณ โดยแบGงกิจกรรมการดําเนินงาน ไดDแกG  

1.1 แตGงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จัดทําโครงการประเมินหลักสูตร 

1.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นและขDอเสนอแนะของกลุGมผูD มีสGวนไดDสGวนเสีย 
ผูDทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เน้ือหารายวิชา ปpจจัย
เก้ือหนุนทางการศึกษา และความสามารถของบัณฑิตของผูDใชDบัณฑิต 

1.3 เลือกกลุGมเปJาหมายไดDแกG บัณฑิต นักศึกษาปpจจุบัน ผูDใชDบัณฑิต  
1.4 ออกแบบสอบถาม และสํารวจความคิดเห็น เก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เน้ือหารายวิชา 
ปpจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษา และความสามารถของบัณฑิตของผูDใชDบัณฑิต  

1.5 ประมวลและประเมินผลแบบสอบถาม  
1.6 นําขDอมูลท่ีไดDจากการประมวลผล ใชDประกอบการปรับปรุงหลักสูตร  

 2. วิเคราะห<ระบบสารสนเทศ 
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การวิเคราะห<หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

2.1 จํานวนอาจารย< และบุคลากรสายสนับสนุน 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.3 หนังสือ/ตํารา/วารสาร ในสาขาวิชา 

 
สถิติที่ใช�ในการวิจัย 

การประเมิน ไดDทําการประเมินระบบเพ่ือใหDระบบมีความถูกตDอง แมGนยํา และตรงตาม
ขอบเขตท่ีกําหนดไวDการทดสอบหาคุณภาพโดยผูDวิจัยไดDกําหนดเกณฑ<การทดสอบไวD 5 ระดับ แสดง
ตารางดังตาราง 1 

 
ตารางท่ี 1 ตารางเกณฑ<การใหDคะแนนของแบบประเมินคุณภาพ 
 

ระดับเกณฑ� ความหมาย 

5 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดีมาก 
4 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดี 

3 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับปานกลาง 
2 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอย 

1 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอยมาก 

 
การวิเคราะห<ขDอมูลทางสถิติ ประกอบไปดDวย 
คGาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) หรือมัชฌิเลขาคณิต หมายถึง คGาคะแนนซึ่งเกิดจากจะการเอา

คะแนนทุกตัวมารวมกัน แลDวหารดDวยจํานวนของคะแนนท้ังหมด ซึ่งมีวิธีการหารคGาเฉลี่ย แสดงดัง
สมการ  
  สูตร     =       

 
เม่ือกําหนดใหD  

    
    คือ คะแนนในแตGละหัวขDอ 
    คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
       คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
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สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หมายถึง รากท่ีสองของความแปรปรวน 
หรือรากท่ีสองของคGาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนท่ีเบ่ียงเลนออกจากคGาเฉลี่ยของขDอมูลชุดน้ันยกกําลัง
สองแสดงดังสมการ  

สูตร S.D =    

เม่ือกําหนดใหD  
  S.D  คือ คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    คือ ผลรวมคะแนนในหัวขDอท่ีประเมิน 
    คือ คะแนนแตGละหัวขDอ 
    คือ จํานวนผูDเรียนท้ังหมด 
  
ผลการวิจัย  

การวิเคราะห<หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 มีผลดําเนินการดังตGอไปน้ี 

1. ผลการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี เป�ดสอน 3 หลักสูตร คือ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดลDอม)  
2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 บุคลากร มีอาจารย< 15 คน สัดสGวนของอาจารย<ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : 

ปริญญาตรี เทGากับ 1 : 14 :0 อาจารย< เทGากับ 1 : 14 : 0 บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน  
 หนังสือ/ตํารา/วารสาร ในสาขาวิชา  
 ประสานงานกับสํานักวิทยบริการ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือบริการ

ใหDอาจารย<และนักศึกษาไดDคDนควDา และใชDประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือน้ัน อาจารย<ผูDสอนแตGละรายวิชาจะมีสGวนรGวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน 
ๆ ท่ีจําเปLน นอกจากน้ีอาจารย<พิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขDอ ก็มีสGวนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ สําหรับใหDสํานักวิทยบริการจัดซื้อหนังสือดDวย 

3. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ โดยการสํารวจจากอาจารย<ผูDสอนและ

ความตDองการของนักศึกษา ซึ่งผลสรุปท่ีไดDจะนําเสนอผูDบริหารระดับสูงเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อจัดหาใหDมี
ความพอเพียง นอกจากน้ีมีเจDาหนDาท่ี ดDานโสตทัศนอุปกรณ< ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชDสื่อของ
อาจารย<แลDวยังตDองประเมินความพอเพียงและความตDองการใชDสื่อของอาจารย<ดDวย โดยมีรายละเอียด
ดังตารางตGอไปน้ี  
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เป{าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
-จั ด ใ หD มี หD อ ง เ รี ย น 
หDองปฏิบัติการ มัลติมีเดียระบบ
เครือขGาย แมGขGาย อุปกรณ<การ
ทดลอง ท รัพยากร สื่ อ และ
ชG อ ง ท า ง ก า ร เ รี ย น รูD  ท่ี
เพียบพรDอม เพ่ือสนับสนุนท้ัง
การศึกษาในหDองเรียน นอก
หDองเรียน และเพ่ือการเรียนรูDไดD
ดDวยตนเอง อยGางเพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ  
 

-จัด เต รียมหD อ งป ฏิ บั ติ ก าร
ทดลองท่ีมีเคร่ืองมือทันสมัย
และเปLนเคร่ืองมือวิชาชีพใน
ระดับสากล เพ่ือใหDนักศึกษา
สามารถฝ�กปฏิบัติ สรDางความ
พรDอมในการป ฏิ บั ติ งานใน
วิชาชีพ  
-จั ด ใ หD หD อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
มัลติมีเดียและหDองปฏิบัติการ
ท ดลอ งเป� ด  ท่ี มี ท้ั ง เค ร่ือ ง
ค อ ม พิ ว เต อ ร< แ ล ะ พ้ื น ท่ี ท่ี
นั ก ศึ ก ษ าส าม า ร ถ ศึ ก ษ า 
ทดลอง หาความรูDเพ่ิมเติมไดD
ดDวยตนเอง ดDวยจํานวนและ
ประสิ ท ธิภ าพ ท่ี เห ม าะสม
เพียงพอ 

-รวบรวม จัด ทํ าส ถิ ติ จํ านวน
เค ร่ื อ ง มื อ อุ ป ก ร ณ<  ตG อ หั ว
นัก ศึกษา ช่ั ว โมงการใชD งาน
หDองปฏิบัติการ และเคร่ืองมือ  
จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เรียน ท่ี มี ก ารฝ� กป ฏิ บั ติ ดD วย
อุปกรณ<ตGาง ๆ  
-ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าตG อ ก าร ใหD บ ริก าร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรูDและ
การปฏิบัติการ  

 
 6. การสนับสนุนและการใหDคําแนะนําแกGนักศึกษา  
   คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งคณาจารย<ไดD
ใหDนักศึกษาไดDจัดทําโครงงานคอมพิวเตอร< โดยมีท้ังอาจารย<ท่ีปรึกษาโครงงาน และมีคณะกรรมการ
ผูD รับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาในเบ้ืองตDน กGอนท่ีจะมีการแตGงต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา
ประจําตัวนักศึกษา  
   สําหรับดDานการเรียนการสอน สาขาวิชามีระบบการเรียนท่ีทันสมัย มีการจัดการเรียนการ
สอนผGาน E-Learning ของมหาวิทยาลัย มีเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสGวนใหญGมีการเสริม
ทักษะ การเรียนปฏิบัติการ  
  สําหรับดDานการบริหารจัดการ ภาควิชาไดDมอบหมายใหDคณะกรรมการผูD รับผิดชอบ
หลักสูตร ดูแลเพ่ือใหDไดDมาตาราฐานและตามเกณฑ<การกําหนดของคณะกรรมการอุดมศึกษา เชGน การ
ปฐมนิเทศและแนะแนวการศึกษาเร่ิมตDน ใหDกับนักศึกษา มีหDองพักรวมและหDองปฏิบัติการท่ีอาจารย<ท่ี
ปรึกษาดูแล มีหDองคอมพิวเตอร<และคอมพิวเตอร<สําหรับการสืบคDนขDอมูล กิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเสริม
ทักษะใหDกับนักศึกษา เปLนตDน  
 7. ผลการสํารวจความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
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   จากการสํารวจ การไดDงานทําของบัณฑิตในชGวงท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรท่ีสําเร็จ
การศึกษา พบวGา มีงานทํารDอยละ 80 โดยเปLนงานประจํารDอยละ 80 ซึ่งทํางานในหนGวยงานของรัฐ
และเอกชน   
  ขDอมูลสGวนตัวของผูDตอบแบบสอบถาม จํานวนบัณฑิต/นักศึกษา ผูDตอบแบบสอบถาม 42 
คน ซึ่งเปLนผูDท่ีใชDหลักสูตรปr 2558 เปLนตDนมา ประกอบดDวย ผูDสําเร็จการศึกษาจํานวน 20 คน และอยูG
ระหวGางการศึกษา จํานวน 22 คน และสําหรับในชGวงเวลาดังกลGาว หลักสูตรฯ มีจํานวนนักศึกษาเขDา
ศึกษาจํานวน 24 คน มีจํานวนผูDสําเร็จการศึกษา จํานวน 20 คน พบวGาสัดสGวนเพศหญิงและชาย มี
อายุเฉลี่ย 22.3 ปr (ระหวGาง 21 – 24 ปr)  
  สถานภาพการทํางาน บัณฑิตท่ีจบการศึกษาแลDวมีงานทําท้ังหมด โดยจําแนกเปLนทํางาน
ประจํา ช่ัวคราว จํานวน 20 คนหรือคิดเปLนสัดสGวนรDอยละ 100 ของผูDจบการศึกษาท้ังหมด  
  ผลจากการสํารวจทัศนคติตGอการนําเอาความรูDความสามารถท่ีไดDจากการศึกษาในหลักสูตร
ไปประยุกต<ใชDในการทํางาน พบวGาในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก (4.01 คะแนน) 
โดยบัณฑิตมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นของการนําเอาทักษะความรูDในการทําโครงงาน
เทคโนโลยีมัลติมีเดียไปสนับสนุนการทํางาน (4.60 คะแนน) สGวนประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ประกอบดDวย สามารถนําความรูD (knowledge) และทักษะ (skill) จากการเรียน ไปใชDในการ
ทํางานไดD และลักษณะงานตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา (3.93 และ 3.92 คะแนน) ตามลําดับ สGวนใน
ประเด็นคGาตอบแทนท่ีไดDรับเหมาะสม นักศึกษามีความพึงพอใจแคGเพียงระดับปานกลาง (3.35 คะแนน) 
ความพึงพอใจในงานท่ีทํามีความพึงพอใจแคGเพียงระดับปานกลาง (3.41 คะแนน) รายละเอียดดัง
แสดงในตารางท่ี 2 จากผลการสํารวจไมGพบวGามีบัณฑิตท่ีจบการศึกษาแลDวไปทําการศึกษาตGอ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห<หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 มีผลดําเนินการดังตGอไปน้ี 
 สัดสGวนของอาจารย<ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก : ปริญญาโท : ปริญญาตรี เทGากับ 0 : 15 : 0 
และสัดสGวนของอาจารย<ประจําท่ีมีตําแหนGงทางวิชาการเปLน ศาสตราจารย< : รองศาสตราจารย<: ผูDชGวย
ศาสตราจารย< : อาจารย< เทGากับ 0 : 2 : 0 : 13 บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน    จาก
การสอบถามความคิดเห็นบัณฑิต พบวGา ไดDทํางานตรงกับวุฒิท่ีศึกษา สามารถนําความรูDท่ีไดDรับ
โดยเฉพาะการทําโครงงานฯไปใชDในการทํางาน และยังนําเอาความรูDความสามารถท่ีไดDจากการศึกษา
ในหลักสูตรไปประยุกต<ใชDในการทํางาน พบวGาในภาพรวมบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย
บัณฑิตมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในประเด็นของการนําเอาทักษะความรูDในการทําโครงงานเทคโนโลยี
มัลติมีเดียไปสนับสนุนการทํางาน สGวนประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ประกอบดDวย สามารถ
นําความรูD (knowledge) และทักษะ (skill) จากการเรียน ไปใชDในการทํางานไดD และลักษณะงานตรง
ตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา สGวนในประเด็นคGาตอบแทนท่ีไดDรับเหมาะสม และความพึงพอใจในงานท่ี
ทํางานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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 สําหรับความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิต ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูDใชDบัณฑิต พบวGาผูDใชDมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางในทุกคุณลักษณะท่ีเก่ียวขDองกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิมชัน 
ของคุณลักษณะท่ีมีความพึงพอใจมาก ไดDแกG ความรูDในสาขาวิชาท่ีเรียน ความสามารถในการทํางาน
รGวมกับผูDอ่ืน ทักษะทางเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ดDานความรูDความสามารถทางวิชาการ การ
ปรับตัวใหDเขDากับการเปลี่ยนแปลง ความซื่อสัตย<สุจริต และคุณลักษณะอ่ืน ผูDใชDบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ระดับ ปานกลาง 
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เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 

Comparative evaluation Bachelor of Science Program in Information 
Technology 2010 and 2014 

 
ภัควลัญชญ< ผาณิตพิเชฐวงศ<, ประธาน สถิตย<เวียงทอง 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

  
บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2557 เพ่ือหาคุณคGาของหลักสูตรวGา
หลักสูตรท่ีจัดทําข้ึนน้ันสามารถสนองวัตถุประสงค<ท่ีหลักสูตรน้ันตDองการและตอบสนองความตDองการ
ของผูDเรียนและสังคมรวมถึงติดตามผลของหลักสูตรวGาการบริหารงานดDานวิชาการวGาเปLนไปในทิศทาง
ท่ีถูกตDอง เพ่ือหาทางแกDไขระบบการบริหารหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใชDใหDมีประสิทธิภาพ โดย
ประเมินดDานเน้ือหาของหลักสูตร หลักสูตรและการบริหารจัดการ ปpจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษาและ
ผลลัพธ<ของหลักสูตร กลุGมผูDใหDขDอมูลประกอบดDวยอาจารย<ประจําหลักสูตร และอาจารย<ประจํารGวม
สอน บัณฑิต ผูDใชDบัณฑิต และนักศึกษาช้ันปrท่ี 2,3 และ 4 เคร่ืองมือท่ีใชDในการเก็บรวมรวบขDอมูลเปLน
แบบสอบถามสถิติที่ใชDในการวิเคราะห<ขDอมูลคือคGารDอยละและคGาเฉลี่ย 

ผูDวิจัยไดDทําเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตร พ.ศ.2553 และพ.ศ.2557 พบวGา ในดDานบัณฑิตมีตGอการนําความรูDความสามารถ
จากหลักสูตรไปใชDในการทํางาน ในภาพรวมระดับมาก ดDานทัศนคติของบัณฑิตและนักศึกษาปริญญา
ตรี ในภาพรวมระดับมาก ทัศนคติของนักศึกษาตGอความพรDอมของปpจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษาใน
หลักสูตรฯ ในภาพรวมระดับมาก ดDานทัศนคติของอาจารย<ประจําหลักสูตร ตGอความเหมาะสมของ
หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร ในภาพรวมระดับมาก 
คําสําคญั: เปรียบเทียบหลักสตูร หลกัสูตรปรับปรุง หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

Abstract 
The study compares Comparative evaluation Bachelor of science program in 

Information Technology 2010 and 2014 to find the value of the course, that prepared to 
meet the needs and objectives of the curriculum of learners and society. Including monitoring, 
of course, that the administration as an academic in the right direction. To find the correct 
course and the course management system to be effective. In evaluating Context Evaluation, 
Input Evaluation, Process Evaluation and Product Evaluation. Informational group consists 
of course instructors, lecturers, graduate users, and 2nd , 3rd and 4th year students. 
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Researchers have Program Evaluation Bachelor of science program in 
Information Technology 201 0  and 201 4 .  The result showed that, the field of 
graduates in overall picture, the ability to apply knowledge from the course to work, 
the attitude of graduates and undergraduate students, student's attitude towards the 
readiness of supporting factors in the course and The attitude of the course 
instructor on the appropriateness of course management had a high level 
Keywords: Compare Program, Improvement Program, Bachelor of Science Program, 
Information Technology 
 
บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีกลGาวถึง “ยึดคนเปLน
ศูนย<กลางของการพัฒนา” มุGงสรDางคุณภาพชีวิตท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหDมีความเปLนคนท่ีสมบูรณ<
มีวินัย ใฝ�รูDมีความรูD มีทักษะ มีความคิดสรDางสรรค<มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตGอสังคม มีคุณธรรมและ
จริยธรรมซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนGวยงานหลักในภาคการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพคน
ของประเทศ ไดDตระหนักถึงความสําคัญดังกลGาวดังน้ัน ภายใตDวิสัยทัศน< “มุGงพัฒนาผูDเรียนใหDมีความรูDคูG
คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม” จึงไดDมีการกําหนดยุทธศาสตร<และวางเปJาหมายท่ี
สามารถตอบสนองการพัฒนาท่ีสําคัญในดDานตGางๆ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล จะสอดคลDองกับยุทธศาสตร<ท่ี 1 และ 5 โดยยุทธศาสตร<ท่ี 1 มุGงหวังใหDคนไทยมี
คุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุDมกันตGอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคตซึ่งตอบสนองการ
พัฒนาในดDานคุณภาพและดDานการตอบโจทย<บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร<ท่ี 5 สGงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีมุGงหวังใหDคนไทยไดDรับโอกาสในการเรียนรูDอยGางตGอเน่ืองตลอดชีวิต
โดยใชDเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดDานการเขDาถึงการใหDบริการ ดDานความเทGาเทียม
และดDานประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงในยุคการสื่อสารไรDพรมแดนเทคโนโลยีหรืออินเทอร<เน็ตท่ีมีการ
พัฒนาแบบกDาวกระโดด มีการใชDเครือขGายความเร็วสูงและอินเทอร<เน็ต ทําใหDการนําเสนอและการรับ
ขDอมูลมีหลายชGองทางหลายรูปแบบ สามารถเขDาถึงและรับขDอมูลไดDอยGางรวดเร็วมีการใชDคอมพิวเตอร< 
สมาทโฟนและอุปกรณ<อ่ืนท่ีสามารถเช่ือมตGออินเทอร<เน็ตเพ่ิมมากข้ึนซึ่งจะเห็นวGาชีวิตในการดํารงชีวิตใน
สังคมเปลี่ยนแปลงไป การพูดคุยตGอหนDาลดนDอยลง การชGวยเหลือคนท่ีเดือดรDอนลดนDอยลง การเห็นใจ
ผูDอ่ืนก็ลดลงเชGนกัน จากการการเปลี่ยนแปลงในยุคการสื่อสารไรDพรมแดน จะเห็นวGามีความเจริญทางดDาน
วัตถุ แตGในดDานการมีคุณธรรม จริยธรรมลดลง 

การพัฒนาหลักสูตรใหDทันสมัยตGอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนและตDองสอดคลDองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)กับแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดDทันที พรDอมท่ีจะเรียนรูD
เพ่ิมเติม ทํางานรGวมกับอ่ืนไดDเปLนอยGางดีและมีคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ันผูD วิจัยเล็งเห็นวGา การ
เปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรฯ จะสะทDอนใหDเห็นการทํางานทุกข้ันตอนของการพัฒนา
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หลักสูตรอยGางชัดเจนวGาสามารถบรรลุผลตามเปJาหมายหรือประสบความลDมเหลวหรือมีขDอบกพรGอง 
ปpญหาและอุปสรรคในดDานอะไร และเพ่ือใหDหลักสูตรปรับปรุงปr 2562 มีความพรDอมและสมบูรณ< 
เพ่ือใหDบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นําความรูDท่ีไดDศึกษาและ
ปฏิบัติมาใชDในการทํางานและมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับ 
1. เพ่ือเปLนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ วางแผนวิเคราะห<และปรับปรุงหลักสูตรใหDมี

ความสมบูรณ<และทันสมัยมากข้ึน 
2. สามารถผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความตDองการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือหาคุณคGาของหลักสูตรจัดทําข้ึนน้ันสามารถสนองวัตถุประสงค<ท่ีหลักสูตรน้ันตDองการ

และตอบสนองความตDองการของผูDเรียนและสังคม 
2. เพ่ือวิเคราะห<เน้ือหาของหลักสูตรหลักสูตรและการบริหารจัดการ ปpจจัยเก้ือหนุนทางการ

ศึกษาและผลลัพธ<ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตใหDสอดคลDองกับความตDองการของตลาดแรงงานและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 

ขอบเขตการวิจัย  
 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2557 ท่ีเป�ดสอนปrการศึกษา 2557-2560 โดยเก็บขDอมูลจากผูD มีสGวนไดDสGวนเสียในการใชD
หลักสูตรฯ ไดDแกG อาจารย<ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน อาจารย<ประจํารGวมสอน จํานวน 10 คน 
บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีงานประจํา จํานวน15 คน ผูDใชDบัณฑิตจํานวน 15 คน และ
นักศึกษาช้ันปrที่ 2,3 และ 4 จํานวน 35 คน 

การวิจัยคร้ังน้ีจะใชDเวลาระหวGางวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 – 1 กุมภาพันธ< 2561 
 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย 
แบบสอบถามชนิดมาตรสGวนประมาณคGา 5 ระดับโดยใชDเกณฑ<ดังน่ี 
 

ระดับเกณฑ� ความหมาย 

5 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับดีมาก 
4 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับด ี
3 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับปานกลาง 
2 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอย 
1 การประเมินคุณภาพระบบอยูGในระดับนDอยมาก 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การวิเคราะห<ขDอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2553 และพ.ศ.2557 
1.1 อัตราสGวนอาจารย<ประจํา 
1.2 หDองเรียน หDองปฏิบัติการ 
1.3 อุปกรณ<การเรียนการสอน 
1.4 หนังสือ/ตํารา/วารสาร ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.5 การสGงเสริมทักษะความสามารถทางวิชาการ 

2. เก็บรวบรวมขDอมูลจากผูDมีสGวนไดDสGวนเสียในการใชDหลักสูตร ไดDแกG อาจารย<ประจํา
หลักสูตร จํานวน5 คน อาจารย<ประจํารGวมสอน จํานวน10 คน บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีมีงานประจําจํานวน15 คน ผูDใชDบัณฑิต 15 คน และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ช้ันปrท่ี 
2,3 และ 4 จํานวน 35 คนมีการสํารวจความพึงพอใจของผูDใชDบัณฑิต ปpจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษา 
และความสามารถในการทํางานของบัณฑิตจากผูDใชDบัณฑิต โดยการสอบถามขDอมูล การสรDาง
แบบสอบถาม บันทึกขDอมูล และวิเคราะห<ขDอมูล การจัดทําผลการศึกษาท้ังขDอมูลเชิงสถิติพรรณนา
และสถิติปริมาณ โดยแบGงกิจกรรมการดําเนินงาน ไดDแกG 

2.1 แตGงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการผูDรับผิดชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทําโครงการประเมินหลักสูตร 

2.2 จัดประชุมระดมความคิดเห็นและขDอเสนอแนะของกลุGมผูD มีสGวนไดDสGวนเสีย 
ผูDทรงคุณวุฒิเก่ียวกับหลักสูตร และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เน้ือหารายวิชา ปpจจัย
เก้ือหนุนทางการศึกษา และความสามารถในการทํางานของบัณฑิตจากผูDใชDบัณฑิต 

2.3 เลือกกลุGมตัวอยGาง ไดDแกGบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีงานประจํา 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศช้ันปrท่ี 2,3 และ 4 ผูDใชDบัณฑิตอาจารย<ประจําหลักสูตร และ
อาจารย<ประจํารGวมสอน 

2.4 ออกแบบสอบถาม และสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เน้ือหารายวิชา ปpจจัย
เก้ือหนุนทางการศึกษา และความสามารถในการทํางานของบัณฑิตจากผูDใชDบัณฑิต 

2.5 ประมวลและประเมินผลแบบสอบถามดDวยโปรแกรมวิเคราะห<ทางสถิติ 
2.6 นําขDอมูลท่ีไดDจากการประมวลผล ใชDประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

3. สํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของบัณฑิต นักศึกษาและผูDใชDบัณฑิตในดDานตGางๆ 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

1. คGาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
2. สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห<ขDอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และพ.ศ.2557 มีผลดังตGอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของบัณฑิตตGอการนําความรูDความสามารถจากหลักสูตรไปใชDในการทํางาน 
 

ความคิดเห็นเกีย่วกับการทํางาน 

ระดับความพึงพอใจ (ร�อยละ) คะแนน
ความพึง
พอใจ
รวม 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น�อย 
 

(2) 

น�อย
ที่สุด 
(1) 

1. ลักษณะงานตรงตามสาขาวชิาที่เรยีนมา       
พ.ศ.2553 33.33 33.33 0.00 33.33 0.03 3.16 
พ.ศ.2557 0.00 26.67 66.67 6.67 0.00 3.20 

เฉลี่ย 3.18 
2. คGาตอบแทนที่ไดDรับเหมาะสม       

พ.ศ.2553 0.00 33.33 66.67 0.00 0.00 3.33 
พ.ศ.2557 6.67 26.67 40.00 26.67 0.00 3.13 

เฉลี่ย 3.23 
3. ความพงึพอใจในงานที่ทํา       

พ.ศ.2553 0.00 66.67 33.33 0.00 0.00 3.67 
พ.ศ.2557 6.67 53.33 40.00 0.00 0.00 3.67 

เฉลี่ย 3.67 
4. สามารถนําความรูD (knowledge) และทักษะ 

(skill) จากการเรียน ไปใชDในการทํางานไดD 
      

พ.ศ.2553 33.33 33.33 33.33 0.00 0.00 4.00 
พ.ศ.2557 6.67 33.33 60.00 0.00 0.00 3.47 

เฉลี่ย 3.73 
5. โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีสGวนชGวยเพิ่ม

ทักษะในการทํางาน 
      

พ.ศ.2553 66.67 0.00 33.33 0.00 0.00 4.33 
พ.ศ.2557 0.00 40.00 60.00 0.00 0.00 3.40 

เฉลี่ย 3.87 
เฉลี่ยรวม 3.54 

 

หมายเหตุ คะแนน  1.00 – 1.80 = พึงพอใจนDอยมาก 1.81 – 2.60 = พึงพอใจนDอย 
   2.61 – 3.40 = พึงพอใจปานกลาง 3.41 – 4.20 = พึงพอใจมาก  

 4.21 – 5.00 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 1 พบวGาผลจากการสํารวจทัศนคติตGอการนําเอาความรูDความสามารถท่ีไดDจาก
การศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต<ใชDในการทํางาน ปr 2553 และ ปr 2557 พบวGาในภาพรวมบัณฑิตมี
ความพึงพอใจในระดับมากเฉลี่ยทุกดDาน (3.54 คะแนน) ตGอการนําความรูDความสามารถจากหลักสูตร
ไปใชDในการทํางาน โดยปr 2557 บัณฑิตมีความพึงพอใจระดับปานกลางในดDานลักษณะงานตรงตาม
สาขาวิชาท่ีเรียนมาเพ่ิมข้ึนจากปr 2553 เพียงดDานเดียว เฉลี่ย (3.18 คะแนน) สGวนประเด็นท่ีมีความพึง
พอใจในระดับมาก ประกอบดDวย ความพึงพอใจในงานท่ีทํา เฉลี่ย (3.67 คะแนน) สามารถนําความรูD 
(knowledge) และทักษะ (skill) จากการเรียนไปใชDในการทํางานไดDเฉลี่ย (3.73 คะแนน) และการทํา
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศไปสนับสนุนการทํางานเฉลี่ย (3.87 คะแนน) สGวนประเด็นคGาตอบแทน
ท่ีไดDรับเหมาะสม เฉลี่ย (3.23 คะแนน) บัณฑิตมีความพึงพอใจแคGเพียงระดับปานกลาง 
 
สรุปผลการวิจัย และข�อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวGา จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปr 2553 และปr 2557 พบวGาในภาพรวมทุกดDานอยูGในระดับ
มาก ดังน้ี 

ดDานบัณฑิตมีความพึงพอใจตGอการนําความรูDความสามารถไปใชDในการทํางาน ในภาพรวม
ระดับมาก 

ดDานทัศนคติของบัณฑิตและนักศึกษาปริญญาตรี ตGอหลักสูตรและการบริหารจัดการ  
ในภาพรวมระดับมาก 

ดDานทัศนคติของนักศึกษาตGอความพรDอมของปpจจัยเก้ือหนุนทางการศึกษาในหลักสูตรฯ  
ในภาพรวมระดับมาก 

ดDานทัศนคติของอาจารย<ประจําหลักสูตร ตGอความเหมาะสมของหลักสูตรและการบริหาร
จัดการหลักสูตร ในภาพรวมระดับมาก 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศปr 2553 และปr 2557 พบวGาหลักสูตรท้ัง 2 มีการบริหารจัดการเพ่ือตอบสนอง
ความตDองการของผูDเรียน สังคมและผูDใชDบัณฑิต โดยมีบางประเด็นท่ีตDองนํามาพิจารณาประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังตGอไป เพ่ือใหDมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน ไดDแกG (1) สามารถนําความรูD (knowledge) 
และทักษะ (skill) จากการเรียน ไปใชDในการทํางานไดD (2) ความเหมาะสมของโครงสรDางหลักสูตรและ
จํานวนหนGวยกิตรวมในหลักสูตร (3) หDองเรียนปฏิบัติการมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนผูDเรียน ตลอดจน
สามารถผลิตบัณฑิตมีทักษะ ความสามารถและมีคุณธรรม จริยธรรม ออกไปสูGตลาดแรงงานไดDตรง
ตามความตDองการมากข้ึน 
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ข�อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเปLนการเปรียบเทียบผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ ปr 2553 และปr 2557 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ผลการศึกษาจึงใชDในเฉพาะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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ผลของการออกกําลังกายด�วยการเต�นซุมบ�าท่ีมีต�อสมรรถภาพทางกาย 
ในเด็กก�อนวัยเรียน 

Effect of Zumba Exercise on Physical Fitness in Pre-School 
 

สุดใจ ยุคเจริญทรัพย<1, ธนวัฒน< หะชะชู2 
1 คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2ศูนย<เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ< จังหวัดนครปฐม 

 
บทคัดย�อ 

วัตถุประสงค<ของงานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการออกกําลังกายดDวยการเตDน
ซุมบDาท่ีมีตGอสมรรถภาพทางกายในเด็กกGอนวัยเรียน กลุGมตัวอยGางเปLนเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3 อายุ 5 
ปr จํานวน 24 คน โดยแบGงกลุGมตัวอยGางออกเปLน 2 กลุGม กลุGมละ 12 คน คือ กลุGมควบคุม และกลุGม
ทดลองท่ีเขDารGวมการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา ซึ่งจะเขDารGวมกิจกรรมเปLนระยะเวลา 8 สัปดาห< 
สัปดาห<ละ 1 วัน วันละ 30 นาที ผูDเขDารGวมการวิจัยจะทําการทดสอบน่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดด
ไกล ลุกน่ัง 30 วินาที และว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลัก ท้ังกGอนและหลังการเตDนซุมบDา นําผลท่ีไดDมา
วิเคราะห<ทางสถิติโดยใชD คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตGางดDวย pair t-
test และ Independent t-test กําหนดใหDมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัย พบวGา กลุGม
ทดลองมีพัฒนาการของสมรรถภาพทางกายในดDานน่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดดไกล และลุกน่ัง 30 
วินาทีดีข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สGวนว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลักก็มีแนวโนDมดีข้ึน แตG
ไมGพบความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบกับกลุGมควบคุม 
พบวGา ไมGมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปไดDวGาหลังการออกกําลังกาย
ดDวยการเตDนซุมบDาเปLนเวลา 8 สัปดาห<สGงผลใหDสมรรถภาพทางกายในเด็กกGอนวัยเรียนดีขึ้น 
คําสําคัญ: ซุมบDา, สมรรถภาพทางกาย, เด็กกGอนวัยเรียน 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to determine the effect of Zumba exercise on 

physical fitness in pre-school. The participants in this study were 24 pre-school 
children, 5 years old. They were randomly divided into the intervention group 
(Zumba exercise, n=12) and the control group (n=12). Instructed Zumba exercise was 
provided for once a week for 8 weeks. The sit and reach, standing broad jump, sit-
ups 30 seconds, and shuttle and zigzag run were measured before and after of the 
exercise period. Data were analyzed by using Paired t-test and Independent t-test (p< 
0.05). The obtained result showed that Zumba exercise group achieved statistically 
significant improvement in sit and reach, standing broad jump, sit-ups 30 seconds. 
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The shuttle and zigzag run no significantly difference after intervention. However, 
compared between groups showed that no significantly difference. In conclusion, 
after the Zumba exercise had achieved improvement on physical fitness in pre-school. 
Keywords: Zumba, Physical Fitness, Pre-School Children 
 
บทนํา 

เด็กกGอนวัยเรียนถือวGาเปLนชGวงวัยพ้ืนฐานของชีวิตมนุษย< พัฒนาการของเด็กในวัยน้ีจึงเปLนสิ่ง
สําคัญในการวางรากฐานท่ีจะแสดงความเปLนมนุษย<ท่ีสมบูรณ< ท้ังดDานรGางกาย จิตใจ อารมณ< 
จริยธรรม สังคม ภาษาและสติปpญญา อรุณี หรดาล (2548) ไดDอธิบายถึงพัฒนาการดDานรGางกายของ
เด็กชGวงวัยน้ีวGา เปLนวัยท่ีชอบการเคลื่อนไหว ไมGหยุดน่ิง มีความคลGองแคลGววGองไวในการเดิน การว่ิง 
ชอบกระโดด โลดเตDน สามารถหยิบจับสิ่งตGางๆ ไดDดี ชอบชGวยเหลือตนเองไดD และสามารถทรงตัวไดDดี 
ทําใหDเด็กวัยน้ีพรDอมท่ีจะออกกําลังและเคลื่อนไหวในลักษณะตGางๆ รวมถึงการสัมผัสหรือการใชDมือท่ีมี
ความละเอียดข้ึน สมพล สงวนรังศิ ริกุล (2546) ไดDแนะนําวGา เด็กท่ีมีการเคลื่อนไหวรGางกายและ
ออกกําลังกายท่ีเหมาะสม จะชGวยสGงเสริมใหDมีการเจริญเติบโตของระบบกระดูก ระบบกลDามเน้ือ และ
ระบบขDอตGอของรGางกาย นอกจากน้ียังทําใหDเกิดผลดีตGอระบบหัวใจและหลอดเลือด การควบคุม
นํ้าหนัก รวมไปถึงการสGงเสริมสุขภาพจิต และเสริมสรDางนิสัยในการออกกําลังกายใหDมีการออกกําลัง
กายอยGางสมํ่าเสมอเม่ือโตเปLนผูDใหญGดDวย อยGางไรก็ตาม ปpจจุบันรูปแบบของครอบครัว การเลี้ยงดู 
และสิ่งแวดลDอมตGางๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยGางรวดเร็ว ท้ังการใชDชีวิตท่ีเรGงรีบ ผูDปกครองใหDคุณคGาและ
ความนิยมกับความสนุกสนานและความฟุJงเฟJอ การใชDเทคโนโลยีตGางๆ ท่ีทันสมัยคอยอํานวยความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิต สGงผลใหDเด็กๆ สมัยน้ีสGวนใหญGจะใชDเวลาอยูGหนDาจอทีวี จอโทรศัพท< 
ติดเกมส< และใชDคอมพิวเตอร<มากกวGาท่ีจะออกไปว่ิงเลGนหรือทํากิจกรรมตGางๆ ปรากฏการณ<เหลGาน้ี
เปLนตัวการสําคัญท่ีทําใหDเด็กมีการเคลื่อนไหวรGางกายลดนDอยลงจนสGงผลกระทบตGอปpญหาทางสุขภาพ
สูงมากข้ึนกวGาแตGกGอน ท้ังการมีนํ้าหนักตัวเกิน เปLนโรคท่ีเก่ียวกับภูมิแพDหรืออาจจะไมGสบายบGอย ๆ ซึ่ง
เหตุการณ<เหลGาน้ีสามารถบGงบอกไดDเปLนอยGางดีวGาเด็กวัยน้ีควรจะตDองมีการออกกําลังกายหรือทํา
กิจกรรมท่ีเหมาะสมเพ่ือชGวยพัฒนาการดDานรGางกายใหDมีสุขภาพรGางกายท่ีสมบูรณ<แข็งแรง 

จากเหตุผลดังกลGาว การเสริมพัฒนาการดDานรGางกายของเด็กกGอนวัยเรียนถือเปLนหนDาท่ีสําคัญ
ประการหน่ึงของผูDเลี้ยงดูหลัก ไมGวGาจะเปLน พGอแมG ครู อาจารย< ท่ีจะตDองจัดประสบการณ<ใหDเด็กกGอน
วัยเรียนมีพัฒนาการดDานรGางกายท่ีแข็งแรง เพราะเม่ือรGางกายแข็งแรงสมบูรณ<แลDวพัฒนาการดDานอ่ืน 
ๆ จะสมบูรณ<ตามไปดDวย ดังน้ันจึงไดDมีการนําเอาวิธีการออกกําลังกายท่ีหลากหลายมาประยุกต<
ประกอบกับจังหวะเพลงเพ่ือชGวยเสริมสรDางสมรรถภาพทางกายใหDเด็กมีสุขภาพรGางกายท่ีสมบูรณ<
แข็งแรง และหน่ึงในวิธีน้ันก็คือ การเตDน เม่ือเอGยถึงการเตDน หลายคนอาจจะนึกถึงการเตDนแอโรบิก 
เน่ืองจากการเตDนแอโรบิกจะเปLนตัวชGวยในการเสริมสรDางสมรรถภาพทางกายไดDเปLนอยGางดี ท้ังการ
เพ่ิมประสิทธิภาพเร่ืองความอดทนของระบบหัวใจและระบบหายใจ ชGวยเสริมสรDางความแข็งแรงของ
กลDามเน้ือ ความอGอนตัว ความคลGองแคลGววGองไว ชGวยลดอัตราความเครียด ชGวยสรDางระบบภูมิคุDมกัน



306 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

และปJองกันการติดโรคตGางๆ โดยเฉพาะโรคหวัด โรคภูมิแพDที่เกิดมากในเด็ก และยังเปLนการฝ�กการเขDา
สังคมของเด็กไดDอีกดDวย (ภัชรี แชGมชDอย, 2542) แมDวGาการเตDนแอโรบิกจะมีประโยชน<ชGวยใหDเด็กมี
สมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ<แข็งแรงแลDว แตGยังมีการเตDนอีกวิธีหน่ึงท่ีกําลังมาแรงและไดDรับความ
นิยมก็คือ “ซุมบDาแดนซ<” หรือการเตDนซุมบDา (Zumba)  

การเตDนซุมบDา (Zumba) ถูกคิดคDนโดย อัลเบอร<โด เบโต เปเรซ (Alberto Beto Perez) ชาว
โคลัมเบีย โดยไดDรับแรงบันดาลใจจากจังหวะดนตรีและการเตDนรําแบบลาติน-อเมริกาในการนํามา
ออกแบบทGาเตDน ชัชวาล สิงหเสนี (อDางใน แพรวพรรณ สุริวงศ<, 2558 ) ไดDอธิบายถึงการเตDนซุมบDาวGา 
เปLนการออกกําลังกายแนวใหมGดDวยการนําจังหวะแซมบDา (Zamba) มาผสมกับจังหวะรุมบDา 
(Rumba) กลายเปLนสไตล<ซุมบDา (Zumba) ท่ีหมายถึงการเตDนรําในปาร<ต้ีท่ีสนุกสนาน โดยมี 4 ทGา
พ้ืนฐานสไตล<ลาตินท่ีเนDนการเคลื่อนไหวรGางกายในแตGละสGวนแตกตGางกันออกไป ทGาแรก คือ เมอร<เรง
เกD (Meregue) ท่ีเนDนการเคลื่อนไหวของแขนซึ่งจะชGวยในการกระชับตDนแขน ทGาท่ี 2 คือ ซัลซาร< 
(Salsa) เนDนการสGายสะโพก และการเคลื่อนไหวระหวGางสะโพกไปจนถึงหนDาอก สามารถชGวยกระชับ
หนDาอกและชGวงเอวไดD ทGาท่ี 3 คือ คุมเบีย (Cumbia) จะเนDนท่ีสะโพกโดยตรง และทGาสุดทDาย คือ เร็ก
เกD (Reggae tone) ท่ีเนDนการออกทGาทางใหDดูแข็งแรงท้ังแขนขาและบอด้ีเวฟ (Body wave) อยGางไร
ก็ตามการเตDนซุมบDา (Zumba) ยังแบGงออกเปLนหลายระดับเพ่ือใหDเหมาะสําหรับคนในแตGละชGวงวัย
นับต้ังแตGวัยเด็กจนถึงวัยของผูDสูงอายุ เชGน Zumba Fitness ท่ีเนDนการกระชับสัดสGวน Zumba 
Toning สําหรับการเพ่ิมกลDามเน้ือ Zumba Gold สําหรับผูDสูงอายุ Aqua Zumba ซุมบDาในนํ้า และ
Zumba Kids สําหรับเด็กเปLนตDน โดยเฉพาะ Zumba Kids ท่ีถูกออกแบบมาใหDมีความสุกสนานเรDา
ใจเหมาะสมกับเด็กท่ีมีอายุ 4 ปrข้ึนไปเพ่ือชGวยพัฒนาวิถีชีวิตใหDมีสุขภาพท่ีดี เสริมสรDางความแข็งแรง
ของกลDามเน้ือ พัฒนาระบบประสาทสั่งการเพ่ิมประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวของขDอตGอกลDามเน้ือและ
ระบบประสาทใหDมีความสัมพันธ<กัน อีกท้ังพัฒนาภาวะความเปLนผูDนํา มีความเคารพตGอผูDอ่ืน และสรDาง
ความเช่ือม่ันและความภาคภูมิใจตGอตนเอง (www.zumba.com.) Perez and Greenwood-
Robinson (2009) อธิบายวGา การเตDนซุมบDาเปLนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกรูปแบบหน่ึงท่ีใชDการ
เตDนจังหวะชDาและเร็วสลับกัน ซึ่งจะสGงผลตGอระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดใหDทํางานดีข้ึน และ
เสริมสรDางความแข็งแรงของรGางกายใหDเพ่ิมข้ึนดDวย และ Ljubojević et.al. (2014) ไดDอธิบายวGา 
โปรแกรมการออกกําลังกายดDวย Zumba ทําใหDการลดนํ้าหนักมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และยังทําใหD
ของเปอร<เซ็นต<ไขมัน (percentage fat) และมวลไขมัน (Fat mass) ในรGางกายลดลง นอกจากน้ี จาก
การสํารวจแนวโนDมในการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายท่ัวโลก (Fitness trends) พบวGา การ
เตDนซุมบDา (Zumba) ไดDรับความนิยมเพ่ิมข้ึนอยGางรวดเร็วในระหวGางปr 2010 ถึง 2013 โดยเฉพาะใน
ปr 2012 ไดDรับการจัดอันดับความนิยมเปLนอันดับท่ี 9 จากท้ังหมด 37 อันดับ (Walter, 2013) 

แมDวGาการเตDนซุมบDา (Zumba) จะมีความนิยมอยGางแพรGหลายท่ัวโลก และเปLนอีกทางเลือก
ของการออกกําลังกายแนวใหมGท่ีไดDท้ังความสนุกและประโยชน<ตGอสุขภาพและสมรรถภาพ แตGในสGวน
ของการศึกษางานวิจัยก็ยังมีจํานวนไมGมากท่ีจะกลGาวถึงประโยชน<ท่ีไดDรับจากการออกกําลังกายดDวย
การเตDนรูปแบบน้ี นอกจากน้ียังไมGมีงานวิจัยใดกลGาวถึงผลการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา 
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(Zumba) ท่ีมีตGอสมรรถภาพทางกายในเด็ก ดDวยเหตุผลน้ีผูDวิจัยจึงเกิดแนวความคิดในศึกษาผลของ
การออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาท่ีมีตGอสมรรถภาพทางกายในเด็กกGอนวัยเรียน โดยผูDวิจัยเช่ือวGา
การออกกําลังการดDวยการเตDนซุมบDาจะสGงผลใหDเด็กมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ชGวยกระตุDนและสGงเสริม
ระดับพัฒนาการของเด็กท้ังทางรGางกายและจิตใจใหDมีประสิทธิภาพท่ีดีเหมาะสมตามวัย และยัง
สามารถนําทักษะการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานตGางๆ ไปใชDในภารกิจประจําวันหรือเวลาวGางอันเปLนประโยชน<
ตGอตนเองและตGอสังคมสGวนรGวมอีกดDวย 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 เพ่ือเปรียบเทียบผลของสมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนกGอนและหลังการเขDารGวม
การออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา และเปรียบเทียบความแตกตGางระหวGางกลุGมควบคุมท่ีไมGไดDเขDา
รGวมการออกกําลังกายและกลุGมทดลองท่ีไดDเขDารGวมการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี เปLนเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3 อายุ 5 ปrจากศูนย<เด็กเล็กวิทยา
เขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ< จังหวัดนครปฐม จํานวน 157 คน 

กลุ�มตัวอย�าง 
กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3 อายุ 5 ปr จํานวน 24 คน 

โดยผูDวิจัยใชDวิธีการสุGมแบบเจาะจงจากศูนย<เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ< 
จังหวัดนครปฐม และเกณฑ<การคัดเลือกเขDารGวมการวิจัย คือ เปLนโรงเรียนท่ีสอดคลDองกับวัตถุประสงค<
วิจัย มีความพรDอมและยินดีเขDารGวมงานวิจัย 

ข้ันตอนในการวิจัย 
1. สรDางโปรแกรมการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาใหDมีความเหมาะสมกับการพัฒนาของ

เด็กอายุ 5 ปr ท้ังทGาทางการเตDน การใชDกลDามเน้ือ รวมถึงจังหวะของเพลงท่ีมีความเหมาะสม โดย
หลักการพ้ืนฐานของการเตDนซุมบDาประกอบดDวยชGวงอบอุGนรGางกายใชDเวลาประมาณ 5 นาที ชGวงระยะ
เตDนซุมบDาใชDเวลาประมาณ 20 นาที และระยะผGอนคลายใชDเวลาประมาณ 5 นาที หลังจากน้ันนํา
รูปแบบการเตDนซุมบDาไปทดลองใชGกGอนในอาสาสมัครประมาณ 5 คน เพ่ือนําขDอมูลมาปรับปรุงใหD
เหมาะสมกGอนนําไปใชDจริง 

2. การทดสอบคร้ังน้ีดําเนินการทดสอบกับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3 อายุ 5 ปr จํานวน 24 
คน ไดDมีการเลือกกลุGมตัวอยGางดDวยวิธีการสุGมอยGางงGาย (Simple random sampling) ดDวยการจับ
สลาก แบGงกลุGมตัวอยGางออกเปLน 2 กลุGม กลุGมละ 12 คน คือ กลุGมควบคุมท่ีจะทํากิจกรรมสันทนาการ 
เชGน การเลGานิทาน อGานหนังสือ ฯลฯ และกลุGมทดลองท่ีเขDารGวมการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา 
โดยท้ัง 2 กลุGม จะเขDารGวมกิจกรรมอยGางตGอเน่ืองกันเปLนระยะเวลา 8 สัปดาห< สัปดาห<ละ 1 วัน วันละ 
30 นาที  
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3. ข้ันตอนกGอนการเขDารGวมการเตDนซุมบDา ผูDรับการทดสอบท้ัง 2 กลุGม จะไดDรับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย โดยการใชDแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา (สุพิตร สมาหิโต, 
2555) ดังน้ี 

  - น่ังงอตัวไปขDางหนDา (Sit and reach) 
  - ยืนกระโดดไกล (Standing broad jump) 
  - ลุกน่ัง 30 วินาที (Sit-ups 30 seconds) 
  - ว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลัก (Shuttle and zigzag run)  
4. ข้ันตอนหลังการเขDารGวมการเตDนซุมบDา ผูDรับการทดสอบท้ัง 2 กลุGม จะไดDรับการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายท่ีเปLนแบบทดสอบเดียวกันกับกGอนการเขDารGวมเตDนซุมบDาซ้ําอีกคร้ัง 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
1. กลุGมตัวอยGางไดDรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ไดDแกG น่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดด

ไกล ลุกน่ัง 30 วินาที และว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลัก แลDวทดสอบการแจกแจงแบบปกติของขDอมูล 
(normality) โดยใชDวิธี Shapiro-Wilk Test 

2. วิเคราะห<และเปรียบเทียบคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation,SD) สมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนกGอนและหลังการเขDารGวมการออกกําลังกาย
ดDวยการเตDนซุมบDา โดยใชDสถิติ Paired t-test (p<0.05) 

3. เปรียบเทียบคGาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนระหวGางกลุGมทดลอง
และกลุGมควบคุม โดยใชDสถิติ Independent t-test (p<0.05) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พบวGา กGอนออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาของกลุGมควบคุม พบวGา คGาเฉลี่ยและ
สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย ไดDแกG น่ังงอตัวไปขDางหนDามีคGาเฉลี่ยเทGากับ
1.74±5.94 ซม. ยืนกระโดดไกลมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 85.25±11.73 ซม. ลุกน่ัง 30 วินาทีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 
7.17±2.21 คร้ัง/วินาที และว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลักมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 12.17±1.70 วินาทีโดยมี
เกณฑ<การประเมินสมรรถภาพอยูGในระดับปานกลาง ปานกลาง ตํ่า และดี ตามลําดับ และสGวนหลัง
ออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาของกลุGมควบคุม พบวGา คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
สมรรถภาพทางกาย ไดDแกG น่ังงอตัวไปขDางหนDามีคGาเฉลี่ยเทGากับ 2.16±5.45 ซม. ยืนกระโดดไกลมี
คGาเฉลี่ยเทGากับ 85.58±10.01 ซม. ลุกน่ัง 30 วินาทีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 8.08±1.56 คร้ัง/วินาที และว่ิง
เก็บของและว่ิงอDอมหลักมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 12.08±2.40 วินาทีโดยมีเกณฑ<การประเมินสมรรถภาพอยูG
ในระดับปานกลาง ปานกลาง ตํ่า และดี ตามลําดับ 

กGอนออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาของกลุGมทดลอง พบวGา คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย ไดDแกG น่ังงอตัวไปขDางหนDามีคGาเฉลี่ยเทGากับ 2.50±4.15 ซม. ยืน
กระโดดไกลมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 87.17±7.54 ซม. ลุกน่ัง 30 วินาทีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 7.25±3.08 คร้ัง/
วินาที และว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลักมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 11.50±1.98 วินาที โดยมีเกณฑ<การประเมิน
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สมรรถภาพอยูGในระดับปานกลาง ปานกลาง ตํ่า และดี ตามลําดับ และสGวนหลังออกกําลังกายดDวย
การเตDนซุมบDาของกลุGมทดลอง พบวGา คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสมรรถภาพทางกาย 
ไดDแกG น่ังงอตัวไปขDางหนDามีคGาเฉลี่ยเทGากับ 3.88±3.80 ซม. ยืนกระโดดไกลมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 
89.17±7.47 ซม. ลุกน่ัง 30 วินาทีมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 8.83±2.66 คร้ัง/วินาที และว่ิงเก็บของและว่ิง
อDอมหลักมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 10.50±1.38 วินาที โดยมีเกณฑ<การประเมินสมรรถภาพอยูGในระดับปาน
กลาง ปานกลาง ตํ่า และดี ตามลําดับ 

เม่ือเปรียบเทียบความแตกตGางของสมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนกGอนและหลัง
ออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา ระหวGางกลุGมควบคุมและกลุGมทดลองพบวGา กลุGมทดลองท่ีไดDรับการ
ออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDามีคGาเฉลี่ยของน่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดดไกล ลุกน่ัง 30 วินาที 
หลังออกกําลังกายดีข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตGเม่ือเปรียบเทียบกับกลุGมควบคุม 
พบวGา ไมGมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สGวนคGาเฉลี่ยของว่ิงเก็บของและว่ิง
อDอมหลักของกลุGมทดลอง พบวGา หลังออกกําลังกายมีแนวโนDมดีข้ึน แตGเม่ือเปรียบเทียบกับกGอนการ
ออกกําลังกายไมGพบความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และไมGพบความแตกตGาง
ระหวGางกลุGมดังแสดงไวDในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตGางของสมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนกGอนและ
หลังออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDา และระหวGางกลุGมควบคุมและกลุGมทดลอง 
 

รายการทดสอบ 
กลุ�ม 

p-value กลุ�มควบคุม 
x̄ ±SD 

กลุ�มทดลอง 
x̄ ±SD 

น่ังงอตัวไปขDางหนDา (ซม.) 
กGอน 
หลัง 

 
1.74±5.94 
2.16±5.45 

 
2.50±4.15 
3.88±3.80* 

 
.45 
.35 

ยืนกระโดดไกล (ซม.) 
กGอน 
หลัง 

 
85.25±11.73 
85.58±10.01 

 
87.17±7.54 
89.17±7.47* 

 
.35 
.36 

ลุกน่ัง 30 วินาที (คร้ัง/วินาที) 
กGอน 
หลัง 

 
7.17±2.21 
8.08±1.56 

 
7.25±3.08 
8.83±2.66* 

 
.43 
.18 

ว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลัก (วินาที) 
กGอน 
หลัง 

 
12.17±1.70 
12.08±2.40 

 
11.50±1.98 
10.50±1.38 

 
.30 
.08 

* มีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ระหวGางกGอนและหลัง 
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อภิปรายผล 
 การเตDนซุมบDามีพ้ืนฐานมาจากการเตDนออกกําลังกายแบบแอโรบิกถูกคิดคDนโดย อัลเบอร<โด 
เบโต เปเรซ (Alberto Beto Perez) ซึ่งไดDรับแรงบันดาลใจจากจังหวะดนตรีและการเตDนรําแบบ
ลาติน-อเมริกาในการนํามาออกแบบทGาเตDน (Walter, 2013) โดยงานวิจัยเร่ืองน้ีผูDวิจัยไดDออกแบบ
โปรแกรมการเตDนซุมบDาท่ีชGวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายของเด็กกGอนวัยเรียนท่ีเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็กในชGวงอายุ 5 ปr เนDนทGาทางการเตDนท่ีสนุกสนาน การเลือกใชDเพลงท่ีมีความ
เหมาะสมกับชGวงวัย และเหมาะกับอัตราการเตDนของหัวใจใหDอยูGท่ี 60-80% ของอัตราการเตDนหัวใจ
สูงสุดสอดคลDองกับ จริยาวัฒน< ปลัดบาง (2556) อธิบายถึงการเตDนการออกกําลังแบบแอโรบิกดานซ< 
หมายถึง การนําทGากายบริหารมารวมกับการเคลื่อนไหวเบ้ืองตDน และจังหวะการเตDนรํามาผสมผสาน
กันอยGางกลมกลืน แลDวนําไปปฏิบัติประกอบเสียงเพลงหรือดนตรี โดยเนDนอัตราการเตDนของหัวใจตาม
เปJาหมายคือ 70-80% ของอัตราการเตDนหัวใจสูงสุด เพ่ือเปLนการเสริมสรDางสมรรถภาพของรGางกาย 
โดยเฉพาะอยGางย่ิงดDานความอดทนของรGางกายในการสูบฉีดเลือด และการหายใจใหDไดDรับออกซิเจน
มากกวGาปกติ ซึ่งการสGงเสริมใหDเด็กไดDออกกําลังกายควรสGงเสริมในการเลGนตGางๆหรือรูปแบบของกีฬา
ท่ีมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน อาจมีแขGงขันบDางแตGไมGควรจริงจัง ใหDเด็กไดDรูDคุณคGาและประโยชน<ของ
การออกกําลังกายตGอตนเอง 
 จากผลการศึกษาพบวGาหลังจากการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาของกลุGมทดลองมี
พัฒนาการของสมรรถภาพทางกายในดDานน่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดดไกล และลุกน่ัง 30 วินาทีดี
ข้ึนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สGวนว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลักก็มีแนวโนDมดีข้ึน แตGไมGพบ
ความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหDเห็นวGาโปรแกรมการเตDนซุมบDาน้ีทํา
ใหDเด็กมีเคลื่อนไหวสGวนตGางๆของรGางกายการควบคุมการใชDงานของกลDามเน้ือท้ังแขน ขา การทรงตัว 
สGงผลใหDเกิดความแข็งแรงของกลDามเน้ือ ความอดทน พลังของกลDามเน้ือ ความเร็ว ความคลGองแคลGว
วGองไว และความอGอนตัว สอดคลDองกับสุกัญญา พานิชเจริญนาม (2540) ท่ีกลGาวถึงประโยชน<การออก
กําลังกายแบบแอโรบิกวGา ชGวยเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจทําใหDมีการ
แลกเปลี่ยนออกซิเจนในหลอดเลือดและเซลล<กลDามเน้ือมากข้ึนและดีข้ึน ทําใหDกลDามเน้ือหัวใจแข็งแรง
มากข้ึน และยังเพ่ิมปริมาณการเผาผลาญไขมันใตDผิวหนัง รGางกายไดDสัดสGวนและกลDามเน้ือท่ัวรGางกาย
มีความกระชับมากข้ึนอีกท้ังทําใหDรGางกายมีความอGอนตัว กลDามเน้ือมีความยืดหยุGนมากข้ึน ซึ่งทําใหDลด
การบาดเจ็บในการออกกําลังกายไดD และสอดคลDองกับ Perez and Greenwood-Robinson (2009) 
อธิบายวGา การเตDนซุมบDาเปLนการออกกําลังกายแบบแอโรบิกรูปแบบหน่ึงท่ีใชDการเตDนจังหวะชDาและ
เร็วสลับกัน ซึ่งจะสGงผลตGอระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดใหDทํางานดีข้ึน และเสริมสรDางความแข็งแรง
ของรGางกายใหDเพ่ิมข้ึนดDวย และสอดคลDองกับ Donath (2014) ไดDศึกษาผลการเตDนซุมบDาตGอระบบ
หัวใจและไหลเวียนเลือดและระบบประสาทกลDามเน้ือในเด็กนักเรียนหญิงเปLนเวลา 8 สัปดาห< พบวGา 
การเตDนซุมบDาสGงผลตGอความแข็งแรงชGวงลําตัว ความอดทนของระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด และ
การทรงตัวดีขึ้น 
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เม่ือเปรียบเทียบระหวGางกลุGมทดลองและกลุGมควบคุมของเด็กกGอนวัยเรียนจะเห็นวGา
พัฒนาการของสมรรถภาพทางกายในดDานน่ังงอตัวไปขDางหนDา ยืนกระโดดไกล และลุกน่ัง 30 วินาที 
และว่ิงเก็บของและว่ิงอDอมหลัก ไมGมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05อาจเปLนไป
ไดDวGากลุGมควบคุมท่ีจะทํากิจกรรมสันทนาการ เชGน การเลGานิทาน อGานหนังสือ ฯลฯ ยังคงมีพัฒนาการ
ตามธรรมชาติของเด็ก เน่ืองจากเด็กวัยน้ีมักเปLนวัยท่ีมีความกระตือรือรDน ชอบเลGนกับเพ่ือนเปLนกลุGม 
ชอบการเคลื่อนไหวรGางกายดDวยการเดิน การว่ิง การกระโดด การเตDน การปrนไป�การมDวนตัว ฯลฯ ซึ่ง
การเคลื่อนไหวรGางกายแบบน้ีจะนําไปสูGการพัฒนากลDามเน้ือท้ังแขน ขา หัวไหลG และลําตัว สอดคลDอง
กับทฤษฎีของ Gesell (1961) ท่ีอธิบายวGาการเจริญเติบโตของเด็กทางรGางกาย เน้ือเย่ือ อวัยวะ 
หนDาท่ีของอวัยวะตGางๆ และพฤติกรรมท่ีปรากฏข้ึนเปLนรูปแบบท่ีแนGนอนและเกิดข้ึนเปLนลําดับข้ัน 
และสามารถนําไปเช่ือมโยงกับพัฒนาการทางสติปpญญาไดDอีกดDวย  
 
ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยพบวGา ผลของการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาท่ีมีตGอสมรรถภาพทางกายใน
เด็กกGอนวัยเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน และผูDวิจัยขอเสนอแนะใหDผูDปกครอง ครู หรือผูDท่ีเก่ียวของกับเด็ก
ควรนําการออกกําลังกายดDวยการเตDนซุมบDาไปพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพ่ือชGวยกระตุDนและสGงเสริม
ระดับพัฒนาการของเด็กท้ังทางรGางกายและจิตใจใหDมีประสิทธิภาพท่ีดีเหมาะสมตามวัย อีกท้ัง
โรงเรียนท้ังภาครัฐและเอกชนควรใหDมีการทดสอบสมรรถภาพเปLนประจําอยGางนDอยปrละ 1 คร้ัง เพ่ือ
เสริมสรDางสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนในรายท่ีมีสมรรถภาพทางกายตํ่า 
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Motivation of participate in Sa-Pak Takraw Competition 

of Bangkok Thonburi Sa-Pak Takraw Team 
 

ศุภกร โพธ์ิศรีทอง1, ธนัชพร ศรีรักษา2 
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2 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของ
นักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี โดยกลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีเปLนนักกีฬา
เซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 
แบบวัดแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอท่ีผูDวิจัยพัฒนาข้ึน โดยนําขDอมูลมาวิเคราะห<โดยใชDสถิติ 
รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใชDสถิติ ที (t-test)  
 แรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี
พบวGาอยูGในระดับมาก ซึ่งเม่ือศึกษาในรายละเอียดสามารถจําแนกตามประเภทของแรงจูงใจไดDดังน้ี 
 1. แรงจูงใจภายใน ในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวGามีแรงจูงใจภายใน ในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDออยูGในระดับมาก  
 2. แรงจูงใจภายนอก ในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวGามีแรงจูงใจภายนอก ในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDออยูGในระดับมาก  
คําสําคัญ : แรงจูงใจ, เซปpกตระกรDอ 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the motivation of participate in Sa-Pak 

Takraw competition of Bangkok Thonburi Sa-Pak Takraw Team. Subjects were 50 
Bangkok Thonburi Sa-Pak Takraw athletes. Data collection tool was 5 – rating 
questionnaire concerning motivation of participate in Sa-Pak Takraw competition. 
Data collection was analyzed in percentage, mean, and standard deviation. 
 The research results as follows. The motivation of participate in Sa-Pak 
Takraw competition of Bangkok Thonburi Sa-Pak Takraw Team in this study were high 
level. When considered the detail, it illustrated as follows.  
 1. Intrinsic Motivation for participate in Sa-Pak Takraw competition of Bangkok 
Thonburi Sa-Pak Takraw Team in this study were high level. 
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 2. External Motivation for participate in Sa-Pak Takraw competition of Bangkok 
Thonburi Sa-Pak Takraw Team in this study were high level. 
Keyword : motivation, Sa-Pak Takraw 
 
บทนํา  
 กีฬาตระกรDอ เปLนกีฬาท่ีไดDรับความนิยมและนิยมเลGนกันอยGางแพรGหลายมากในประเทศไทย 
และยังมีการจัดการแขGงขันมากมายท้ังในระดับประเทศ และในระดับสากล โดยพบวGากีฬาตระกรDอ
เปLนท่ีนิยมเลGนท้ังในดDานการออกกําลังกายและการแขGงขันกีฬา และกีฬาตระกรDอยังเร่ิมมีการแขGงขัน
ในระดับอาชีพในประเทศไทย นอกจากน้ีแลDวในการแขGงขันระดับอาเซียน ทีมตระกรDอขอประเทศไทย
ยังไดDรับชัยชนะและราวัลมากมายจากการแขGงขันระดับภูมิภาค 
 การแขGงขันกีฬาในปpจจุบันไดDมีการนําเอาองค<ความรูDและวิทยาการตGางๆ มาเพ่ือพัฒนาใหD
นักกีฬาน้ันสามารถแสดงความสามารถหรือทักษะทางการกีฬาออกมาไดDอยGางเต็มความสามารถ
โดยเฉพาะอยGางย่ิงการพัฒนา องค<ประกอบทางดDานจิตใจ ซึ่งองค<ประกอบทางจิตใจน้ันมีความสําคัญ
ไมGนDอยไปกวGาองค<ประกอบทางดDานรGางกาย ซึ่งองค<ประกอบทางดDานจิตใจ จะเปLนตัวชGวยสนับสนุนใหD
นักกีฬาแสดงความสามารถออกมาไดDอยGางเต็มความสามารถ ซึ่งแรงจูงใจ เปLนปpจจัยทางจิตวิทยาท่ีมี
ผลตGอการกระทํา เปLนสิ่งท่ีมากระตุDนใหDบุคคลเกิดการกระทําหรือแสดงพฤติกรรม เพ่ือใหDไดDมาซึ่ง
ความปรารถนา หรือถือไดDวGาแรงจูงใจถือไดDวGาเปLนหัวใจหลักของจิตวิทยาการกีฬา(สืบสาย บุญวีรบุตร, 
2541) โดยแรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนมีสาเหตุไดDท้ังจากสิ่งเรDาท้ังท่ีเกิดข้ึนภายใน เชGน ความรูDสึกตDองการ ความ
อยากไดDเปLนสิ่งท่ีมากระตุDนใหDนักกีฬาปฏิบัติสิ่งตGางๆ เพ่ือใหDไดDมาซึ่งสิ่งท่ีตDองการ เชGนการขยันฝ�กซDอม
เพ่ือตDองการไดDรับชัยชนะ หรือการยอมรับจากบุคคลผูDอ่ืน และแรงจูงใจภายนอกไดDแกG สิ่งกระตุDนตGาง 
ๆ ท่ีมาเรGงเรDา ช้ีนําชGองทาง และมาเสริมความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมตGาง ๆ ในตัวนักกีฬา 
เชGนเงินรางวัล การยอมรับจากสังคม ซึ่งเปLนท่ีมาของแรงจูงใจท้ังสิ้น (สุปราณี ขวัญบุญจันทร<, 2539) 
 แรงจูงใจเก่ียวขDองกับชีวิตของการเปLนนักกีฬาและเปLนปpจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลตGอพฤติกรรม
และความสามารถของมนุษย< แรงจูงใจในการเลGนกีฬาเก่ียวขDองนับต้ังแตGชGวงท่ียังไมGไดDเขDารGวมไปจนถึง
ชGวงเร่ิมเลGนกีฬาชนิดน้ันๆ ซึ่ง ธงชัย เจริญทรัพย<มณี (2547, อDางถึงใน ธิติพงษ< สุขดี และคณะ (2555) 
ไดDกลGาไวDวGา ถึงโปรแกรมการฝ�กซDอมท่ีกําหนดออกมาจะดีแคGไหนแตGถDาตัวผูDนักกีฬาไมGมีแรงจูงใจใน
การเขDารGวมแลDวย่ิงทําใหDนักกีฬาไปสูGความสําเร็จไดDยาก การสรDางแรงจูงใจจึงเปLนทักษะทางดDาน
จิตวิทยาท่ีผูDฝ�กสอนกีฬาจะตDองนํามาใชDกับนักกีฬา ดDวยเหตุดังกลGาวทางผูDวิจัยจึงมีความตDองการท่ีจะ
ศึกษาแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี เพ่ิมหา
แหลGงท่ีมาของแรงจูงใจและนําขDอมูลเหลGาน้ันไปพัฒนาหรือสGงเสริมแรงจูงใจใหDแกGนักกีฬาตระกรDอท้ัง
ในระดับสมัครเลGน และในระดับอาชีพ เพ่ือการพัฒนากีฬาตระกรDอของประเทศตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี 
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การดําเนินงานวิจัย 
 กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 50 คน เปLนเพศชาย จํานวน 30 คน และเพศหญิง จํานวน 20 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยในคร้ังน้ี เปLนแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลGนกีฬา 
เซปpกตะกรDอของนักกีฬา ในสังกัดสโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีผูDวิจัยพัฒนาข้ึนโดยศึกษาจาก
งานวิจัย เอกสารตําราตGางๆ และปรึกษาผูDเช่ียวชาญ โดยแบGงออกเปLน 2 คือ ตอนท่ี 1 ขDอมูลสGวนตัว
ของผูDตอบแบบสอบสอบ และตอนท่ี 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬา
เซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี ซึ่งวัดไดDสองดDานคือ ดDานแรงจูงใจภายนอก และดDานแรงจูงใจ
ภายใน โดยมีลักษณะเปLนแบบสอบถามมาตรสGวน ประมาณคGา (Rating Scale) จํานวน 20 ขDอ โดยมี
คGาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือเทGากับ 0.82 ซึ่งไดDมาจากการหาคGาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถามโดยหาคGาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- Coefficent)             
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผูDวิจัยไดDดําเนินการรวบรวมขDอมูลตามข้ันตอนดังตGอน้ี 
 1. ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับทฤษฎีแรงจูงใจ และกีฬาเซปpกตระกรDอ เพ่ือสรDางแบบสอบถาม 
เก่ียวกับแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬา ในสังกัดสโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
เม่ือแบบสอบถามท่ีสรDางเสร็จสมบูรณ<ไปใหDผูDเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทGาน ตรวจสอบและหาคGาความ
เท่ียงตรงเชิงประจักษ< เพ่ือหาคGาดัชนีความสอดคลDอง (IOC) โดยไดDคGาดัชนีความสอดคลDองของ
แบบสอบถามไดD 0.86   
 2. นําแบบสอบถามท่ีไดDไปทดลองใชD (Try-out) กับประชากรท่ีไมGใชGกลุGมตัวอยGางจํานวน 20 
คน เพ่ือหาคG าความเช่ือ ม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคG าสัมประสิท ธ์ิแอลฟา  

(α- Coefficent) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ไดDคGาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือเทGากับ 0.82 
 3. ทําหนังสือขอความอนุเคราะห< ถึงทีมกีฬาตระกรDอ สโมสรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพ่ือ
ขอความอนุเคราะห<ในการเก็บรวบรวมขDอมูล 
 4. ผูDวิจัยไดDนํา แบบสอบถามไปทดสอบกับนักกีฬาตระกรDอ ในสังกัดสโมสรมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยผูDวิจัยเปLนผูDเก็บขDอมูลดDวยตนเอง 
 5.ตรวจสอบความถูกตDอง และความสมบูรณ<ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูล และ
นําผลการวิเคราะห<มาอภิปรายผล 
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ผูDวิจัยไดDนําขDอมูลมาตรวจสอบความถูกตDองสมบูรณ< และวิเคราะห<คGาสถิติตามลักษณะท่ี
ตDองการศึกษาดDวยโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป SPSS (Statistical package for the social 
science personal computer) for windows version 23 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. นําขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางมาแจกแจงความถ่ี (Frequency distributions)  
  2. ทดสอบหาคGาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดDวยคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนระดับแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ 
ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรีทั้ง 2 ดDาน คือ ดDานแรงจูงใจภายใน และดDานแรงจูงใจภายนอก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง พบวGาเปLน นักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรี เพศ
ชายจํานวน 30 คน และเพศหญิงจํานวน 20 คน โดยมีอายุตํ่ากวGา 20 ปr จํานวน 27 คนคิดเปLนรDอย
ละ 54.0 อายุ 20-29 ปr จํานวน 23 คน คิดเปLนรDอยละ 46.0  
 ผลการศึกษาพบวGา แรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีม
สโมสรกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูGในระดับมาก (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 4.42 ± 0.30) โดยเม่ือ
พิจารณาในแตGละองค<ประกอบพบวGา  
 1. แรงจูงใจภายใน ในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพ
ธนบุรีโดยรวมอยูGในระดับมาก (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 4.48 ± 0.70) โดยพบวGาขDอท่ีมีระดับ
คะแนนมากท่ีสุดคือ ทGานคิดวGาทGานมีความรักในอาชีพกีฬาเซปpกตะกรDอ เทGากับ 4.72 ± 0.49 คะแนน 
รองลงมาคือ ทGานอยากเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอเพราะความช่ืนชอบ เทGากับ 4.64 ± 0.56 คะแนน 
และ ทGานเช่ือวGา การเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอสามารถพัฒนาตนเองใหDกDาวหนDาในอาชีพน้ีไดD เทGากับ 
4.58 ± 0.73 คะแนน ตามลําดับ 
 2. แรงจูงใจภายนอกของนักกีฬามวยไทยท่ีข้ึนทะเบียนเปLนนักมวยอยูGอาชีพโดยรวมอยูGใน
ระดับมาก (คGาเฉลี่ยระดับคะแนนเทGากับ 4.37 ± 0.72) โดยพบวGาขDอท่ีมีระดับคะแนนมากท่ีสุดคือ 
ทGานตDองการเปLนแชมป¥กีฬาเซปpกตะกรDอในระดับอาชีพ เทGากับ 4.76 ± 0.51 คะแนน รองลงมาคือ 
ทGานไดDรับการสนับสนุนสGงเสริมใหDเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอจากครอบครัวเปLนอยGางดี เทGากับ 4.40 ± 
0.72 คะแนน และ อาชีพนักกีฬาเซปpกตะกรDอเปLนอาชีพท่ีสามารถทําไดDงGายทGานจึงอยากเปLนนักกีฬา
เซปpกตะกรDออาชีพ เทGากับ 4.18 ± 0.72 คะแนน ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 แรงจูงใจ เปLนปpจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลและ เปLนสิ่งท่ีมากระตุDนใหDนักกีฬาปฎิบัติตน เพ่ือใหD
ไดDมาซึ่งความปรารถนา และแรงจูงใจถือไดDวGาเปLนหัวใจหลักของจิตวิทยาการกีฬา(สืบสาย บุญวีรบุตร, 
2541) จากการศึกษาแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสร
กรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูGในระดับมาก ซึ่งเม่ือพิจารณาเปLนรายดDานพบวGาท้ังแรงจูงใจภายในและ
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ภายนอกในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรีโดยรวมอยูGใน
ระดับมากท้ังคูG สอดคลDองกับการศึกษาของ ธิติพงษ< สุขดี และคณะ (2555) ท่ีพบวGาแรงจูงใจในการ
เลGนกีฬาเซปpก ตะกรDอของนักกีฬานชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตDน เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 
40 ปrการศึกษา 2555 ท้ังภายในและภายนอก โดยรวมอยูGในระดับมาก และ สอดคลDองกับการศึกษา
ของ จิรวัฒน< พิมพะนิตย< และ ธชา รุญเจริญ (2560) ท่ีพบวGา แรงจูงใจในการเลGนกีฬาฮอกก้ีของ
นักกีฬาฮอกก้ีทีมชาติไทยชุดใหญGปr 2557–2558 โดยรวมมีแรงจูงใจ 
อยูGในระดับมาก  
 แรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพธนบุรีดDาน
แรงจูงใจภายในอยูGในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปLนรายขDอพบวGาขDอท่ีมีระดับคะแนนมากท่ีสุดคือ ทGาน
คิดวGาทGานมีความรักในอาชีพกีฬาเซปpกตะกรDอ รองลงมาคือ ทGานอยากเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอเพราะ
ความช่ืนชอบ และ ทGานเช่ือวGา การเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอสามารถพัฒนาตนเองใหDกDาวหนDาในอาชีพ
น้ีไดD ตามลําดับสอดคลDองกับ การศึกษาของ วศินี คํานึง. (2557) ท่ีพบวGา นักกีฬาคนพิการมีแรงจูงใจ
ภายในอยูGในระดับมาก โดยปpจจัยท่ีทําใหDนักกีฬาเขDารGวมการแขGงขันคือ นักกีฬารูDสึกดีท่ีไดDเลGนกีฬาท่ี
ตนเองชอบหรือถนัด ชอบความสนุกสนานขณะเลGนกีฬา สอดคลDองกันกับเร่ืองของแรงจูงใจในคนท่ียัง
เลGนกีฬาของ สุปราณี ขวัญบุญจันทร< (2539) ซึ่งกลGาววGาแรงจูงใจในการเขDารGวมแขGงขันกีฬา มี
แรงจูงใจข้ึนในตนเองจากความชอบ โดยการเขDการแขGงขันของนักกีฬาข้ึนอยูGกับความชอบสGวนบุคคล 
ความพอใจท่ีจะเลGน ทําใหDนักกีฬามีความพยายามท่ีจะพัฒนาความสามารถทางการกีฬาของตนเองใหD
ดีข้ึนไดDดีข้ึน และสาเหตุทางสิ่งแวดลDอมและสังคม สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเอ้ืออํานวย มี
อาชีพท่ีสนับสนุนในการเลGนกีฬา (จิรวัฒน< พิมพะนิตย< และ ธชา รุญเจริญ, 2560) 
 ในดDานแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีมสโมสรกรุงเทพ
ธนบุรีดDานแรงจูงใจภายในอยูGในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปLนรายขDอพบวGา ขDอท่ีมีระดับคะแนนมาก
ท่ีสุดคือ ทGานตDองการเปLนแชมป¥กีฬาเซปpกตะกรDอในระดับอาชีพ รองลงมาคือ ทGานไดDรับการสนับสนุน
สGงเสริมใหDเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDอจากครอบครัวเปLนอยGางดี และ อาชีพนักกีฬาเซปpกตะกรDอเปLน
อาชีพท่ีสามารถทําไดDงGายทGานจึงอยากเปLนนักกีฬาเซปpกตะกรDออาชีพ ตามลําดับสอดคลDองกับ
การศึกษาของ สนอง คูณมี. (2549) ท่ีพบวGาปpจจัยท่ีสGงผลทําใหDนักมวยข้ึนทะเบียนเปLนมวยไทยอาชีพ
ข้ึนอยูGกับแรงจูงใจ โดยพบวGานักกีฬามวยไทยมีแรงจูงใจภายนอกอยูGในระดับมาก ซึ่งมาสาเหตุจาก
ความคิดท่ีวGาการข้ึนชกในเวทีมวยมาตรฐานจะทําใหDตนเองมีชีวิต ท่ีดีขึ้น 
ซึ่งสอดคลDองกับทฤษฎีแรงจูงใจเก่ียวกับเร่ืองความตDองการของมนุษย<ของ Maslow (Maslow, 1970 
อDางถึงใน สุรางค< โคDวตระกูล, 2544) ซึ่งเปLนความตDองการพ้ืนฐานของมนุษย<คือ ความตDองการ
สวัสดิการ การมีรายไดDรองรับ และ ความตDองการท่ีจะรูDสึกวGาตนเองมีคGา การประสบความสําเร็จ 
ตDองการท่ีจะใหDผูDอ่ืนเห็นและยกยGองวGาตนเองมีความสามารถ และไดDรับการยกยGองนับถือจากผูDอ่ืน ซึ่ง
ความตDองการเหลGาน้ีไดDนําไปสูGแรงจูงใจในการเลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ ทีม
สโมสรกรุงเทพธนบุรีที่อยูGในระดับมาก 
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ข�อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูDฝ�กสอน หรือ ผูDท่ีมีความเก่ียวขDองกับนักกีฬา ทราบถึงแรงจูงใจในการ
เลGนกีฬาเซปpกตะกรDอของนักกีฬาเซปpกตระกรDอ และสามารถนําขDอมูลไปสรDางแรงจูงใจใหDกับนักกีฬา
เซปpกตระกรDอในระดับตGางๆ เพ่ือใหDนักกีฬาพัฒนาความสามารถเพ่ือเขDาสูGการเปLนนักกีฬาในระดับท่ี
สูงข้ึน โดยการศึกษาคร้ังตGอไปควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบในเร่ืองของแรงจูงใจระหวGางนักกีฬา
อาชีพและนักกีฬาอาชีพ 
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ศึกษาการกําหนดจุดสั่งซ้ือใหม� (ROP) เพื่อลดปhญหาการซ�อมบํารุงล�าช�า 
กรณีศึกษา บริษัท อิทธิพร อิมปอร�ต จํากัด 

A Study of Reoder Points (Rop) to Reduce Delayed Maintenance  
a Case Study of Ithaporn Import co., ltd. 

 
ชมภูนุช เหรียญปรีชา, ณภัค หงส<จํารัส และสุรศักด์ิ โสริวาน3   
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สาขาวิขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

  ปpญหาสําคัญท่ีพบเจอบGอยใน บริษัท อิทธิพร อิมปอร<ต จํากัด สาขา หนองแขม คือ การขาด
แคลนอะไหลGในการบริหารงานซGอมบํารุง เพ่ือจะไดDทราบถึงปpญหาของการซGอมบํารุงลGาชDาและสินคDา
คงคลังไมGเพียงพอทําใหDนํารถออกไมGทันตามกําหนด ดังน้ันผูDวิจัยจึงไดDเสนอหาวิธีการจัดการสินคDาคง
คลังท่ี เปLนระบบแบบ POM for Windows 3 เขDามามีสGวนชGวยในการปรับปรุงสินคDาคงคลัง 
วัตถุประสงค<ของงานวิจัยน้ี เพ่ือพัฒนาการจัดการสินคDาคงคลังอยGางมีประสิทธิภาพ น่ันคือ 
ความสามารถในการควบคุมระดับสินคDาคงคลังเพ่ือใหDมีตDนทุนตํ่าท่ีสุด และในขณะเดียวกันน้ันจะมี
สินคDาอยูGในระดับท่ีเพียงพอตGอความตDองการอีกดDวย 
 ข้ันตอนการเร่ิมคGาจากการท่ีศึกษาหาสาเหตุของการขาดอะไหลGคงคลังและวิเคราะห<ระบบ
การสั่งซื้อโดยวิธีการสั่งซื้อ แบบ EOQ (Economy Order Quantity) สต�อกเพ่ือความปลอดภัย 
(Safety Stock) และจุดสั่งซื้อใหมG (Reorder Point;   ROP) เพ่ือรวมสินคDาอะไหลGตGางๆใหDถูกตDอง 
 จากการศึกษาดังกลGาวไดDพบวGาผลของการปรับปรุงน้ันทําใหDพัฒนาการจัดการสินคDาคงคลังไดD
อยGางมีประสิทธิภาพในการจัดการอะไหลGคงคลัง 
คําสําคัญ: จุดสั่งซื้อใหมG 
 

Abstract 
Major frequently-encountered problem in Itthiporn Import Co., Ltd., Nong 

Khaem Branch, is a shortage of spare parts for maintenance management. In order to 
be resolve the problems of delayed maintenance and insufficient inventory, which 
cause delayed car deliverly, the researcher proposes to implement POM for Windows 
3 inventory management system to help improve inventory.  The research objective 
is to develop an efficient inventory management with the ability to control inventory 
levels in order to achieve the lowest cost. and with enough products to meet the 
demand as well. 
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The process begins from studying the cause of lacking spare parts inventory 
and ordering system analysis, by mean of purchasing EOQ (Economy Order Quantity) 
order, safety stock and reorder point (ROP) in order to combine various spare parts 
correctly. 

According to the study, it was found that the results of the improvement 
resulted in efficient inventory management of spare parts. 
Keywords: Reorder point 
 
บทนํา 

 สภาวะการแขGงขันท่ีรุนแรงของธุรกิจในปpจจุบันสGงผลใหDองค<กรธุรกิจตDองมีการปรับตัวเพ่ือ
ความอยูGรอดโดยการพัฒนาการดําเนินงานใหDมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนอีกท้ังลดตDนทุนและสามารถ
ตอบสนองความตDองการของผูDบริโภคไดDโดยการใชDกลยุทธ<ท่ีเหมาะสมซึ่งแตGละธุรกิจมีการตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ<แตกตGางกันไปตามแตGละประเภทกิจ 

สินคDาคงคลังมีวัตถุประสงค<ในการสรDางความสมดุลใน โซGอุปทาน (Supply chain) โดยปpจจัย
นําเขDาของกระบวนการผลิตท่ีมีความสําคัญอยGางย่ิงคือ ช้ินสGวน วัตถุดิบและวัสดุตGางๆ ท่ีเรียกรวมกัน
วGาสินคDาคงคลัง ซึ่งเปLนองค<ประกอบของตDนทุนการผลิตผลิตภัณฑ<หลายชนิดนอกจากน้ันการท่ีสินคDา
คงคลังมีความสําคัญตGอกิจกรรมหลักของธุรกิจเปLนอยGางมาก การบริหารสินคDาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ
จึงสGงผลกระทบตGอผลกําไรจากการประกอบการโดยตรง และการจัดซื้อสินคDาคงคลังมาในคุณสมบัติท่ี
ตรงตามความตDองการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาท่ีตDองการ  

อะไหลGเปLนปpจจัยท่ีสําคัญของสGวนงานซGอมบํารุงรักษา ซึ่งปริมาณอะไหลGมีผลกระทบตGอ
ความสามารถในการซGอมบํารุงทําใหDเกิดความสูญเสียไดDเม่ือการซGอมบํารุงตDองหยุดรออะไหลGท่ีไมGไดD
เตรียมสํารองไวDคงคลัง หากจัดเก็บอะไหลGไวDตํ่าเกินไปสามารถนําไปสูGความเสี่ยงตGอการสGงรถไมGตรง
ตามกําหนด เพราะอะไหลGขาดสต�อก แตGในทางตรงขDามหากมีการจัดเก็บอะไหลGมากเกินความจําเปLน
ในการใชDงาน ก็จะทําใหDตDองใชDเงินทุนมากเกินความจําเปLนและกGอใหDเกิดการจัดเก็บอะไหลGท่ีสูงหรือ
อะไหลGที่เก็บไวDอาจจะไมGไดDใชDงาน และยังพบวGาอะไหลGบางรายการจัดเก็บไวDเปLน เวลานาน 

จากการเก็บรวบรวมขDอมูลและทําการศึกษาพบวGา ปpญหาในปpจจุบันคือ “การสGงมอบรถ”
ลGาชDากวGากําหนด สาเหตุที่สGงมอบลGาชDามาจากอะไหลGท่ีไมGเพียงพอหรืออะไหลGขาดสต�อก ทําใหDตDองรอ
คอยอะไหลGท่ีนานเปLนเวลาหลายวัน ซึ่งยังไมGมีวิธีแกDไข เน่ืองจากบริการซGอมหรือเบิกอะไหลGท่ีไมG
แนGนอน ดังน้ันผูDวิจัยจึงเลือกสาเหตุน้ีในการนํามาศึกษาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริการซGอมและลดความลGาชDาของอะไหลG 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือกําหนดจุดสั่งซื้อใหมG(ROP) ของอะไหลG 
2.เพ่ือควบคุมและจัดการอะไหลGคงคลังใหDเพียงพอตGอความตDองการ 
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การดําเนินการวิจัย 
1. ข้ันตอนการเก็บขDอมูล 
 จากการสัมภาษณ<ผูDจัดการบริหารศูนย<บริการและผูDปฏิบัติงานในศูนย< เพ่ือใหDทราบถึง

ข้ันตอน และขบวนการในการปฏิบัติงาน ทราบถึงปpญหาและอุปสรรค<ในการซGอมบํารุงในแตGละคร้ัง 
รวมถึง การศึกษาและวิเคราะห<กิจกรรมเชิงลึก โดยการวินิจฉัยปpญหาความสามารถของสถาน
ประกอบการ 

 1.1 ศึกษาขDอมูลเบ้ืองตDนของ บริษัท อิทธิพร อิมปอร<ต จํากัด เก่ียวกับสินคDาในคงคลังโดย
ศึกษากระบวนการบริการซGอมบํารุงลGาชDาและยังพบวGาสินคDาคงคลังไมGเพียงพอตGอความตDองการ 

 1.2 ศึกษาสินคDาคงคลังท่ีขาดแคลน 
 1.3 จัดใหDมีการประชุมคณะผูDจัดทําวิจัยในการกําหนดการในการสัมภาษณ<และขDอสังเกต

ในการเขDาไปศึกษาในสถานท่ีจริง 
 1.4 ประสานงานกับสถานท่ีประกอบการเพ่ือเขDาไปทําการศึกษาเก็บขDอมูลโดยการ

สัมภาษณ< 
 1.5 คณะผูDจัดทําวิจัยไดDเขDาไปทําการศึกษาในสถานท่ีจริง สอบถามถึงกระบวนการบริการ

ซGอมบํารุง เพ่ือจะไดDทราบถึงปpญหาของการซGอมบํารุงลGาชDาและสินคDาคงคลังไมGเพียงพอทําใหDนํารถ
ออกไมGทันตามกําหนด 

 1.6 การประชุมและวิเคราะห<ผล 
2. เคร่ืองมือท่ีใชDในการทําวิจัย 
 2.1 ขDอมูลการสั่งซื้ออะไหลGของบริษัท อิทธิพร อิมปอร<ต จํากัด  

 2.2 เคร่ืองมือคุณภาพโดยนําแนวคิดของเคร่ืองมือคุณภาพ ไดDแกG ROP= ( ) (LT) + dLTσ  
มาใชDในการคํานวณ สําหรับเปLนแนวทางในการวิเคราะห<คDนหาปpญหา สาเหตุของปpญหาในแนวทางการ
แกDไขและสาเหตุของปpญหาในการซGอมบํารุงลGาชDาและอะไหลGไมGเพียงพอ 

 จากขDอมูลและอัตราการใชDสามารถหาคGาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการใชD ( dσ )  ไดD
ดังน้ี 

dσ  =    

ผลการคํานวณคGาเฉลี่ยของอัตราการใชD d  และคGาเบ่ียงเบนมาตรฐานของอัตราการใชD
ในชGวง 1 สัปดาห< dσ (หรือในท่ีน้ีเทGากับชGวงเวลา ดังน้ัน dσ    ในท่ีน้ีจึงเทGากับ dLTσ ) จึงไดDผลวิจัย
ดังน้ี 
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ผลการวิจัย 
1.จุดสั่งซ้ือใหม�ของสินค�าแต�ละชนิด 
คณะผูDศึกษาไดDทําการใชDโปรแกรม QM – for window มาชGวยในการคํานวณจุดสั่งซื้อใหมGไดDดัง

ตารางตGอไปน้ี 
 

ตารางท่ี 1 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ“ยางเรเดียน (11R22.5)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 50.8 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 15.16 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 77 
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ยางเรเดียน (11R22.5)” มีจุดสั่งซื้อ
ใหมGอยูGที่ 77 เสDนตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 2 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “ไฟไซเรน (วับวาบ)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 48.4 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 21.35 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 85 
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ไฟไซเรน (วับวาบ)” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูG
ท่ี 85 ดวงตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 3 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “นํ้ามันเคร่ือง” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 594.07 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 95.50 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 758 
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จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “นํ้ามันเคร่ือง” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 
758 ลิตรตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 4 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “นํ้ามันไฮดรอลิก” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 298 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 105.34 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 478 
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “นํ้ามันไฮดรอลิก” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 
478 ลิตรตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 

 

ตารางท่ี 5 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “แผGนเหล็กสปริงข้ึนรูป (เหล็กอGานนํ้าเสีย)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 13.2  
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.73  
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 20  
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “แผGนเหล็กสปริงข้ึนรูป (เหล็กอGานนํ้า
เสีย)” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGที่ 20 อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 

 

ตารางท่ี 6 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “โคมไฟหร่ี กลม (หลอด LED เหลือง ขาว แดง)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 2.2 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 4 
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จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “โคมไฟหร่ี กลม (หลอดLED เหลือง 
ขาว แดง)” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGที่ 4 อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 

 

ตารางท่ี 7 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “ชุดไฟหนDา” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 1.6 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 4 
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ชุดไฟหนDา” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 4 ชุด
ตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 8 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “วาล<วทองเหลือง (วาล<วนํ้าเสีย)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 4.27 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.19 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 7 

   

  จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “วาล<วทองเหลือง (วาล<วนํ้าเสีย)” มีจุด
สั่งซื้อใหมGอยูGที่ 7 อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 9 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “บังโคลน” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 11 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 15 
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 จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “บังโคลน” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 15 อัน
ตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 

 

ตารางท่ี 10 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “ไฟสGองขDาง (หลอด LED)”  
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 12.13  
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.39  
ระดับการบริการ % 95 %  
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 18  
 

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ไฟสGองขDาง (หลอดLED)” มีจุดสั่งซื้อ
ใหมGอยูGที่ 18 ดวงตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 11 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “กระจกมองขDาง” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 4.27 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.34 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 7 

      

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “กระจกมองขDาง” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 
7 อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 

 

ตารางท่ี 12 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “นํ้ามันเบรค” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 34 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.7 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 44 
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

 จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “นํ้ามันเบคร” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 44 
ลิตรตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 13 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “ใบปpดนํ้าฝน” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 19.8 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.89 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 34 

  

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ใบปpดนํ้าฝน” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 34 
อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 14 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “บันไดอลูมิเนียม” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 5.14 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.23 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 11 

  

จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “บันไดอลูมิเนียม” มีจุดสั่งซื้อใหมGอยูGท่ี 
11 อันตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 

ตารางท่ี 15 จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) ของ “ไฟสGองขDาง (หลอด ฮาโลเจน)” 
 

คGาเฉลี่ยของอัตราความตDองการสินคDา 9.8 
คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3.64 
ระดับการบริการ % 95 % 
จุดสั่งซื้อใหมG (ROP) 17 
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 จากวิธีการสั่งซื้อในรูปแบบเกGาทําใหDเกิดปpญหาในการขาดแคลนอะไหลG จึงไดDทําการศึกษา
และทําการคํานวณเพ่ือหาจุดสั่งซื้อใหมG (ROP) เพ่ือใหDทราบแนวทางในการวางแผนการจัดซื้ออะไหลG
ใหDเกิดประสิทธิภาพและประโยชน<สูงสุด จากการคํานวณของ “ไฟสGองขDาง (หลอด ฮาโลเจน)” มีจุด
สั่งซื้อใหมGอยูGที่ 17 ดวงตGอคร้ัง แลDวก็ใหDดําเนินการสั่งซื้ออะไหลGใหมGในทันที 
 
อภิปรายผล 

จากการท่ีคณะของผูDศึกษาวิจัยไดDทําการเขDาไปศึกษาวิจัยเร่ือง การกําหนดจุดสั่งซื้อใหมG เพ่ือ
ลดปpญหาของการซGอมบํารุงลGาชDา เน่ืองจากการขาดอะไหลGท่ีไมGเพียงพอแลDวน้ัน ยังพบวGาในการ
ดําเนินงานท่ีผGานมาทางบริษัทไดDมีการแบGงสินคDาในรูปแบบของ (ROP) อยูGแลDว แตGบริษัทก็ยังเจอกับ
ประสบปpญหาในการขาดแคลนสินคDาเพ่ือจะนํารถออกใชDงานตามกําหนดเปLนจํานวนมาก เน่ืองจาก
ความตDองการท่ีจะเอารถออกใชDงานมีความแปรปรวนสูง ดังน้ันทางผูDวิจัยจึงไดDนําขDอมูลนํามาทําการ
วิเคราะห<หาคGาความแปรปรวนแลDวนําคGาความแปรปรวนน้ันนํามาทําการคํานวณจุดสั่งซื้อใหมGซึ่งไดDดัง
ตารางตGอไปน้ี 

 
ตารางท่ี 16 แสดงการสรุปจุดสั่งซื้อใหมGของอะไหลGตGางๆ 
 

ช่ือสินค�า จุดสั่งซ้ือใหม� 
1. ยางเรเดียน (11R22.5) 77 
2. ไฟไซเรน (วับวาบ) 85 
3. นํ้ามันเคร่ือง 758 
4. นํ้ามันไฮดรอลิก 478 
5. แผGนเหลักสปริงข้ึนรูป (เหล็กอGางนํ้าเสีย) 20 
6. โครมไฟหร่ีกลม (หลอด LED,เหลือง,ขาว,แดง) 4 
7. ชุดไฟหนDา 4 
8. วาล<วทองเหลือง (วาล<วนํ้าเสีย) 7 
9. บังโคลน 15 
10. ไฟสGองขDาง (หลอด LED) 18 
11. กระจกมองขDาง 7 
12. นํ้ามันเบรค 44 
13. ใบปpดนํ้าฝน 34 
14. บันไดอลูมิเนียม 11 
15. ไฟสGองขDาง (หลอดฮาโลเจน) 17 
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จากตารางท่ี 16 แสดงการสรุปจุดสั่งซื้อใหมGของอะไหลGท่ีขาดแคลน ซึ่งหลังจากคณะผูDศึกษา
ไดDนําเอาจุดสั่งซื้อใหมG ท่ีไดD คํานวณไปทําการจําลองสถานการณ< โดยใชDตัวแบบของ POM for 
Windows 3 ปรากฏวGาไมGมีการขาดแคลนสินคDาเกิดข้ึนอีกเลยจึงทําใหDสามารถเช่ือไดDวGาถDาหากความ
แปรปรวนของระดับความตDองการสินคDายังไมGมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทตัวอยGางจะสามารถใชDระดับ
ของจุดสั่งซื้อใหมGท่ีคณะผูDศึกษาวิจัยไดDทําการคํานวณไวDใหDไดDตGอไปจนกวGาระดับคGาความแปรปรวน
ของความตDองการจะมีการเปลี่ยนแปลงสินคDาข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อเสนอแนะของผู�วิจัย 
 1.1 บริษัทควรมีการเก็บขDอมูลอยGางละเอียดในระดับความตDองการของสินคDาตGางๆ อยGาง
ตGอเน่ือง เพ่ือนํามาวิเคราะห<คGาแปรปรวนของความตDองการสินคDาน้ันๆ ตลอดเวลาโดยเฉพาะสินคDาคง
คลังของ ยางเรเดียน (11R22.5) และนํ้ามันไฮดรอลิก เพราะมีมูลคGาสูงในทDองตลาด 
 1.2 ในการบริหารสินคDาคงคลังน้ันควรมีการนําเทคนิคอยGางหน่ึงนํามาใชDดDวยน่ัน คือ การ
พยากรณ<ความตDองการสินคDาตGางๆท่ีตDองใชD ดังน้ันองค<กรควรมีการศึกษาในเร่ืองของอุปสงค< 
(Demand) ของสินคDาตGางๆ ในตลาดดDวย 
 1.3 บริษัทควรมีการศึกษาในเร่ืองตDนทุนในการจัดเก็บรักษาสินคDาคงคลังดDวย เน่ืองจากใน
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีคณะผูDศึกษาขาดขDอมูลในเร่ืองเงินทุนในการจัดเก็บของสินคDาคงคลังของบริษัท
มารGวมใชDในการพิจารณาดDวยหากมีการศึกษาเพ่ิมเติมควรจะมีการพิจารณาในเร่ืองของตDนทุนของ
สินคDาคงคลังในดDานตGางๆดDวย 
 2. ข�อเสนอแนะในการวิจัยต�อไป 
 2.1 ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษากลุGมตัวอยGางท่ีเปLนสินคDาท่ีมีการซGอมบํารุงบGอยของบริษัท
ตัวอยGางเพียงกลุGมเดียวทําใหDกลุGมตัวอยGางมีขอบเขตท่ีจํากัด ดังน้ันควรมีการศึกษากลุGมโรงงาน
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบจุดสั่งซื้อใหมGของสินคDาคงคลังอ่ืนๆในโรงงานอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
หรือคลDายกัน 
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ี มี วัตถุประสงค<  เพ่ือรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียว ท่ี พัก รDานอาหาร  
เพ่ือการออกแบบและสรDางสื่อสิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดDวยเทคโนโลยี AR ผลการรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียวในเทศบาล
ตําบลทGาขนุน พบวGา มีแหลGงทGองเท่ียว จํานวน 8 แหGง ท่ีพัก จํานวน 8 แหGง รDานอาหาร จํานวน  
9 แหGง และศูนย<การเรียนรูDเกษตรทฤษฎีใหมG จํานวน 1 แหGง โดยนําขDอมูลท่ีรวบรวมมาออกแบบและ
สรDางสื่อสิ่งพิมพ<แหลGงทGองเท่ียวบนสมาร<ทโฟนโดยนําเทคโนโลยี AR ท่ีผสานโลกแหGงความจริง และ
โลกเสมือนเขDาไวDดDวยกัน ใชDวิธีการซDอนภาพสองมิติหรือสามมิติท่ีอยูGในโลกเสมือนใหDอยูGบนภาพ 
ท่ีเห็นจริง วิธีการเขDารับชมวิดีโอสามารถดาวน<โหลดแอพลิเคชัน HP Reveal ใชDโทรศัพท<มือถือ
ประเภทสมาร<ทโฟนสแกน QR code ท่ีมีการกําหนด marker บนภาพ หลังจากน้ันนําสมาร<ทโฟน 
สGองไปบริเวณพิกัดท่ีสนใจ โดยจะแสดงผลในรูปแบบภาพเสมือนจริง และสามารถเขDาไปคDนหา
ตําแหนGงของสถานท่ีน้ันๆ ไดD เพ่ือชGวยใหDนักทGองเท่ียวสามารถวางแผนการเดินทางและทGองเท่ียวไดD
โดยไมGตDองคDนหาสถานท่ีเพ่ิมเติม 
คําสําคัญ : ทGองเท่ียว เทคโนโลยี AR เทศบาลตําบลทGาขนุน 
 

Abstract 
 The research objective were to collect data for tourist accommodations, 
restaurants, to designed and created of multimedia in tourism promote of Thakanun 
sub district municipality, Thong Pha Phum district, Kanchanaburi province by AR 
technology. The result of collect data tourism at Thakanun subdistrict were tourist  
8 place, accommodations 8 place, restaurants 9 place and the new theory 
Agriculture Learning Center. The collect data of designed and created of multimedia 
in tourism promote on smartphone by AR technology. This technology that merges 
the real world and the virtual world by using two-dimensional or three-dimensional 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

331 

 

pictures in the virtual world to the real picture. How to watch a video tourism 
promote was to download the application HP Reveal, then used smartphone scan 
QR code and use smart phones shine to the coordinates of interest. 
Keywords : Tourism, AR Technology, Thakanun Subdistrict Municipality 
บทนํา 
 การทGองเท่ียวของประเทศไทยมีการเติบโตข้ึนอยGางตGอเน่ือง แมDสถานการณ<ในประเทศเต็มไป
ดDวยความไมGแนGนอน มีความไมGม่ันคงทางการเมือง อีกท้ังอุตสาหกรรมการทGองเท่ียวของประเทศไทย
เปLนฟpนเฟ�องท่ีสําคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ในชGวงปr พ.ศ.2557 – 2559 น้ันประเทศ
ไทยมีจํานวนนักทGองเท่ียวตGางชาติเดินทางเขDามาเพ่ิมมากข้ึนอยGางตGอเน่ือง (สํานักงานปลัดกระทรวง
การทGองเท่ียวและกีฬา, 2560) แตGสถานท่ีทGองเท่ียวตGางๆ ขาดการประชาสัมพันธ< รวมไปถึงสื่อท่ีใชDใน
การประชาสัมพันธ<ยังอยูGในรูปแบบเกGา เชGน แผGนพับ คูGมือทGองเท่ียว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปLนจังหวัด
หน่ึงของประเทศไทยท่ีมีแหลGงทGองเท่ียวทางธรรมชาติอยูGเปLนจํานวนมาก แตGบางสถานท่ีทGองเท่ียวซึ่ง
เปLนเสDนทางผGานของสถานท่ีทGองเท่ียวหลักยังไมGไดDรับความนิยม และไมGไดDรับความสนใจจาก
นักทGองเท่ียวเทGาท่ีควร ดังเชGน เทศบาลตําบลทGาขนุนเปLนเสDนทางผGานกGอนท่ีจะไปดGานพระเจดีย< 
สามองค< วัดวังก<วิเวกการาม สะพานมอญ ซึ่งเปLนสถานท่ีหน่ึงท่ีมีแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร 
ผลิตภัณฑ<ของชุมชน รวมไปถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนแบบด้ังเดิม โดยสถานท่ี
ทGองเท่ียวท่ีสําคัญ คือ เข่ือนวชิราลงกรณ เจดีย<องค<หญิง เจดีย<องค<ชาย เรือโบราณ รอยพระพุทธบาท 
วัดทGาขนุน เปLนตDน  
 การนําเทคโนโลยี AR ซึ่งเปLนเทคโนโลยีหน่ึงท่ีผสมผสานโลกในความเปLนจริง และโลกเสมือน
ท่ีสรDางข้ึนมาผสานเขDาดDวยกันผGานซอฟต<แวร<และอุปกรณ<เช่ือมตGอตGางๆ เชGน เว็บแคม คอมพิวเตอร< 
ซึ่งภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผGานจอคอมพิวเตอร< หนDาจอโทรศัพท<มือถือ บนเคร่ืองฉายภาพ โดย
ภาพเสมือนจริงท่ีปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพันธ<กับผูD ใชDทันที ท้ังในลักษณะท่ีเปLนภาพน่ิงสามมิติ 
ภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเปLนสื่อท่ีมีเสียงประกอบข้ึนกับการออกแบบสื่อแตGละรูปแบบวGาใหDออกมา
แบบใด  
 จากสภาพปpญหาขDางตDน คณะผูDวิจัยไดDขDอคDนพบวGาสถานท่ีทGองเท่ียวของเทศบาลตําบล 
ทGาขนุนน้ันมีความนGาสนใจ แตGขาดการประชาสัมพันธ< การเผยแพรGในชGองทางตGางๆ จึงมีแนวคิดใน
การสรDางสื่อสิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ดDวยเทคโนโลยี AR ข้ึน เพ่ือเผยแพรGสถานท่ีทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ผลิตภัณฑ<ใน
ชุมชน รวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนอยGางย่ังยืน อันจะนําไปสูGประโยชน<สูงสุดแกGชุมชนเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
 
วัตถุประสงค�ของโครงการวิจัย  
 1. เพ่ือรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอ 
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
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 2. เพ่ือออกแบบและสรDางสื่อสิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน 
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดDวยเทคโนโลยี AR 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตดDานพ้ืนท่ี 
  พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี
 2. ขอบเขตดDานเน้ือหา 
  รวบรวมขDอมูลเก่ียวกับแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ท่ีนักทGองเท่ียวสนใจ สรDางสื่อ
สิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ดDวยเทคโนโลยี AR 
 3. ขอบเขตดDานประชากรกลุGมเปJาหมาย 
  เนDนผูDสันทัดกรณีระดับอําเภอ ระดับเทศบาล ผูDนําชุมชน ผูDประกอบการดDานท่ีพัก
ผูDประกอบการดDานรDานอาหาร 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาคDนควDาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง  
 2. ศึกษารูปแบบคูGมือการทGองเท่ียวท่ีมีอยูG 
 3. ศึกษาการถGายทอดเทคโนโลยี AR ในรูปแบบทGองเท่ียว 
 4. ลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก และรDานอาหาร 
 5. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ<เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียว 
 6. สรDางสื่อสิ่งพิมพ<เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียวดDวยเทคโนโลยี AR 
 7. จัดทํารูปเลGมฉบับสมบูรณ< 
 
ผลการวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยการสGงเสริมการทGองเท่ียวดDวยเทคโนโลยี AR ของเทศบาลตําบล 
ทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีผลการวิจัยดังน้ี 
 1. ผลวิเคราะห<การรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร ท่ีอยูGบริเวณเทศบาล
ตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี มีดังน้ี 
  1.1 สถานท่ีทGองเท่ียว 
   1.1.1 วัดปรังกาสี เจดีย<องค<หญิง เจดีย<องค<ชาย 
   1.1.2 วัดเวฬุวัน 
   1.1.3 วัดทGาขนุน 
   1.1.4 วัดอูGลGอง 
   1.1.5 วัดโชคผาสุกิจ 
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   1.1.6 รอยพระพุทธบาท 
   1.1.7 วัดพุทธบริษัท 
   1.1.8 วัดจวบจันทร<วนาราม  
  1.2 ท่ีพัก 
   1.2.1 อณัชขวัญรีสอร<ท  
   1.2.2 First Raft Resort ท่ีพักบนแพในแมGนํ้าแคว 
   1.2.3 เรือนครูไทรีสอร<ท ท่ีพักสไตล<บDานๆ เปLนกันเอง 
   1.2.4 บDานริมดอยรีสอร<ท ท่ีพักติดภูเขา บรรยากาศชวนใหDพักผGอน 
   1.2.5 Cinque Terre Resort ท่ีพักสไตล<ฝร่ังเศส 
   1.2.6 บDานไรGตะเกียงทองรีสอร<ท ท่ีพักอยูGทGามกลางธรรมชาติ 
  1.3 รDานอาหาร เคร่ืองด่ืม 
   1.3.1 โรงนากาแฟ บรรยากาศสไตล<วินเทจ 
    1.3.2 First Raft Resort รDานอาหารบนแพอยูGทGามกลางแมGนํ้าแคว 
   1.3.3 สองแถวคาเฟ� รDานกาแฟติดริมแมGนํ้า ตกแตGงดDวยไมDไผG 
   1.3.4 Crab café รDานอาหารและเคร่ืองด่ืมมีสัญลักษณ<ประจํารDานคือ รูปปู 
   1.3.5 ครัวแปดร้ิว รDานอาหารพ้ืนบDานของอําเภอทองผาภูมิ 
   1.3.6 เพราะรัก รDานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีบรรยากาศอบอุGน นGารัก  
   1.3.7 ครัวพลอยริมธาร รDานอาหารติดเขา มีแมGนํ้าไหลผGาน 
    1.3.8 ซุDมสินคDาเกษตรชุมชน ศูนย<รวมสินคDาของคนในชุมชนทGาขนุน  
   1.3.9 โต�ะกาแฟ รDานเคร่ืองด่ืมท่ีอยูGติดกับธรรมชาติ ทําใหDรูDสึกผGอนคลาย 
  1.4 ศูนย<การเรียนรูDเกษตรทฤษฎีใหมG แหลGงเรียนรูDทางดDานเกษตรทฤษีใหมG ศูนย<ถGายทอด
เทคโนโลยี และจุดชมวิวทGามกลางธรรมชาติ  
 2. ผลการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ<เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียวเทศบาลทGาขนุน ดDานหนDา 
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ภาพท่ี 2 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ<เพ่ือสGงเสริมการทGองเท่ียวเทศบาลทGาขนุน ดDานหลัง 
 
 3. ผลการสรDางสื่อสิ่งพิมพ<ดDวยเทคโนโลยี AR ข้ันตอนดังน้ี 
  3.1 นําสื่อสิ่งพิมพ<ที่ออกแบบวางจุด Marker  
  3.2 สรDาง Marker ในโปรแกรม HP Reveal เพ่ือเปLนตัวกลางในการเช่ือมโยงโลกแหGง 
ความจริง และโลกเสมือนเขDาดDวยกัน ซึ่งสามารถแสดงผลบนจอภาพโทรศัพท<มือถือประเภท 
สมาร<ทโฟนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง และเสียง 
  3.3 จัดเก็บขDอมูลท่ีสรDางข้ึนในฐานขDอมูลของ HP Reveal ผGานระบบอินเทอร<เน็ต โดยมี 
รายละเอียดข้ันตอนการทํางานของแอพลิเคชัน HP Reveal ดังภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3 หลักการทํางานของเทคโนโลยี AR 

 
 3.4 สรDาง QR code เพ่ือนําเสนอขDอมูลใหDกับนักทGองเท่ียวในรูปแบบวิดีโอ ภาพน่ิง เสียงท่ี
จัดทําข้ึน แสดงผลบนจอภาพโทรศัพท<มือถือประเภทสมาร<ทโฟนผGานแอพลิเคชัน ดังภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 การใชDแอพลิเคชันเพ่ือแนะนําแหลGงทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การใชDแอพลิเคชันเพ่ือแนะนําแหลGงทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุนในสถานท่ีจริง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ือง สGงเสริมการทGองเท่ียวเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ดDวยเทคโนโลยี AR มีวัตถุประสงค<เพ่ือรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก รDานอาหาร เพ่ือการ
ออกแบบและสรDางสื่อสิ่งพิมพ<ในการสGงเสริมการทGองเท่ียว ของเทศบาลตําบลทGาขนุน อําเภอ 
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ดDวยเทคโนโลยี AR ผลการรวบรวมขDอมูลแหลGงทGองเท่ียวในเทศบาล
ตําบลทGาขนุน พบวGา มีแหลGงทGองเท่ียวท่ีนGาสนใจ จํานวน 8 แหGง ท่ีพัก จํานวน 8 แหGง รDานอาหาร 
จํานวน 9 แหGง และศูนย<การเรียนรูDเกษตรทฤษฎีใหมG จํานวน 1 แหGง โดยนําขDอมูลท่ีรวบรวมไดDนํามา
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ออกแบบกราฟ�ก จัดองค<ประกอบของภาพ กําหนดตําแหนGงของเสDนทางการทGองเท่ียว ท่ีพัก และ
รDานอาหาร เพ่ือเขDาสูGข้ันตอนการสรDางสื่อสิ่งพิมพ<แหลGงทGองเท่ียวบนสมาร<ทโฟนโดยนําเทคโนโลยี AR 
ท่ีผสานโลกแหGงความจริง และโลกเสมือนเขDาไวDดDวยกัน ใชDวิธีการซDอนภาพสองมิติ หรือสามมิติท่ีอยูGใน
โลกเสมือนใหDอยูGบนภาพท่ีเห็นจริง โดยมีวิธีการเขDารับชมวิดีโอสGงเสริมการทGองเท่ียว ดังน้ี ดาวน<โหลด
แอพลิเคชัน HP Reveal ใชDโทรศัพท<มือถือประเภทสมาร<ทโฟนสแกน QR code ท่ีมีการกําหนดจุด 
marker บนภาพ หลังจากน้ันนําสมาร<ทโฟนสGองไปบริเวณพิกัดท่ีสนใจ โดยจะแสดงผลในรูปแบบ
ภาพเสมือนจริง และสามารถเขDาไปคDนหาตําแหนGงของสถานท่ีน้ันๆ ไดD เพ่ือชGวยใหDนักทGองเท่ียว
สามารถวางแผนการเดินทางและทGองเท่ียวไดDโดยไมGตDองคDนหาสถานท่ีเพ่ิมเติม 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ขDอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชD 
  ผูDใชDงานควรทําการดาวน<โหลดแอพลิเคชัน HP Reveal เพ่ือรับชมแหลGงทGองเท่ียว ท่ีพัก และ
รDานอาหารในรูปแบบสามมิติ  
 2. ขDอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตGอไป 
  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักทGองเท่ียวตGอการสGงเสริมสถานท่ีทGองเท่ียวเทศบาล
ตําบลทGาขนุนโดยการใชDเทคโนโลยี AR 
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การออกแบบและสร�างรถไฟฟ{าพลังงานแสงอาทิตย� 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีเปLนการการออกแบบและสรDางรถไฟฟJาพลังงานแสงอาทิตย<ซึ่งน้ันสรDางข้ึนมาเพ่ือ
การแขGงขันในรายการ World Solar Challenge 2017 และลดมลภาวะในการใชDนํ้ามันเช้ือเพลิงซึ่ง
เปLนตDนเหตุของภาวะโลกรDอนและทําใหDสิ้นเปลืองทรัพยากรโครงงานน้ีคิดคDนจากแนวคิดท่ีจะชGวยลด
ภาวะในการใชDนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเปLนตDนเหตุของการเพ่ิมก�าซคาร<บอนไดออกไซด<ในช้ันบรรยากาศซึ่งทํา
ใหDเกิดเปLนสภาวะโลกรDอนซึ่งรถพลังงานแสงอาทิตย<ยังชGวยประหยัดในดDานคGาใชGจGายแกGผูDใชDงานโดยจะ
เปลี่ยนจากการเติมนํ้ามันมาเปLนการชาร<จไฟฟJาจากแผงโซลGาเซลล< 
 ผลวิจัยพบวGา การทดสอบรถพลังงานแสงอาทิตย<แลDวเปLนไปตามมาตรฐานสามารถขับไดDจริง
บนทDองถนน ลดการใชDนํ้ามันเปLนเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อน ลดสภาวะโลกรDอนจากการใชDรถยนต<
แบบเดิม ไดDนํารถพลังงานแสงอาทิตย<เขDารGวมแขGงขันในรายการ World Solar Challenge 2017 ท่ี
ประเทศออสเตรเลีย จะสรDางและพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย<ใหDเปLนตDนแบบ เพ่ือเปLนประโยชน<แกG
นักศึกษาในรุGนตGอๆไป โครงงานน้ีจะทําใหDมีการพัฒนาตGอไปอีกในอนาคตโดยจะใหDมีการพัฒนา
ทางดDานรูปแบบของตัวรถ การขับเคลื่อนของตัวรถเพ่ือใหDความเร็วเพ่ิมข้ึน มีประสิทธิภาพในขณะ
ปฏิบัติงานและลดคGาใชDจGายในการเติมเช้ือเพลิงจากการใชDรถยนต<แบบเดิมอีกดDวย 
คําสําคญั :รถพลังงานแสงอาทิตย< 
 

Abstract 
 This research was to find the efficiency of solar car creating for the World 
Solar Challenge 2017 And reduce the pollution of the fuel oil, which was the cause 
of global warming. This project was based on the idea of reducing the use of oil, 
believing sound that caused carbon dioxide in the atmosphere to cause a global 
warming Solar-cell vehicles also save on user fees. It would change from refueling to 
charging from solar panels. 
 The research found that solar car testing was standard. It could drive on the 
road reducing the use of fuel to drive. Reduce global warming from traditional solar 
car to participate in the World Solar Challenge 2017 in Australia. To build and 
develop a solar car to benefit students in the future. This project would continue to 
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evolve in the future. It would be developed in the form of the future car. To drive 
the car to speed up. It was very efficient during the time of operation and reducing 
the cost of refueling from conventional vehicles. 
Keywords: Solar car 
 

บทนํา 
ในปpจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงอาทิตย<ใหDเปLนพลังงานไฟฟJา สามารถนํามาใชDกับ

ยานพาหนะท่ีใชDในชีวิตประจําวัน โดยเปลี่ยนจากนํ้ามันเปLนพลังงานไฟฟJาท่ีผลิตไดDจากโซลGาเซลล< ซึ่ง
ไฟฟJาท่ีผลิตไดDจะเปLนไฟฟJากระแสตรง สามารถนํามาใชDประโยชน<ไดDทันที รวมท้ังการนําไปใชDใน
ครัวเรือน เชGน ไฟแสงสวGาง พัดลม คอมพิวเตอร< ทีวี ตูDเย็น และเคร่ืองชาร<ตโทรศัพท< สGวนจะใชDไดDมาก
นDอยแคGไหนข้ึนอยูGกับปริมาณของแผงโซลGาเซลล<และไฟฟJาท่ีผลิตไดD 

เพราะฉะน้ันการใชDรถยนต<ท่ีใชDการเผาไหมDแบบเช้ือเพลิงท่ีกGอใหDเกิดมลพิษทางอากาศ 
สิ่งแวดลDอม และชุมชนท่ีมีประชากรแออัด แลDวยังมีเสียงท่ีดังรบกวนประชาชนท่ีสันจรไปมาบนทDอง
ถนน หรือคนทํางานในท่ีตGางตามริมถนน โดยปpจจุบันนํ้ามันมีราคาท่ีแพงข้ึนและยังเสียคGาใชDจGายคGา
นํ้ามันในการใชDรถยนต<ในชีวิตประจําวันอีกดDวย 

ดังน้ัน จึงมีการคิดคDนรถพลังงานแสงอาทิตย<ข้ึนมาแทนรถยนต<ท่ีใชDนํ้ามัน โดยรถพลังงาน
แสงอาทิตย<ท่ีผลิตไฟฟJาจากแผงโซลGาเซลล<นํามาเก็บไวDในแบตเตอร่ี เพ่ือท่ีจะสามารถขับเคลื่อนรถ
พลังงานแสงอาทิตย<แทนรถยนต<ท่ีใชDระบบเช้ือเพลิงในชีวิตประจําวันไดD เพ่ือประหยัดงบประมาณ 
และคGาใชDจGายภายในบDานไดD และชGวยลดก�าซคาร<บอนไดออกไซด<จากการเผาไหมDของเช้ือเพลิงอัน
กGอใหDเกิดภาวะเรือนกระจกไดD 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือจะนํารถพลังงานแสงอาทิตย<เขDารGวมแขGงขันในรายการ World Solar Challenge 
2017 

2. เพ่ือจะสรDางรถพลังงานแสงอาทิตย<มาเปLนตันแบบในการทําแขGงขันคร้ังตGอไป 
3 เพ่ือลดสภาวะโลกรDอนจากการใชDรถยนต<แบบเดิม 

 
ทฤษฎีเก่ียวข�องกับงานวิจัย 
 1. เซลล�แสงอาทิตย� (Solar Cell)  
 Sola SunPower C60 คือ เซลล<แสงอาทิตย< ท่ี มี เทคโนโล ยี เซลล<  Maxeonท่ี เปL น
กรรมสิทธ์ิถือไดDวGามีประสิทธิภาพสูงสุดใน ปpจจุบันการเคลือบสีสะทDอนแสงและคGาสัมประสิทธ์ิ
อุณหภูมิท่ีลดลงจะใหDพลังงานท่ีดีท่ีสุดตGอวัตต< การออกแบบรูปลักษณ<แบบสัมผัสแผงชGวยใหDเสDนโครง
หันไปทางดDานหลังของเซลล< ซึ่งไมGเพียงแตGสรDางพลังงานมากเทGาน้ัน แตGยังนําเสนอการออกแบบเซลล<
ท่ีนGาสนใจย่ิงข้ึนเม่ือเทียบกับเซลล<ไป 
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ประโยชน<ที่ไดDรับ การจับแสงสูงสุด การออกแบบเซลล<สัมผัสของ SunPowerท้ังหมดชGวย
ใหDเสDนโครงหันไปดDานหลังของเซลล< ปลGอยใหDพ้ืนผิวดDานหนDาท้ังหมดถูกแสงแดดทําใหDสามารถจับ
แสงแดดไดDมากกวGาเซลล<ปกติถึง 10% ประสิทธิภาพท่ีเหนือกวGา เน่ืองจากคGาประสิทธ์ิอุณภูมิท่ีลดลง
และอุณหภูมิในการทํางานของเซลล<ปกติตํ่า เซลล<จึงผลิตพลังงานไดDมากข้ึนท่ีอุณหภูมิสูงข้ึนเม่ือเทียบ
กับเซลล<แสงอาทิตย<ขนาดมาตรฐาน C-Si ไมGเกิดการสลายตัวดDวยแสง เซลล< SunPowerจะไมGสูญเสีย
พลังงาน 3% ของพลังงานเร่ิมแรกเม่ือโดนแสงแดด เน่ืองจากไมGไดDรับความเสียหาย เชGนเดียวกับเซลล< 
C-Si ท่ัวไป ในการตอบสนองของคลื่นกวDาง เซลล< SunPowerจับแสงไดDมากข้ึนจากสGวนสีนํ้าเงินและ
อินฟราเรดในสเปกตรัม ทําใหDประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึนในสภาพมืดคร้ึมและแสงนDอย 
หลากหลายแอพพคิเคช่ัน เซลล<SunPowerใหDประสิทธิภาพท่ีเช่ือถือไดDในหลากหลายแอพพลิเคช่ัน
สําหรับปrตGอๆไป 

 
 
ภาพท่ี 1 แผงโซลGาแบบ SunPower                 ภาพท่ี 2 ขนาดของแผGนโซลGา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แผงท่ีอยูGบนรถจริง 
 

 2. MPPT Boost Solar Charge Controller รุ�น CTK-EV-300 
ขอบเขตของการประยุกต<ใชD ตัวควบคุมถูกออกแบบมาสําหรับแผงเซลล<แสงอาทิตย<ชาร<จ

เทGาน้ันแรงดันไฟฟJา24โวลต</36โวลต</48โวลต</60โวลต</72โวลต<เปLนตัวเลือกตะก่ัวกรดหรือลิเธียม
แบตเตอร่ีรุGนท่ีเปLนตัวเลือก 
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ภาพท่ี 4 MPPT Boost Solar Charge Controller รุGน CTK-EV-300 

 
 3. Battery แบบ (77.7V 25Ah NMC Battery System) 
 แบตเตอร่ีเปLนอุปกรณ<ท่ีประกอบดDวยเซลล<ไฟฟJาเคมีหน่ึงเซลล<หรือมากกวGาท่ีมีการ
เช่ือมตGอภายนอกเพ่ือใหD กําลังงานกับอุปกรณ< ไฟฟJา แบตเตอร่ีมี ข้ัวบวก และ ข้ัวลบ ข้ัวท่ีมี
เคร่ืองหมายบวกจะมีพลังงานศักย<ไฟฟJาสูงกวGาข้ัวท่ีมีเคร่ืองหมายลบ ข้ัวท่ีมีเคร่ืองหมายลบคือ
แหลGงท่ีมาของอิเล็กตรอนท่ีเม่ือเช่ือมตGอกับวงจรภายนอกแลDวอิเล็กตรอนเหลGาน้ีจะไหลและสGงมอบ
พลังงานใหDกับอุปกรณ<ภายนอก เม่ือแบตเตอร่ีเช่ือมตGอกับวงจรภายนอก สาร อิเล็กโทรไลต< มี
ความสามารถท่ีจะเคลื่อนท่ีโดยทําตัวเปLนไอออน ยอมใหDปฏิกิริยาทางเคมีทํางานแลDวเสร็จในข้ัวไฟฟJา
ท่ีอยูGหGางกัน เปLนการสGงมอบพลังงานใหDกับวงจรภายนอก การเคลื่อนไหวของไอออนเหลGาน้ันท่ีอยูGใน
แบตเตอร่ีท่ีทําใหDเกิดกระแสไหลออกจากแบตเตอร่ีเพ่ือปฏิบัติงานในอดีตคําวGา "แบตเตอร่ี" หมายถึง
เฉพาะอุปกรณ<ท่ีประกอบดDวยเซลล<หลายเซลล< แตGการใชDงานไดDมีการพัฒนาใหDรวมถึงอุปกรณ<ท่ี
ประกอบดDวยเซลล<เพียงเซลล<เดียว 
 

 
               
     ภาพท่ี 5 Battery Specifications                    ภาพท่ี 6 วงจรขอแบตเตอร่ี 
 
 4. Hub มอเตอร� 
 การใชDงานจะใชDมอเตอร<ชนิด QS Motor 260 เพลาเดียว มอเตอร<ไฟฟJาฮับมอเตอร< 
(40H) 3000w v3 โดยมอเตอร<รุGน260 Model Electric Car Hub Motor ไดDรับการพัฒนาข้ึนใหมG
สําหรับรถยนต<ไฟฟJาหรือ Electric Motorbike ซึ่งสามารถใชDพลังงานไดDสูงสุดท่ี 1500W 2000W 
3000W หรือ 5000W จะเวอร<ช่ัน 1 และเวอร<ช่ัน 3 สามารถเลือกไดD 
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ภาพท่ี 7 Hub มอเตอร< 
 

 5. Controller KEB72451,150A,72V,4.5KW 
KEB programmable Ebike brushless DC มอเตอร<ควบคุมใหDมีประสิทธิภาพราบร่ืน

และคGอนขDางควบคุมจักยานยนต<ไฟฟJา สกู�ตเตอร< ฯลฯ Ebike brushless มอเตอร<ควบคุมเอDาท<สูงเอา
ออก และ จํากัดแบตเตอร<ร่ี ปpจุบันมอเตอร<ควบคุมความเร็วสามารถทํางานรGวมกับแบตเตอร<ร่ีขนาด
เล็กสัมพัทธ< แตGใหDความเรGงท่ีดี ตัวคววบคุมความเร็วรอบของ BLDC ใชD MOSFET กําลังแรงสูง PWM 
เพ่ือใหDไดDประสิทธิภาพ 99% ในกรณีสGวนใหญGไมโครโปรเซนเซอร<ท่ีมีประสิทธิภาพจะนําไปสูGการ
ควบคุมมอเตอร< BLDCไดDอยGางครอบคลุมและแมGนยํา ตัวควบคุมมออเตอร<แบบ BRUSHLESS น้ี
สามารถต้ังคGาพารามิตเตอร<ดําเนินการทดสอบและขอรับขDอมูลการวินิจฉัยไดDอยGางรวดเร็วและ
งGายดาย 

 
 

ภาพท่ี 8 Controller 
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 1. การออกแบบโครงสร�างรถ 

การออกแบบโครงสรDางรถเพ่ือท่ีจะไดDรูDวGาสGวนไหนจะเปLนชุดขับเคลื่อนสGวนไหนจะเปLน
ระบบเลี้ยว เปLนการออกแบบตามรูปทรงเลขาคณิตหรือตามกฏของการแขGงขัน เพ่ือทําใหDตัวรถมีความ
แข็งแรงและชGวยเซฟตัวคนขับใหDมีความปลอดภัยจากแรงกระแทกเกิดการเสียความทรงของรถใน
ขณะท่ีขับเคลื่อนบนทDองถนน 
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ภาพท่ี 9 การออกแบบโครงสรDางรถ 

 
การประกอบโครงรถจะประกอบตามแบบท่ีออกแบบไวD ในการทําโครงรถจะใชDเหล็กซึ่งเหล็ก

ท่ีใชDจะเปLนเหล็กกลGอง นําเหล็กกลGองมาตัดตามขนาดความยาวท่ีไดDออกแบบไวD จากน้ันนําเหล็กกลGอง
ท่ีตัดไวDมาตัดเฉียงตามองศาท่ีตDองการเพ่ือท่ีจะมาประกอบตามแบบท่ีออกไวDกGอนหนDาน้ี แลDวเช่ือมไวD
เล็กนDอยไมGใหDหลุดออกจากกันจนไดDโครงหลักของรถ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 เสริมเหล็กในสGวนตGางๆของโครงรถ 
 

 ในการทดสอบมอเตอร< จะทําการตGอวงจรแบบครGาวๆเพ่ือทําใหDลDอหมุนและสังเกตดูความ
ผิดปกติวGามีหรือไมG 
 

 
 

ภาพท่ี 11 ทดสอบมอเตอร< 
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 ในสGวนของตัวมวลรถจะเปLนคาร<บอนไฟเบอร<ทั้งหมด จะข้ึนรูปตามโครงท่ีจําลองข้ึนมาจากโครง
รถจริง พอข้ึนรูปตามท่ีเราตDองการแลDวนําไปทําการโป̧สีแลDวขัดดDวยกระดาษทรายนํ้าเพ่ือท่ีพGนสีแลDวจะไดD
ดูเงางาม การทําสีรถ จะทําการพGนสีลองพ้ืนกGอนประมาณสามรอบแลDวรอใหDแหDง จากน้ันลงสีจริง
ประมาณสามรอบ ในการพGนสีแตGละรอบพGนบางๆไมGตDองพGนหนาเพราะจะทําใหDสียDอยจะทําใหDไมGสวย 
 

 
 

ภาพท่ี 12 การทําสีรถ 
 

การนําแผงโซลGามาติดบนตัวรถ ตDองตรวจสอบแผงโซลGากGอนวGาแผGนไหนดีหรือไมGดี นําแผGนท่ี
ผGานการตรวจแลDวมาตGอเปLนแผงตามท่ีออกแบบไวDเพ่ือท่ีจะนํามาติดในสGวนตGางๆบนตัวรถจากน้ันนํา
แผงไปวางบนตัวรถเพ่ือท่ีจะดูวGาจะเจาะรูเอาสายท่ีตGอจากแผงลงมายังไง ในการติดน้ันจะยิงสิริโคนลง
สGวนท่ีจะติดแผง หลังจากท่ีติดแผงลงไปแลDวจะเก็บขอบดDานขDางของแผงดDวยสต๊ิกเกอร<เพ่ือดูสวยงาม
และเรียบรDอย การติดต้ังระบบจะทําการเดินสายไฟตามแบบท่ีออกไวDดDานลDาง ในสGวนท่ีเปLนสายไฟ
เบอร<ใหญG 

 
 

ภาพท่ี 13 ระบบของรถพลังงานแสงอาทิตย< 
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 การว่ิงทดสอบน้ันจะทดสอบสมรรถนะของรถ สGวนตGางๆของรถ และสามารถว่ิงไดDเทGาไหรG 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ทดสอบว่ิง 
 
ผลการวิจัย 
    1. จากการทดสอบรถพบวGาการแสดงคGาความสัมพันธ<ระหวGางอัตราความเร็วของรถกับ
กระแส(A)แรงดัน(V)และ  Power(W)ซึ่งการวัดอัตราความเร็วน้ันจะทําการวัดโดยการเหยียบคันเรGงใน
อัตราความเร็วของรถตามความเร็วรอบท่ีบันทึกไวDแลDวทําการบันทึกคGากระแส(Aแรงดัน(V)และ 
Power(W)ท่ีชุดแสดงคGาการวัดอGานไดDตามความเร็วท่ีตDองการ  
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ภาพท่ี 15 กราฟแสดงความสัมพันธ<ระหวGางคGาความเร็วรอบและคGาแรงดันขณะมีโหลด 
 

เม่ือทดลองว่ิงบนถนน การออกตัวในสภาพคงท่ีไปหาความเร็วท่ี 20 จะใชDแรงดันมากกวGาปกติ 
เม่ือเกินความเร็วท่ี 20 แลDว จะเร่ิมใชDแรงดันนDอยลง เน่ืองจากรถมีแรงเคลื่อนท่ีแลDวจึงมีแรงสGงเพ่ือไปลด
แรงดันท่ีกระทํา 
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ภาพท่ี 16 กราฟแสดงความสัมพันธ<ระหวGางคGาความเร็วรอบและคGากระแสขณะมีโหลด 
 

เม่ือทดลองว่ิงบนถนนจะสามารถวัดกระแสตามความเร็วท่ีกําหนด ย่ิงว่ิงความเร็วมากก็ย่ิง
กินกระแสมาก 

 

 
 

ภาพท่ี 17 กราฟแสดงความสัมพันธ<ระหวGางคGาความเร็วรอบและPower (W) ขณะมีโหลด 
 

เม่ือทดลองว่ิงบนถนนจะสามารถวัดPowerตามความเร็วท่ีกําหนด ย่ิงว่ิงความเร็วมาก
Powerก็จะมากตามความเร็วท่ีเราว่ิง  
 2. ไดDนํารถพลังงานแสงอาทิตย<เขDารGวมแขGงขันในรายการ World Solar Challenge 2017  
ท่ีประเทศออสเตรเลีย จะสรDางและพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย<ใหDเปLนตDนแบบ เพ่ือเปLนประโยชน<แกG
นักศึกษาในรุGนตGอๆไปในอนาคต 
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ภาพท่ี 18 รายการ World Solar Challenge 2017 
 
สรุปผลการวิจัย 
 โครงงานน้ีไดDจัดทํารถพลงังานแสงอาทิตย< การจัดสรDางไดDสําเร็จลุลGวงไปไดDดDวยดี ทางคณะผูDจัดทํา
ไดDทําการทดสอบรถพลังงานแสงอาทิตย<แลDวเปLนไปตามมาตรฐานสามาขับไดDจริงบนทDองถนน ลดการใชD
นํ้ามันเปLนเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อน ลดสภาวะโลกรDอนจากการใชDรถยนต<แบบเดิม ไดDนํารถพลังาน
แสงอาทิตย<เขDารGวมแขGงขันในรายการ World Solar Challenge 2017 ท่ีประเทศออสเตรเลีย จะสรDาง
และพัฒนารถพลังงานแสงอาทิตย<ใหDเปLนตDนแบบ เพ่ือเปLนประโยชน<แกGนักศึกษาในรุGนตGอๆไปในอนาคต 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ควรใชDอลูมิเนียมแทนโครงสรDางเดิมท่ีเปLนเหล็ก 
2. ทําการแบGงตัวมวลรถเปLนสามสGวน แลDวนําแตGละสGวนแลDวมาประกอบบนตัวโครงรถ 
3. ควรศึกษาระบบตGางๆท่ีจะทําใหDเขDาใจ และปรับเปลี่ยนแบบระบบหรือเดินสายใหม 

 
บรรณานุกรม 

เตชวิทย< ชDางทGาถ่ัว :“ระบบไฟฟ{ารถพลังงานแสงอาทิตย�” ปริญญานิพนธ<เทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีไฟฟJาและอิเล็กทรอนิกส<, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2558 

สุพศินมGวงสอน,นราวิทย< เดชดี ,จําเริญ พลายงาม : “รถพลังงานไฟฟ{า”ปริญญานิพนธ<เทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟJาและอิเล็กทรอนิกส<, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 2559 
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การศึกษาปhจจัยท่ีส�งผลกระทบต�อค�าความหยาบผิวในวสัดุ S50C 
Study of factors affecting the surface roughness in the S50C material 

 
ธเนศ ตาปราบ1, กฤษฎา วิชาผง2, สมเดช อิงคะวะระ3 และสมศักด์ิ ศิวดํารงพงศ<4 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร<ในการตัดเฉือนท่ีสGงผลคGาความ
หยาบผิวของช้ินงานซึ่งประกอบดDวยความเร็วรอบ, อัตราการปJอน และระยะปJอนลึก ในงานวิจัยน้ี
เคร่ืองกัดอัตโนมัติถูกนํามาใชDรGวมกับเคร่ืองมือตัดเฉือนแบบเอ็นมิลล<ไฮสปrดเคลือบผิวดDวย TiCN แบบ 
4 คมตัด ท่ีมีขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง 10 มิลลิเมตร ในการกัดวัสดุเหล็กกลDาคาร<บอนปานกลาง S50C 
โดยปราศจากการหลGอเย็น คGาความหยาบผิวช้ินงานถูกวัดดDวย Mitutoyo Surf test รุGน Surftest SJ-
210 การออกแบบการทดลองแบบแฟคทรอเรียล 23 ถูกใชDสําหรับการออกแบบการทดลองและใชDการ
วิเคราะห<ผลทางสถิติ จากการทดลองพบวGาผลกระทบหลักท่ีสGงผลตGอคGาความหยาบผิวช้ินงานคือ 
อัตราการปJอน ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% นอกจากน้ียังพบวGาคGาพารามิเตอร<ที่สGงผลใหDคGาความหยาบ
ผิวนDอยท่ีสุดคือความเร็วรอบ 1270 รอบตGอนาที อัตราปJอน 20 มิลลิเมตรตGอนาที และระยะปJอนลึก
ในแนวรัศมี 2.5 มิลลิเมตร 
คําสําคัญ : กระบวนการตัดเฉือน, เหล็กกลDา S50C, ความหยาบผิว,แฟคทรอเรียล 23, เอ็นมิลล< 

 
Abstract 

 This research aims to study the effects of machining parameters which 
consists of spindle speed, feed rate and depth of cut on surface roughness of the 
workpiece. In this research, an CNC milling is used in with 4 flute TiCN coated high 
speed end milling cutting tool a diameter of 10 mm in the carbon steel material 
S50C without coolant. The surface roughness is measured by Mitutoyo Surf test SJ-
210. The, factorial design 23 is used for experimental design and statistical analysis. 
From the experiment, it was found that the main effect that affects the surface 
roughness is the feed rate at 95% confidence level. In addition, the parameters that 
result in the lowest surface roughness are the spindle speed of 1270 rpm, feed rate 
20 mm/minute and a radial depth of cut 2.5 mm. 
Keywords: CNC milling, S50C, Surface roughness, Factorial design 23, Endmills 



348 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

บทนํา 
ปpจจุบันกระบวนการกัดข้ึนรูป เปLนกระบวนการตัดเฉือนวัสดุอีกหน่ึงวิธีการท่ีนิยมใชDในการ

กัดข้ึนรูป นับวGามีความสําคัญอยGางย่ิงตGอการเจริญเติบโตอยGางตGอเน่ืองทางดDานเทคโนโลยีการผลิต
และการพัฒนาดDานบุคลากรของอุตสาหกรรมการผลิตตGางๆ เชGนการผลิตช้ินสGวนยานยนต< แมGพิมพ<ท่ี
ใชDในอุตสาหกรรมการฉีดพลาสติก รวมไปถึงการผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย< ซึ่งปฏิเสธไมGไดDวGา
อุตสาหกรรมเหลGาน้ีมีสGวนสําคัญตGอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หน่ึงในผลลัพธ<ท่ีสําคัญท่ีสุดของ
กระบวนการกัดข้ึนรูปวัสดุก็คือคGาความหยาบผิว มีนักวิจัยหลายทGานไดDทําการศึกษาถึงพารามิเตอร<ใน
กระบวนการปาดหนDาท่ีมีผลตGอคGาความหยาบผิวดังตGอไปน้ี 

Thanasuptawee, และคณะ (2018) ไดD ศึกษาพารามิเตอร<การตัดเฉือนประกอบดDวย
ความเร็วรอบ อัตราปJอนและความลึกของการตัดโดยออกแบบการทดลองแบบแฟคทรอเรียลจํานวน
เต็มและจุดกลึ่งกลางสี่จุด เพ่ือศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร<ในกระบวนการกัดปาดหนDาท่ีสGงผลตGอ
ความหยาบผิว สําหรับกระบวนการผลิตช้ินสGวนยานยนต<ในประเทศไทย โดยท่ีวัสดุทดสอบเปLน
อลูมิเนียมอัลลอยด< ADC12 ท่ีข้ึนรูปช้ินงานดDวยกระบวนการหลGอโลหะก่ึงของแข็ง ดDวยหัวกัดแบบ
ปาดหนDาขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง 63 มิลลิเมตร พบวGาอิทธิพลหลักท่ีมีอิทธิพลตGอความขรุขระของ
ผิวช้ินงานมากท่ีสุดคือความเร็วรอบ ตามดDวยอัตราปJอนและความลึกตัดท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

สมเสียง จันทาสี (2560) ไดDศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการตัดเฉือนในงานกัดอะลูมิเนียมผสมเกรด 
6061-T6 โดยนําเทคนิคการออกแบบเซ็นทรัลคอมโพสิตแบบเฟสเซ็นเตอร< และกาหนดระดับปpจจัยใชD
วิธีการปrนข้ึนดDวยเสDนทางท่ีชันท่ีสุด ผลการศึกษาพบวGา ระยะปJอนลึกและอัตราปJอนมีผลตGอความ
หยาบผิวของช้ินงานอยGางมีนัยสําคัญ 

(อังศุมารินทร< ประภาสพงษ<, 2559) การวัดความหยาบผิวของช้ินงานจากการตัดข้ึนรูปโลหะ
มีความสําคัญตGอคุณภาพช้ินงานเปLนอยGางมาก โดยเฉพาะงานท่ีตDองการความละเอียดผิวสูง ปpจจัยท่ี
สGงผลกระทบตGอผลการวัดความหยาบผิวมีหลายอยGาง ต้ังแตGการกําหนดคGาความคลาดเคลื่อนของ
ความหยาบผิวในข้ันตอนการออกแบบ การเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและครอบคลุมมาตรฐานท่ี
ตDองการ รวมท้ังการต้ังคGาพารามิเตอร<ของเคร่ืองมือวัดใหDเหมาะกับลักษณะของช้ินงาน  

(ปรเมศวร< เบDาวรรณ และคณะ, 2556) ไดDศึกษาการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใน
อุตสาหกรรมการกัดข้ึนรูปแมGพิมพ<ดDวยการออกแบบการทดลอง ในวัสดุ AISI P20 มีคGาความแข็ง 
30HRC ดDวยเคร่ืองกัดอัตโนมัติ MIKRON รุGน VCE 7050 รGวมกับดอกกัดไฮสปrดบอลเอ็นมิล (HSS 
Co8%) ขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง 10 มิลลิเมตร ออกแบบการทดลองแบบ 2k แฟคทรอเรียล การวัด
คGาความหยาบผิวช้ินงานดDวยเคร่ือง Mitutoyo Surf Test 3D พบวGา ปpจจัยหลักท่ีมีอิทธิพลตGอคGา
ความหยาบผิวคือ Feed, Depth of Cut และ Step over และปpจจัยรGวมท่ีมีอิทธิพลรGวมระหวGาง
ปpจจัยคือ Feed กับ Depth of Cut และ Feed กับ Step over  

(วิมล บุญรอด และคณะ,2555)ไดDศึกษาอิทธิพลของปpจจัยในการกลึงปอกตGอความขรุขระ
ของผิวอลูมิเน่ียมหลGอก่ึงของแข็งเกรด 7050 โดยใชDเคร่ืองกลึงควบคุมดDวยคอมพิวเตอร<และใชDมีดกลึง
คาร<ไบด< เคร่ืองหมายการคDา Plansee Tizit ชนิด DCGT 070204FN-27 เกรด H10T โดยมีสGวนผสม
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ของ Co 6.0% มีปpจจัยท่ีใชDในการศึกษาไดDแกG ความเร็วตัด อัตราการปJอน และความลึกในการตัด ผล
กาศึกษาพบวGาอัตราการปJอนมีผลตGอความหยาบผิวสูงสุด โดยคGาความหยาบผิวมีแนวโนDมลดลงเม่ือใชD
อัตราการปJอนตํ่าลง 

ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมดังกลGาวทําใหDผูDวิจัยจึงสนใจจะศึกษาปpจจัยท่ีสGงผลกระทบตGอ
คGาความหยาบผิวในกระบวนการกัดวัสดุเหล็กกลDา S50C โดยกํารูปแบบการทดลองเชิงแฟคทรอเรียล 
23 แฟคทรอเรียลประกอบดDวย ความเร็วรอบ อัตราการปJอน ระยะปJอนลึกในแนวแกนและรัศมี ซึ่ง
คาดวGาจะเปLนประโยชน<ตGออุตสาหกรรมผลิตช้ินสGวนตGาง ๆ เพ่ือลดตDนทุนในการผลิต ลดเวลาการผลิต 
และเพ่ิมคุณภาพการผลิตใหDเปLนไปตามมาตฐานสากล 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบของพารามิเตอร<ในการตัดเฉือนท่ีสGงผลคGาความหยาบผิวของช้ินงาน 
S50C 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ตัวแปรควบคุม 
    - เคร่ืองกัดท่ีควบคุมดDวยคอมพิวเตอร< (CNC) แบบ 3 แกน 
    - วัสดุทดสอบเหล็กกลDาคาร<บอน เกรด S50C ขนาด 64x64x24 มิลลิเมตร 
    - เคร่ืองมือตัดเฉือนไฮสปrดเอ็นมิลล< (HSE) แบบ 4 คมตัด ชนิดเคลือบผิว TiCN  
      เสDนผGานศูนย<กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาวคมตัด 24 มิลลิเมตร 
    - การตัดเฉือนแบบแหDง (Dry Cutting Condition) 
    - ระยะปJอนลึกในแนวแกน (Axial Depth of Cut : Ap) ท่ีระยะ 10 มิลลิเมตร 
    - การออกแบบการทดลองเชิงแฟกทรอเรียล 23 แฟกทรอเรียล ทําการทดลอง 2 ซ้ํา 
  2. ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
    - ความเร็วรอบ (Spindle Speed) 800 และ 1270 รอบตGอนาที 
    - อัตราการปJอน (Feed Rate) 20 และ 60 มิลลิเมตรตGอนาที 
    - ระยะปJอนลึกในแนวรัศมี (Radial Depth of Cut : Ae) 2.5 และ 5 มิลลิเมตร 
 
อุปกรณ�และวิธีการวิจัย 

1. เคร่ืองมือ อุปกรณ<และวัสดุ 
1.1 เคร่ืองจักร การปฏิบัติการกัดข้ึนรูปช้ินงานทดสอบถูกดําเนินการดDวยเคร่ืองกัดอัติ

โนมัติ CNC Vertical Machining Center รุGน VMC 500-16 เคลื่อนท่ีแบบ 3 แกน 
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ภาพท่ี 1 เคร่ืองกัดอัตโนมัติ รุGน VMC 500-16 
 

1.2 เคร่ืองมือวัดความหยาบผิว คGาความหยาบผิวจะถูกวัดดDวยเคร่ืองมือMitutoyo Surf 
test รุGน Surftest SJ-210 เทียบดDวยแผGนเทียบผิวมาตรฐาน Mitutoyo Ra 2.95 µm. 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เคร่ืองวัดความหยาบผิวรุGน Surftest SJ-210 
 

1.3 เคร่ืองมือตัดเฉือน ดอกกัดไฮสปrดเอ็นมิล (HSE Co 8%) แบบ 4 คมตัด เคลือบผิว
ดDวยไทเทเนียม คาร<โบ-ไนไตร (TiCN) เสDนผGานศูนย<กลาง (D) 10 มิลลิเมตร ความยาวคมตัด (l) 25 
มิลลิเมตร ความโตดDามจับ (d) 10 มิลลิเมตร ความยาวท้ังหมด (L) 75 มิลลิเมตร เน่ืองจากดอกกัด
ชนิดน้ีไมGจําเปLนท่ีจะตDองใชD Spindle Speed ท่ีสูงมากนัก อีกท้ังยังสามารถนํากลับมาลับคมตัดเพ่ือใชD
ใหมGไดDอีกจึงถูกนํามาใชDในการศึกษาคร้ังน้ี 
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ภาพท่ี 3 เคร่ืองมือตัดเฉือนเอ็นมิลไฮสปrด 
 

1.4 วัสดุทดสอบ เหล็กกลDาคาร<บอน เกรด S50C จัดเปLนกลุGมเหล็กกลDาคาร<บอนปาน
กลางท่ีนิยมใชDในงานผลิตช้ินสGวนพ้ืนฐาน งานโครงสรDาง งานอุปกรณ<การเกษตร งานเคร่ืองจักรกล 
งานแมGพิมพ<ช้ินสGวนในเคร่ืองยนต<เปLนตDน โดยท่ัวไปเหล็กกลDาคาร<บอน เกรด S50C ท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี
ในหลายดDานเชGน ดDานความแข็งแรงท่ีมีคGาความแข็งอยูGท่ี 235 HB ความเหนียวแกรGง และท่ีสําคัญมี
ราคาถูก และถูกทําใหDมีขนาด กวDาง 64 มิลลิเมตร ยาว 64 มิลลิเมตร และหนา 24 มิลลิเมตรสําหรับ
ใชDในการศึกษา 

 

 
 

ภาพท่ี 4 วัสดุทดสอบเหล็กกลDาคาร<บอน เกรด S50C 
 

ตารางท่ี 1 องค<ประกอบทางเคมีของช้ินงานทดสอบ S50C 
 

องค�ประกอบทางเคมี C Si Mn P S Cr Fe 
เปอร�เซ็นโดยน้ําหนัก 

(%Wt.) 
0.5320 0.2630 0.7770 0.0187 0.0017 0.0947 Bal. 
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2. วิธีการวิจัย 
2.1 การออกแบบการทดลอง ในการศึกษาคร้ังน้ี วิธีการออกแบบการทดลอง 2k 

แฟคทรอเรียลถูกนํามาใชDเพ่ือหาจํานวนปpจจัยท่ีมีผลกระทบตGอผลตอบสนองอยGางมีนัยสําคัญ ปpจจัยท่ี
ใชDในการทดลองประกอบดDวย ความเร็วรอบ (spindle speed), อัตราการปJอน (Feed rate), ระยะ
ปJอนลึกในแนวรัศมี (Radial Depth of Cut) ดังแสดงในตารางท่ี 2 ซึ่งจะไดD 23=16 แฟคทรอเรียล 2 ซ้ํา 

 
ตารางท่ี 2 ปpจจัยท่ีใชDในการทดลอง 
 

Factor Symbol 
Level 

Unit 
Low ( - ) High ( + ) 

Spindle Speed S 800 1270 rpm 
Feed rate F 20 60 mm/min 
Radial Depth of Cut Ae 2.5 5 mm 
Axial Depth of Cut Ap 10 mm 

 
2.2 การกําหนดรูปแบบกํารตัดเฉือน (Tool path operation) ในการศึกษาการเลือกใชD

รูปแบบการตัดเฉือนจะมีลักษณะการตัดเฉือนเปLนแบบ งานกัดทวน คือทิศทางการหมุนของเคร่ืองมือ
ตัดเฉือนจะมีทิศทางตรงกันขDามกับการเคลื่อนท่ีของช้ินงานดังท่ีไดD แสดงในไวDในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี5 การกําหนดรูปแบบการตัดเฉือน 
 

2.3 การวัดคGาความหยาบผิวถูกดําเนินดDวยเคร่ืองมือวัดความผิว Mitutoyo Surf test รุGน 
Surftest SJ-210 กGอนทําการวัดเคร่ืองมือวัดจะตDองถูกสอบเทียบดDวยแผGนเทียบผิวมาตรฐาน 
Mitutoyo Ra2.95 µm. สําหรับการวัดคGาความหยาบผิวช้ินงานจะถูกวัดบริเวณดDานหนDาของแนวการ
ตัดเฉือน ดังแสดงในรูป6 เพ่ือใหDไดDคGาความหยาบผิวท่ีเหมาะสมท่ีสุดเพ่ือนําไปวิเคราะห<หาปpจจัยท่ี
สGงผลตGอความหยาบผิว 
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ภาพท่ี6 กระบวนการการวัดคGาความหยาบผิว 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ตารางท่ี 3 คGาความหยาบผิวช้ินงานในรูปแบบ Ra 
 

StdOrder RunOrder PtType Blocks 
S 

(rpm) 
F 

(mm/min) 
Ae 

(mm) 
Ap 

(mm) 
Ra 

(µm) 

14 1 1 1 1270 20 5 10 1.018 
1 2 1 1 800 20 2.5 10 1.327 
16 3 1 1 1270 60 5 10 2.260 
15 4 1 1 1270 60 2.5 10 2.201 
6 5 1 1 1270 20 5 10 1.970 
12 6 1 1 800 60 5 10 1.466 
11 7 1 1 800 60 2.5 10 2.703 
9 8 1 1 800 20 2.5 10 1.255 
10 9 1 1 800 20 5 10 1.353 
7 10 1 1 1270 60 2.5 10 1.982 
4 11 1 1 800 60 5 10 1.538 
8 12 1 1 1270 60 5 10 1.476 
13 13 1 1 1270 20 2.5 10 1.617 
2 14 1 1 800 20 5 10 1.864 
5 15 1 1 1270 20 2.5 10 1.611 
3 16 1 1 800 60 2.5 10 2.345 
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จากตารางท่ี3 จะเห็นไดDวGาคGาความหยาบผิวพารามิเตอร<ท่ี ความเร็วรอบ 800 รอบตGอนาที 
อัตราการปJอน 60 มิลลิเมตรตGอนาที ระยะปJอนลึกในแนวรัศมี 2.5 มิลลิเมตร จะใหDคGาความหยาบผิว
ท่ีสูงท่ีสุด เม่ือนําคGาท่ีวัดไดDไปวิเคราะห<ความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอเรียลจะไดDผล
การวิเคราะห<ในตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอเรียล 
 

Analysis of Variance for RA, using Adjusted SS for Tests 
Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P 
S 1 0.0050 0.0050 0.0050 0.04 0.845 
F 1 0.9781 0.9781 0.9781 7.95 0.023 
AE 1 0.2746 0.2746 0.2746 2.23 0.174 
S*F    1 0.0189 0.0189 0.0189 0.15 0.705 
S*AE 1 0.0326 0.0326 0.0326 0.26 0.621 
F*AE 1 0.5206 0.5206 0.5206 4.23 0.074 
S*F*AE 1 0.3819 0.3819 0.3819 3.10 0.116 
Error 8 0.9843 0.9843 0.1230   
Total 15 3.1960     

S = 0.350768  R-Sq = 69.20%  R-Sq(adj) = 42.25% 
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ภาพท่ี7 การวิเคราะห<อิทธิพลหลัก (Main effect plot) 
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ภาพท่ี8 การวิเคราะห<อิทธิพลรGวมระหวGางปpจจัย (Interaction plot) 
 

จากตารางท่ี4 ไดDแสดงผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนเชิงแฟกทอเรียลแบบ 23 แฟกทอ

เรียล ของคGาความหยาบผิวช้ินงาน โดยกําหนดระดับความเช่ือม่ันท่ี 95% (α=0.05) สังเกตจากคGา  
P-value ของปpจจัยจะตDองมีคGานDอยกวGา 0.05 จึงจะเปLนปpจจัยท่ีมีผลตGอความหยาบผิวช้ินงานอยGางมี
นัยสําคัญ ซึ่งปpจจัยท่ีสGงผลกระทบตGอความหยาบผิวช้ินงานมากท่ีสุดคือ อัตราการปJอน (F) 

จากรูปท่ี4 แสดงการวิเคราะห<อิทธิพลหลัก (Main effect plot) ท่ีจะสGงผลกระทบตGอคGา
ความหยาบผิวช้ินงาน จากกราฟจะเห็นไดDวGาอัตราการปJอน (F) และระยะปJอนลึกในแนวรัศมี (Ae) 
เม่ือระดับปpจจัยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก จะสGงผลใหDคGาความหยาบผิวช้ินงานเพ่ิมข้ึน สGวน
ความเร็วรอบ (S) เม่ือระดับปpจจัยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ จึงจะสGงผลใหDคGาความหยาบผิวช้ินงาน
เพ่ิมข้ึน ปpจจัยหลักท่ีสGงผลกระทบโดยตรงตGอคGาความหยาบผิวช้ินงาน ท่ีระดับนัยสําคัญ 95% คือ
อัตราการปJอน (F) โดยอัตราการปJอนเพ่ิมข้ึนจาก 20 เปLน 60 มิลลิเมตรตGอนาที จะสGงผลตGอคGาความ
หยาบผิวช้ินงานท่ีมากข้ึน 

จากรูป8 แสดงการวิเคราะห<อิทธิพลรGวมระหวGางปpจจัย (Interaction plot) จากกราฟ
สามารถอธิบายไดDดังน้ี  

1) อิทธิพลรGวมระหวGางความเร็วรอบกับอัตราการปJอน (S*F) พบวGาท่ีความเร็วรอบ 800 หรือ 
1270 รอบตGอนาที คGาความหยาบผิวช้ินงานจะเพ่ิมข้ึน เม่ืออัตราการปJอนเพ่ิมข้ึนจาก 20 เปLน 60 
มิลลิเมตรตGอนาที  
  2) อิทธิพลรGวมระหวGางความเร็วรอบกับระยะปJอนลึกในแนวรัศมี (S*Ae) พบวGาท่ีความเร็ว
รอบ 800 หรือ 1270 รอบตGอนาที คGาความหยาบผิวช้ินงานจะเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึน เม่ือระยะปJอนลึกใน
แนวรัศมีเพ่ิมข้ึนจาก 2.5 เปLน 5 มิลลิเมตร 
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 3) อิทธิพลรGวมระหวGางอัตราการปJอนกับระยะปJอนลึกในแนวรัศมี (F*Ae) พบวGาท่ีอัตราการ
ปJอน 20 มิลลิเมตรตGอนาที คGาความหยาบผิวช้ินงานจะเพ่ิมข้ึน เม่ือระยะปJอนลึกในแนวรัศมีเพ่ิมข้ึน
จาก 2.5 เปLน 5 มิลลิเมตร และท่ีอัตราการปJอน 60 มิลลิเมตรตGอนาที คGาความหยาบผิวช้ินงานจะ
เพ่ิมข้ึน เม่ือระยะปJอนลึกในแนวรัศมีลดลงจาก 5 เปLน 2.5 มิลลิเมตร 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาคGาความหยาบผิวช้ินงานสามารถสรุปไดDวGา อัตราการปJอนเปLนปpจจัยท่ีสGงผลกระทบ
ตGอคGาความหยาบผิวช้ินงาน เม่ือพิจารณาท่ีความเร็วรอบ และระยะปJอนลึกคงท่ี การตัดเฉือนท่ีมีอัตรา
การปJอนท่ีตํ่าช้ินงานจะถูกตัดเฉือนซ้ํา ประกอบกับงานวิจัยน้ีไมGเกิดการพอกติดของช้ินงานบนคมตัด 
จึงสGงผลใหDคGาความหยาบผิวช้ินงานมีคGาท่ีดี 
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การศึกษาสมรรถนะของเครื่องอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย�ชนิดใช�วอเตอร�บล็อก 
เป�นตัวสะสมความร�อนแบบการพาความร�อนอิสระ 

A Study of Development of Performance for the Solar Dryer Cabinet 
with the Water Block for Heat Absorption 

 
ต้ังเฮง ยนต<สถิตย<กุล1, กฤษฎา นามวงษ<2 และอภิวัฒน< เพชรวงษ<3 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีเปLนการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงถนอมอาหาร
พลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวสะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ ซึ่งทํา
การเปรียบเทียบกับการตากแหDงตามธรรมชาติ ซึ่งเคร่ืองอบแหDงมีลักษณะเปLนตูDสี่เหลี่ยมสองดDานตรง

ขDามติดกัน ในแตGละดDานมีขนาด 0.3×0.65×1.2 m3 และดDานบนเปLนกระจกใสโปรงแสงรับพลังงาน

แสงอาทิตย<มีความหนา 4 mm. ขนาดพ้ืนท่ีรับแสงดDานละ 0.65×1.15 m2 ติดต้ังทํามุมเอียงกับพ้ืน

ราบ 15 องศา ดDานหนDามีชGองอากาศไหลเขDาท้ังสองขDาง มีขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง φ0.06 m จํานวน
ขDางละ 3 ชGอง และดDานบนมีชGองอากาศออกจํานวน 4 ชGอง แตGละชGองทางเขDาและทางออกจะถูกก้ัน
ดDวยฝอยสแตนเลส และภายในหDองอบแหDงบรรจุกลGองวอเตอร<บล็อกท่ีมีลักษณะเปLนกลGองเหล็ก
สี่เหลี่ยมรูปทรงกระบอกมีขนาดบรรจุปริมาณ 1.5 ลิตร โดยแตGละกลGองบรรจุนํ้ารDอยละ 80 ของ
ปริมาตรกลGองบรรจุ และจัดวางเรียงกันดDานลGางจํานวน 16 ชุดตGอดDาน และระบบการถGายเทความ
รDอนเปLนแบบการพาความรDอนอิสระ และมีแผGนฉนวนกันความรDอนป�ดกันรอบหDองท้ังสองดDาน และ
ดDานบนติดต้ังกระจกรับแสงอาทิตย<มีความหนา 4 mm ทํามุมเอียงกับพ้ืนราบ 15 องศา ทําการ
ทดลองตากกลDวยสุขในชGวงเดือน ตุลาคม ปr พ.ศ. 2561 ณ ท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< จังหวัด
นครราชสีมา ผลการทดลองพบวGา ท่ีความเขDมแสงอาทิตย<สูงสุดมีคGาเทGากับ 745 W/m2 มีผลทําใหDคGา
อุณหภูมิการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกแบบการพาความรDอนอิสระสูงกวGาตาก
แหDงตามธรรมชาติเทGากับ 71.0 oC และ 45.8 oC ตามลําดับ และเปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืน
มาตรฐานแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกแบบการพาความรDอนอิสระมีคGาสูงกวGาการตาก
แหDงตามธรรมชาติเทGากับ 37.97% ตGอวันและ24.23% ตGอวัน ตามลําดับ และคGาประสิทธิภาพการ
อบแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีประสิทธิภาพมีคGาสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ
เทGากับ 9.26% และ14.30% ตามลําดับ 
คําสําคญั : อุณหภูมิการอบแหDง, ความช้ืนแบบมาตรฐานแหDง, ประสิทธิภาพการอบแหDง 
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Abstract 
This research is a study of drying performance of a solar energy preservation 

machine using water block as an independent convection heat collector. Which is 
compared with natural drying In which the dryer is a two-sided rectangular box 

opposite each other Each side has a size of 0.3×0.65×1.2 m3 and the top is a clear 
glass, receiving solar energy with a thickness of 4 mm. The size of the light area is 

0.65×1.15 m2 per side. Mounting angle is tilted to flat ground 15 degrees in front. 

With air inlet on both sides Has a diameter of φ0.06 m, 3 sides per side, and the top 
has 4 air channels. Each inlet and outlet is blocked by stainless steel cap. And in the 
drying room, the water block box is a cylindrical rectangular box with a volume of 1.5 
liters, each containing 80 percent of the volume of the box. And arranged together in 
the bottom, 16 sets per side and the heat transfer system is an independent 
convection model And have insulation panels closed around the room on both sides 
and the top is equipped with a 4 mm thick solar collector glass, angled to a flat 
angle of 15 degrees at Panomwan College of Technology Nakhon Ratchasima The 
results showed that Which the maximum solar intensity is 745 W/m2, resulting in the 
drying temperature of the free-convection-type water block drying machine is higher 
than natural drying of 71.0 oC and 45.8 oC respectively and The percentage of 
dryness of dry standard moisture of free-convective water block drying machine is 
37.97% higher than natural drying per day and 24.23% Respectively and the drying 
performance of the dryer of the Waterloo blogs efficiency is higher than the natural 
sun-drying of 9.26% and 14.30% respectively. 
Keywords: Temperature of drying, Drying moisture, Efficiency of drying 
 
บทนํา 

แสงอาทิตย<มีความสําคัญตGอการดํารงชีวิตของมนุษย<ท่ีใหDแสงสวGาง และความรDอนในเวลา
กลางวัน สําหับประเทศไทยรังสีแสงอาทิตย<รวมรายวันเฉลี่ยตGอปrของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศมีคGาเทGา 18.2 
MJ/m2 day หรือ 5.05 kWh/m2 day [1] แสงอาทิตย<ยังสามารถใชDสําหรับการถนอมอาหารไดD โดย
ใชDวิธีการตากแดด และผึ่งลมรDอน แตGบางคร้ังสภาพอากาศมีความช้ืนสูง หรือในฤดูฝน การตากแดด 
และผึ่งลมรDอน จะทําไมGไดD นอกจากน้ียังมีปpญหาเก่ียวกับความไมGสะอาด เน่ืองจากฝุ�นละอองในขณะ
ตาก และการรบกวนจากสัตว< จึงมีความจําเปLนท่ีจะตDองอาศัยเทคโนโลยีในการทําใหDแหDง โดยการ
สรDางเคร่ืองมือข้ึนใชDสําหรับอบอบแหDงผลิตภัณฑ<ทางการเกษตร จึงเรียกวิธีการน้ีวGา การอบแหDง และ
เรียกผลิตภัณฑ<ท่ีผลิตไดDโดยวิธีน้ีวGา ผลิตภัณฑ<อาหารอบแหDง หลักในการทําอาหารใหDแหDง คือ จะตDอง
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ไลGนํ้าหรือความช้ืนท่ีมีอยูGในผลิตผลทางการเกษตรออกไป แตGจะยังมีความช้ืนเหลืออยูGในผลิตภัณฑ< 
มากนDอยแลDวแตGชนิดของอาหาร ดังน้ันจึงมีนักวิจัยหลายทGานไดDพยายามคิดสรDางและพัฒนาเคร่ือง
อบแหDงพลังงานแสงอาทิตย< ไดDแกG อนิรุทธ์ิ ตGายขาว และสมบัติ ทีฆทรัพย< [2] ไดDศึกษาเคร่ืองอบแหDง
พลังงานแสงอาทิตย<ชนิดพาความรDอนแบบธรรมชาติ และชนิดพาความรDอนแบบบังคับ โดยอบ
ผลิตภัณฑ<ท่ีตDองการอบแหDง ท่ีคGาความเขDมรังสีอาทิตย< 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดลDอม 
32.3 oC พบวGาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแหDง 30-40 oC และความเร็วลม 0.45 m/s สGวนชนิด
พาความรDอนแบบบังคับท่ีใชDพัดลมชGวยในการพาความรDอนภายในเคร่ืองอบแหDง มีฉนวนปJองกันการ
สูญเสียความรDอนท่ีคGาความเขDมรังสีอาทิตย< 650.5 W/m2 และอุณหภูมิอากาศแวดลDอม 32.3 oC 
พบวGาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแหDง 45-65 oC และความเร็วลม 0.56-0.94 m/s และ Karin et 
al. [3] ไดDทําการศึกษาประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย<แผGนราบ โดยทดลองเปรียบเทียบตัวเก็บ
รังสีอาทิตย<แผGนราบ 3 แบบ คือ แบบธรรมดา แบบรGองรูปตัววี และแบบมีครีบ จากการศึกษาพบวGา 
แบบรGองรูปตัววีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีคGาประสิทธิภาพสูงกวGาแบบมีครีบ 2-5% และมากกวGา
แบบธรรมดา 5-11% โดยการศึกษาดังกลGาวเปLนการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะของตัวเก็บรังสี
อาทิตย<เทGาน้ัน โดยมิไดDทําการทดลองโดยการอบแหDงผลผลิตจริง เปLนตDน 
 ดังน้ันในงานวิจัยคร้ังน้ีผูDวิจัยมีแนวความคิดสรDาง และศึกษาเคร่ืองอบแหDงถนอมอาหาร
พลังงานแสงอาทิตย<โดยรับรังสีแสงอาทิตย<สองชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวเก็บสะสมความรDอนแบบ
การพาความรDอนอิสระ และเปรียบเทียบกับเคร่ืองอบแหDงถนอมอาหารพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชD
แผGนเรียบเปLนตัวเก็บสะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัว
สะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการอบแหDงระหวGางเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอ
เตอร<บล็อกเปLนตัวสะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ กับแบบการตากแหDงธรรมชาติ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูDทําวิจัยไดDสรDางเคร่ืองมือเปLนเคร่ืองอบแหDง
พลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวสะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ ทําการ
ทดลองหาสมรรถนะการอบแหDงเปรียบเทียบกับการตากแหDงตามธรรมชาติ ซึ่งสมรรถนะการอบแหDงท่ี
การการทดสอบ คือ อุณหภูมิการอบแหDงหรือการตากแหDงของวัสดุ เปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืน
มาตรฐานแหDง และประสิทธิภาพการอบแหDงหรือการตากแหDง โดยใชDพลังงานแสงอาทิตย< 
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การดําเนินการวิจัย 
 1. ทฤษฎีเคร่ืองอบแห�งพลังงานแสงอาทิตย� 
  1.1 หลักการทํางานของเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย< สามารถแบGงตามวิธีการรับรังสี
แสงอาทิตย< ของเคร่ืองอบแหDงแบGงออกเปLน 3 แบบ ดังน้ี 

  1.1.1 เคร่ืองอบแหDงแบบรับรังสีแสงอาทิตย<โดยตรง (Direct Solar Drying; DSD) 
[4] ประกอบดDวยวัสดุโปรGงใสเพ่ือใหDรังสีแสงอาทิตย<สGงผGานไปยังวัสดุอบแหDงในตูDอบโดยตรง และรังสี
แสงอาทิตย<สGวนหน่ึงจะสะทDอนกลับสูGบรรยากาศท่ีเหลือสGวนใหญGจะผGานกระจกเขDาไปในตูDและถูก
ดูดกลืนโดยวัสดุอบแหDง และแผGนดูดกลืนรังสีท่ีทาดDวยสีดํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูดกลืนรังสี
อาทิตย< จนมีอุณหภูมิสูงข้ึน และเปลGงรังสีความรDอนออกมาจากตัวมันเอง ซึ่งรังสีความรDอนดังกลGาวอยูG
ในยGานอินฟราเรด ซึ่งมีความยาวคลื่นยาวกวGารังสีแสงอาทิตย< ไมGสามารถสะทDอนทะลุผGานกระจก
ออกไปไดD ปรากฏการณ<สภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สGงใหDอุณหภูมิในหDองอบสูงข้ึน 
ตามลําดับ อยGางไรก็ตามระบบดังกลGาวมีการสูญเสียความรDอนโดยการพาความรDอน และการระเหยตัว
ของความช้ืนเสมอ เน่ืองจากมีการเจาะรูท่ีฐานและท่ีดDานบนของตูDอบเพ่ือกGอใหDเกิดการเคลื่อนท่ีของ
อากาศภายใน เพ่ือพาความช้ืนออกจากวัสดุอบแหDง ดังภาพท่ี 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 โครงสรDางของระบบอบแหDงแบบรับรังสีแสงอาทิตย< 

โดยตรง (Direct Solar Drying; DSD) {4} 
 

 1.1.2 เคร่ืองอบแหDงแบบรับรังสีแสงอาทิตย<โดยอDอม (Indirect Solar Drying; ISD) 
[5] เคร่ืองอบแหDงชนิดน้ีวัสดุอบแหDงจะไมGไดDรับรังสีแสงอาทิตย<โดยตรง แตGจะมีสGวนอุปกรณ<รับรังสี
แสงอาทิตย<เปLนตัวเก็บสะสมพลังงานแลDวเปลี่ยนเปLนความรDอน และถูกตัวกลางท่ีเปLนอากาศระบาย
ความรDอนเขDาสูDหDองอบ หรือใชDหลักการสะทDอนรังสีแสงอาทิตย<ไปยังแผGนดูดเก็บรังสี สําหรับผลิต
อากาศรDอน ในการใหDความรDอนกับวัสดุเพ่ือระเหยความช้ืนออกจากวัสดุทําใหDลดการเปลี่ยนสี และ
ผลกระทบอ่ืนๆ ของวัสดุอบแหDง โดยหลักการถGายเทความรDอนแบบการพาความรDอนดDวยอากาศรDอน
และวัสดุเปrยกบนพ้ืนฐานของความแตกตGางความเขDมขDนของความช้ืนระหวGางอากาศท่ีใชDอบแหDงกับ
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ความช้ืนของอากาศบริเวณผิวของวัสดุเปrยกในสGวนของการถGายโอนความรDอนและมวลตามลําดับ ดัง
ภาพท่ี 2 

 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรDางของระบบอบแหDงแบบรับรังสีแสงอาทิตย< 
โดยอDอม (Indirect Solar Drying; ISD) [5] 

 
 1.1.3 เคร่ืองอบแหDงดDวยรังสีแสงอาทิตย<แบบผสม (Mixed Solar Dryers) [6] 

เคร่ืองอบแหDงแบบน้ีจะมีลักษณะคลDายกับแบบ ISD ตGางกันท่ีหDองอบแหDงดDานบนทําดDวยวัสดุโปรงใส
ดDวยเปLนรับรังสีแสงอาทิตย<โดยตรง และดDานลGางเปLนสGวนโคDงติดต้ังแผGนสะทDอนรังสีแสงอาทิตย< เพ่ือ
สะทDอนรังสีไปยังแผGนดูดกลืนรังสี รวมถึงติดต้ังกระจกใสป�ดบริเวณแผGนสะทDอนรังสี เพ่ือลดการ
สูญเสียความรDอนโดยการพาบริเวณแผGนดูดกลืนรังสี อากาศรDอนจะลอยตัวข้ึนจากแผGนดูดรังสีอาทิตย<
ไปยังตูDอบแหDง โดยอากาศเย็นจากดDานลGางจะเขDามาทดแทนทางชGองอากาศเขDาของตูDอบ เพ่ือทําการไลG
ความช้ืนจากช้ันวัสดุอบแหDง แลDวถูกปลGอยท้ิงไปทางดDานบนของตูDอบแหDง ตามลําดับ ดังภาพท่ี 3 

 

 
 

ภาพท่ี 3 โครงสรDางของระบบอบแหDง แบบ Mixed [6] 
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 1.2 หลักการทํางานของตัวเก็บสะสมพลังงานแสงอาทิตย< (Solar collector) [7} เปLนตัว
เก็บรังสีอาทิตย< อุปกรณ< ท่ีประดิษฐ<ข้ึนเพ่ือใชDในการดูดซับและสะสมพลังงานความรDอนจาก
แสงอาทิตย<และถGายเทความรDอนไปใหDตัวกลาง สGวนประกอบหลักของตัวเก็บรังสีอาทิตย<ไดDแกG ตัว
ดูดกลืน ทําหนDาท่ีรับความรDอนจากแสงอาทิตย< ซึ่งทําจากวัสดุท่ีมีคุณสมบัติดูดกลืนรังสีคลื่นสั้นไดDดี 
สะทDอนแสงนDอย อัตราการปลดปลGอยพลังงานในรูปรังสีคลื่นยาวตํ่าและไมGยอมใหDแสงสGองผGาน ไดDแกG 
โลหะทองแดงหรืออลูมิเนียม เปLนตDน อุปกรณ<นําความรDอน ซึ่งประกอบดDวยตัวกลางและระบบทGอนํา
ความรDอน ทําหนDาท่ีถGายเทความรDอนจากตัวดูดกลืนไปยังอุปกรณ<ปลายทาง และอุปกรณ<เก็บความ
รDอน ทําหนDาท่ีเก็บสะสมความรDอนกGอนท่ีจะนําไปใชDงาน ตัวเก็บรังสีอาทิตย<ที่มีใชDกันอยูGในปpจจุบันแบGง
ตามรูปทรงของตัวเก็บรังสี ไดDแกG ตัวเก็บรังสีแบบแผGนเรียบ แบบทGอ และแบบรางพาราโบลิก เปLนตDน 
 1.3 การวิเคราะห<ขDอมูล การอบแหDง เปLนกระบวนการลดความช้ืนของวัสดุอบแหDง โดยสGวน
ใหญGใชDหลักการถGายเทความรDอนไปยังวัสดุที่ตDองการอบแหDงท่ีมีความช้ืน เพ่ือไลGความช้ืนออกวัสดุอบแหDง 
โดยอาศัยความรDอนท่ีไดDรับเปLนความรDอนแฝงของการระเหยความช้ืนออกจากวัสดุที่ตDองการอบแหDง โดย
ปกติจะใชDความช้ืนเปLนตัวบงบอกปริมาณของนํ้าท่ีอยูGในวัสดุ ซึ่งสามารถแสดงไดDเปLน 2 แบบ [8] คือ 

1.3.1 ความช้ืนมาตรฐานเปrยก (Wet basis) คือ อัตราสGวนนํ้าหนักของนํ้าใน
ผลิตภัณฑ<ตGอนํ้าหนักผลิตภัณฑ<ช้ืน โดยมีสมการดังน้ี 

100]
)(

[ ×
−

=
i

fi

w
m

mm
M      (1) 

1.3.2 ความช้ืนมาตรฐานแหDง (Dry basis) คือ อัตราสGวนนํ้าหนักของนํ้าในผลิตภัณฑ<
ตGอนํ้าหนักผลิตภัณฑ<แหDง โดยมีสมการดังน้ี 

100]
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 โดยท่ี Mw  คือ ความช้ืนมาตรฐานเปrยก  
   Md  คือ ความช้ืนมาตรฐานแหDง  
   Mi  คือ นํ้าหนักเร่ิมตDนของผลิตภัณฑ< 
   Mf  คือ นํ้าหนักผลิตภัณฑ<แหDง  

1.3.3 ประสิทธิภาพการอบแหDง (Drying Efficiency) การคํานวณหาประสิทธิภาพ
เชิงความรDอนของเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<สามารถหาไดDจากสัดสGวนของพลังงานความรDอนท่ี
ใชDในการระเหยกับพลังงานแสงอาทิตย<ที่เขDาสูGระบบ ดังสมการ 
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 โดยท่ี ηth  คือ ประสิทธิภาพเชิงความรDอนของเคร่ืองอบแหDง 
  mo  คือ ปริมาณนํ้าท่ีระเหยออก, kg/day 
  hfg  คือ ความรDอนแฝงของการระเหยเปLนไอของนํ้า (2257 kJ/kg) 
  GT  คือ คGาความเขDมรังสีอาทิตย<, W/m2 day 
   A  คือ พ้ืนท่ีรับแสงของตัวเก็บรังสีอาทิตย<, m2 



The Seventh National Symposium  
Bangkokthonburi University 

363 

 

 2. การดําเนินงานทดลอง 
  ในงานวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยเชิงการทดลองเพ่ือหาสมรรถนะเคร่ืองอบแหDงพลังงาน
แสงอาทิตย<ทางดDานอุณหภูมิการอบแหDง ความช้ืนมาตรฐานแหDง และประสิทธิภาพการอบแหDง และ
เปรียบเทียบระหวGางเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวเก็บสะสมความ
รDอนท่ีมีการพาความรDอนแบบอิสละ กับแบบตากแหDงตามธรรมชาติ การทําการทดลองในคร้ังน้ีใชD
สถานท่ีวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< ตําบลบDานโพธ์ิ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
ในชGวงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ชGวงเวลาทําการทดลอง เร่ิมเวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 08.00 น. รวมระยะเวลาทําการทดลอง 24 ช่ัวโมง โดยมีวิธีการดําเนินการทดลองวิจัยดังน้ี 
  2.1 เคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย< เปLนเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอ
เตอร<บล็อกเปLนตัวเก็บสะสมความรDอนท่ีมีการพาความรDอนแบบอิสละ ซึ่งมีลักษณะเปLนตูDอบสองดDาน

ตGอเขDาหากัน ขนาดดDานละ 0.3×0.65×1.2 m3 ดDานบนประกอบดDวยแผGนกระจกใสโปรงแสงสองดDาน

มีความหนา 4 mm ขนาดพ้ืนท่ีรับแสงดDานละ 0.65×1.15 m2 ติดต้ังทํามุมเอียง 15 องศา ดDานหนDามี

ชGองอากาศไหลเขDาท้ังสองขDาง จํานวนขDางละ 3 ชGองดDวยขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง φ0.06 m และ

ดDานบนมีชGองอากาศออกจํานวน 4 ชGองดDวยขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง φ0.06 m แตGละชGองทางเขDา

และทางออกจะถูกก้ันดDวยฝอยสเตนเลส ขนาดเสDนผGานศูนย<กลาง φ0.06 m ความหนา 0.04 m มี

ขนาดเทGากันแตGมีกลGองวอเตอร<บล็อก ขนาด 40×75×650 mm3 และบรรจุนํ้ารDอยละ 90 ของ
ปริมาณของกลGองวอเตอร<บล็อก จํานวนดDานละ 16 ชุด และมีการพาความรDอนภายในแบบอิสระ และ
กลGองวอเตอร<บล็อกทํามุมเอียงกับพ้ืนราบ 15 องศา ดังภาพท่ี 4 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อก 
แบบการพาความรDอนอิสระ 

 
 2.2 กลGองวอเตอร<บล็อกตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย< เปLนอุปกรณ<ท่ีใชDสําหรับรับรังสีอาทิตย< 
เพ่ือเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตย<เปLนพลังงานความรDอนแลDวถGายเทความรDอนใหDกับนํ้าท่ีบรรจุภายในกลGองวอ
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เตอร<บล็อก เพ่ือสะสมความรDอนแฝงภายในขอนํ้า มีลักษณะเปLนเหล็กกลGองสี่เหลี่ยมมีขนาดความหนา 2 

mm ขนาด 40 ×75 × 650 mm3 มีความจุของปริมาตร 1,950 cm3 และทําการบรรจุนํ้ารDอยละ 90 
ของปริมาตรของกลGองวอเตอร<บล็อกและทําการป�ดสนิท ดังภาพท่ี 5 ซึ่งเคร่ืองอบแหDงไดDจัดเรียงกลGองวอ
เตอร<บล็อกดDานละ 16 ชุด จํานวน 2 ดDานวางเอียงทํามุม 15 องศา ขนาดกับกระจกดDานบน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงชุดกลGองวอเตอร<บล็อก และทําการบรรจุ 

ลงในเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย< 
 

2.4 หลักการทํางานของเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัว
เก็บสะสมความรDอน ประกอบดDวยแผGนกระจกโปรGงแสงป�ดดDานบนเพ่ือรับรังสีแสงอาทิตย<จากดวง
อาทิตย< เม่ือรังสีอาทิตย<ตกกระทบแผGนกระจกใสโปรGงแสงทําใหDรังสีแสงอาทิตย<สามารถสGงผGานกระจก

ใสโปรGงแสง ซึ่งมีคGาสภาพการสGงผGาน τ (Transmission) สําหรับกระจกใสโปรGงแสงมีคGาประมาณ 
0.85 แลDวสGงไปยังวัสดุท่ีตDองการอบแหDงโดยตรงและกระทบกับผิวกลGองวอเตอร<บล็อกทําใหDเกิดการ
ดูดกลืนรังสี และเปลี่ยนเปLนพลังงานความรDอน ซึ่งผิวของกลGองวอเตอร<บล็อกถูกทาดDานสีดําดDานมีคGา

สภาพดูดกลืน α (Absorptivity) สําหรับผิววัสดุเคลือบสีดําดDานมีคGาประมาณ 0.96 เพ่ือชGวยในการ
ดูดกลืนรังสีแสงอาทิตย<แลDวเปลี่ยนเปLนพลังงานความรDอนสGงไปสะสมเปLนความรDอนแฝงในนํ้าท่ีบรรจุ
ภายในกลGองวอเตอร<บล็อก สGวนรังสีที่ตกกระทบกับแผGนผิวของกลGองวอเตอร<บล็อกจะถูกสะทDอนกลับ
ข้ึนไปบางสGวน และถูกสะทDอนกลับ โดยท่ีรังสีอาทิตย<บางสGวนสะทDอนกลับไปท่ีแผGนกระจกป�ดโปรGง

แสงอีกและจะมีการสะทDอนกลับไปกลับมาระหวGางแผGนดูดกลืนรังสี ρC เปLนคGาสะทDอนรังสี
แสงอาทิตย< ในกรณีแผGนกระจกโปรGงแสงป�ดจะมีคGาการสะทDอนรังสีท่ีตํ่ามาก [5] เม่ือนํ้าภายในกลGอง
วอเตอร<บล็อกไดDรับความรDอนจะเก็บสะสมในรูปความรDอนแฝง เม่ืออุณหภูมิในหDองอบมีอุณหภูมิตํ่า
กวGากลGองวอเตอร<บล็อก ทําใหDเกิดการถGายเทความรDอนจากกลGองวอเตอร<บล็อกไปสูGภายในหDองอบ 
สGวนวัสดุท่ีตDองการอบแหDงไดDรับความรDอนทําใหDเกิดการระเหยนํ้าภายในออกจากวัสดุท่ีตDองการ
อบแหDงตามท่ีตDองการ ดังแสดงในภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 6 หลักการทํางานเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อก 
 

 2.3 ข้ันตอนการทดลอง ในการทดลองคร้ังน้ีเปLนการทดลองตากกลDวยสุข เพ่ือหาอุณหภูมิ
การอบแหDง ความช้ืนมาตรฐานแหDง และประสิทธิภาพการอบแหDงดDวยพลังงานแสงอาทิตย< และ
เปรียบเทียบกับการตากแหDงตามธรรมชาติ ทําการทดลองท้ัง 2 แบบพรDอมๆ ชGวงเดือน กันดังภาพท่ี 7 
โดยมีขั้นตอนการทดลองดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการทดลองเปรียบเทียบระหวGางเคร่ืองอบแหDง 
กับการตากแหDงตามธรรมชาติพลังงานแสงอาทิตย< 

 
 1. ติดต้ังอุปกรณ<และเคร่ืองมือวัด เคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ไดDทําการติดต้ังอุปกรณ<
วัดอุณหภูมิ การทดลองคร้ังน้ีไดDติดเคร่ืองวัดอุณหภูมิย่ีหDอ LUTRON รุGน BTM-4208sd ดังภาพท่ี 8 
(ก) ท่ีอุณหภูมิอากาศทางไหลเขDา อุณหภูมิอากาศทางไหลออก และอุณหภูมิอากาศแวดลDอม และ
เคร่ืองวัดความเขDมแสงอาทิตย<ย่ีหDอ CEM รุGน LA-1017 ดังภาพท่ี 8(ข) 
 
 



366 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     (ก) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ    (ข) เคร่ืองวัดความเขDมแสงอาทิตย< 
 

ภาพท่ี 8 อุปกรณ<และเคร่ืองมือวัด (ก) เคร่ืองวัดอุณหภูมิ  
(ข) เคร่ืองวัดความเขDมแสงอาทิตย< 

 
 2. วัสดุอบแหDงหรือตากแหDง ในการทดลองคร้ังน้ีใชDกลDวยสุขเปLนวัสดุอบแหDง โดยทําการติด
เบอร<และช่ังนํ้าหนักกลDวยสุขกGอน และหลังการอบแหDงหรือตากแหDง ดDวยเคร่ืองช่ังย่ีหDอ JADEVER รุGน 
JKH-500 ขนาดการวัด 0.1 g- 500 g ทําการบันทึกผล ดังภาพท่ี 9(ก) และทําการจัดใสGในตูDเคร่ืองอบ
แหDงพลังงานแสงอาทิตย< ดังภาพท่ี 9(ข) และสGวนหน่ึงนําไปตากแหDงตามธรรมชาติ ทําการทดลอง
พรDอมกัน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
(ก) ช่ังนํ้าหนักกลDวยสุข    (ข) กลDวยสุขในเคร่ืองอบแหDง 

 
ภาพท่ี 9 (ก) ช่ังนํ้าหนักกลDวยสุข (ข) กลDวยสุขในเคร่ืองอบแหDง 

 
3. ทําการทดลอง บันทึกขDอมูล และวิเคราะห<ผล ทําการทดลอง ณ สถานท่ีวิทยาลัย

เทคโนโลยีพนมวันท< ตําบลบDานโพธ์ิ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในชGวงเดือนตุลาคม ถึงเดือน
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พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ชGวงเวลาทําการทดลอง เร่ิมเวลา 08.00 นาฬิกา ถึงเวลา 08.00 นาฬิกา  
รวมระยะเวลาทําการทดลอง 24 ช่ัวโมง และทําการบันทึกขDอมูล และวิเคราะห<ผลการทดลอง 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ทําการศึกษาสมรรถนะเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ทางดDานอุณหภูมิการ
อบแหDง ความช้ืนมาตรฐานแหDง และประสิทธิภาพการอบแหDง และเปรียบเทียบระหวGางเคร่ืองอบแหDง
พลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวเก็บสะสมความรDอนท่ีมีการพาความรDอนแบบอิสละ 
กับแบบตากแหDงตามธรรมชาติ มีผลการทดลองดังน้ี 

1. อุณหภูมิการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเทียบกับอุณหภูมิตากแหDงตาม
ธรรมชาติ กับความเขDมแสงอาทิตย< ดังภาพท่ี 10 แสดงผลการทดลองความสัมพันธ<ระหวGางเวลา 
ความเขDมแสงอาทิตย< และอุณหภูมิอบแหDงดDวยเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกกับอุณหภูมิตาก
แหDงตามธรรมชาติ  

 

 
 

ภาพท่ี 10 ผลการทดลองความสัมพันธ<ของเวลา ความเขDมแสงอาทิตย< และอุณหภูมิการอบแหDง 
ดDวยเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อก กับอุณหภูมิการตากแหDงตามธรรมชาติ 

 
จากผลการทดลองพบวGา ในชGวงเร่ิมเวลา 8.00 นาฬิกาถึงเวลา 13.10 นาฬิกา คGาความเขDม

แสงอาทิตย<เพ่ิมข้ึน ทําใหDอุณหภูมิการอบแหDงและอุณหภูมิการตากแหDงเพ่ิมข้ึนดDวย คือ ในเวลา 8.00 
นาฬิกา ความเขDมแสงอาทิตย<มีคGา 378 W/m2 ทําใหDอุณหภูมิอบแหDงในเคร่ืองอบแหDงเทGากับ 37.7 oC 
และอุณหภูมิตากแหDงตามธรรมชาติเทGากับ 31.4 oC เม่ือถึงเวลา 13. 10 นาฬิกา คGาความเขDม
แสงอาทิตย<เพ่ิมข้ึนสูงสุดเทGากับ 745 W/m2 ทําใหDอุณหภูมิอบแหDงในเคร่ืองอบแหDงเทGากับ 71.0 oC 
และอุณหภูมิตากแหDงตามธรรมชาติเทGากับ 45.8 oC แสดงวGาอุณหภูมิการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงมี
คGาสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ และในชGวงเวลา 13.10 นาฬิกาถึงเวลา 18.00 นาฬิกา คGาความ
เขDมแสงอาทิตย<ลดลงถึง 0 W/m2 เน่ืองจากเปLนชGวงฤดูหนาวดวงอาทิตย<ตกเร็ว ทําใหD 
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ทําใหDอุณหภูมิอบแหDงในเคร่ืองอบแหDงลดลงเทGากับ 32.6 oC และอุณหภูมิตากแหDงตามธรรมชาติ
เทGากับ 25.8 oC แสดงวGาความรDอนภายในเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีความรDอนสะสมอยูGทํา
ใหDอุณหภูมิภายในเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ 

2. เปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรแหDง เปLนผลของความตDองการลดปริมาณนํ้า
ภายในวัสดุอบแหDงหรือกลDวยสุขท่ีใชDในการทดลอง แตGการทดลองคร้ังน้ีเทียบกับระยะเวลาการอบแหDง
หรือตากแหDงเปLนระยะเวลา 1 วัน ดังภาพท่ี 11 จากผลการทดลองพบวGา ในชGวงเร่ิมเวลา 8.00 
นาฬิกาถึงเวลา 17.00 นาฬิกา คGาเปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรฐานแหDงมีคGาเพ่ิมสูง ซึ่ง
เปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรฐานแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีคGาสูงเทGากับ 
35.98% สGวนการตากแหDงตามธรรมชาติมีคGาเทGากับ 22.69% เม่ือคิดตGอวันคGาเปอร<เซ็นต<ความแหDง
ของความช้ืนมาตรฐานแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีคGาสูงเทGากับ 37.97% ตGอวัน 
สGวนการตากแหDงตามธรรมชาติมีคGาเทGากับ 24.23% ตGอวัน แสดงวGาเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<
บล็อกมีคGาเปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรฐานแหDงสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ผลการทดลองความสัมพันธ<ของเวลา ความเขDมแสงอาทิตย< และอุณหภูมิการอบแหDง 
ดDวยเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อก กับอุณหภูมิการตากแหDงตามธรรมชาติ 

 
3. ประสิทธิภาพการอบแหDง เปLนผลจากความสามารถลดปริมาณนํ้าในกลDวยสุขตGอพลังงาน

แสงอาทิตย<ท่ีรับเขDาตGอวัน จากผลการทดลองนํามาวิเคราะห<ผลพบวGา ประสิทธิภาพการอบแหDงของ
เคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีประสิทธิภาพเทGากับ 14.30% และประสิทธิภาพการตากแหDง
ตามธรรมชาติเทGากับ 9.26% แสดงวGาการใชDเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีประสิทธิภาพสูงกวGา
การตากแหDงตามธรรมชาติ 
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อภิปรายผล 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาสมรรถนะของเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอ
เตอร<บล็อกเปLนตัวสะสมความรDอนแบบการพาความรDอนอิสระ และเพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะการ
อบแหDงระหวGางเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ชนิดใชDวอเตอร<บล็อกเปLนตัวสะสมความรDอนแบบ
การพาความรDอนอิสระ กับแบบการตากแหDงธรรมชาติ จากผลการทดลองสรุปไดDวGาคGาความเขDม
แสงอาทิตย<มีผลตGอการอบแหDงและการตากแหDง และในชGวงเวลา 13.10 นาฬิกาคGาความเขDม
แสงอาทิตย<สูงสุดมีคGาเทGากับ 745 W/m2 มีผลทําใหDคGาอุณหภูมิการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชD
วอเตอร<บล็อกแบบการพาความรDอนอิสระเพ่ิมข้ึนสูงสุดเทGากับ 71.0 oC และอุณหภูมิตากแหDงตาม
ธรรมชาติเทGากับ 45.8 oC และตลอดการทดลองคGาอุณหภูมิการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงมีคGาสูงกวGา
การตากแหDงตามธรรมชาติ และผลคGาเปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรฐานแหDงของเคร่ือง
อบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกแบบการพาความรDอนอิสระมีคGาเทGากับ 37.97% ตGอวัน สGวนการตาก
แหDงตามธรรมชาติมีคGาเทGากับ 24.23% ตGอวัน แสดงวGาเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีคGา
เปอร<เซ็นต<ความแหDงของความช้ืนมาตรฐานแหDงสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ และคGา
ประสิทธิภาพการอบแหDงของเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<บล็อกมีประสิทธิภาพเทGากับ 14.30% และ
ประสิทธิภาพการตากแหDงตามธรรมชาติเทGากับ 9.26% แสดงวGาการใชDเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<
บล็อกมีประสิทธิภาพสูงกวGาการตากแหDงตามธรรมชาติ 

จากผลการทดลองสามารถอภิปรายผลไดD คือ เคร่ืองอบแหDงเคร่ืองอบแหDงชนิดใชDวอเตอร<
บล็อกแบบการพาความรDอนอิสระสามารถเปลี่ยนรังสีแสงอาทิตย<เปLนพลังงานความรDอนและสามารถ
เก็บสะสมพลังงานในรูปความรDอนโดยอาศัยอุปกรณ<วอเตอร<บล็อก เม่ือรังสีแสงอาทิตย<ลดลงความ
รDอนท่ีสะสมภายในกลGองวอเตอร<บล็อกจะสGงความรDอนออกสูGหDองอบเม่ืออุณหภูมิภายในหDองอบตํ่า
กวGาอุณหภูมิภายในกลGองวอเตอร<บล็อก ทําใหDกระบวนการอบแหDงมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน สGวนการ
ตากแหDงเม่ือรังสีแสงอาทิตย<ลดลงประสิทธิภาพการตากแหDงลดลงดDวยโดยเฉพาะเวลากลางคืน
ประสิทธิภาพการตากแหDงนDอยท่ีสุด 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้
งานวิจัยคร้ังน้ี เปLนการออกแบบเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<ที่มีกระจกใสโปรงแสงรับ

รังสีแสงอาทิตย<สองดDาน ซึ่งผลการรับแสงโดยตรงจะดีที่สุดหน่ึงดDาน คือดDานท่ีหันหนDาไปทางทิศใตDจะ
รับรังสีแสงอาทิตย<ไดDดีที่สุด จึงขอเสนอแนะในการออกแบบเคร่ืองอบแหDง 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
งานวิจัยคร้ังตGอไปควรออกแบบเคร่ืองอบแหDงพลังงานแสงอาทิตย<รวมกับพลังงานเสริมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการอบแหDงท้ังเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
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การเปรียบเทียบชนิดเหย่ือในการดักจับแมลงสาบด�วยกับดักขวดพลาสตกิ 
Comparison of baits used for cockroach collection using  

 bottled plastic trap  
 

สุเทพ ศิลปานันทกุล, รุGงโรจน< พุGมร้ิว และล้ําศักด์ิ ชวนิชย< 

คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการ
ดักจับแมลงสาบและเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบ
ชนิดตGางๆ ในบDานเรือนของประชาชนชุมชนปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใน
การศึกษาทําการศึกษาเหย่ือตGางๆ จํานวน 5 ชนิดท่ีดึงดูดแมลงสาบไดDแกG อาหารสุนัขชนิดเม็ด (Dog 
Chow) อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) มันฝร่ังทอดแผGน(Potato Chip) มันอัดเม็ด (Tapioca 
Pellet) และนมอัดเม็ด (Granulated Milk) ทดสอบในขวดดักแมลงสาบพลาสติก ขนาด 0.5 ลิตร 
จากน้ันทําการตรวจบันทึกแมลงสาบและชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดDทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 วัน 

ผลการศึกษาการใชDเหย่ือลGอตGางๆในกับดักแมลงสาบพบวGาสามารถลGอดักจับแมลงสาบไดD
เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวตGอกับดักตGอวัน เหย่ือลGอ ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถดักจับแมลงสาบไดD
สูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวตGอกับดักตGอวัน รองลงมาเปLนเหย่ือลGออาหารแมวชนิดเม็ดโดยใชDลGอดัก
แมลงสาบไดDเฉลี่ย 5.16±0.13 ตัวตGอกับดักตGอวัน ตามมาดDวยเหย่ือลGอมันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ดและ
นมอัดเม็ด ท่ีดักไดDเฉลี่ย 4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21 ตัวตGอกับดักตGอวัน การวิเคราะห<
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหย่ือลGอแตGละชนิด พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหาร
แมวชนิดเม็ดใชDดักแมลงสาบไมGแตกตGางกัน แตGเหย่ือลGอท้ังสองชนิดใหDผลในการใชDลGอดักแมลงสาบ
แตกตGางจากเหย่ือลGอชนิดอ่ืนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) นอกจากน้ีพบวGาเหย่ือลGอชนิดมัน
ฝร่ังทอดแผGนใหDผลในการใชDดักแมลงสาบสูงกวGาเหย่ือลGอชนิดมันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)   

นอกจากน้ี ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดD พบวGาแมลงสาบอเมริกันท่ีดักไดD 
(รDอยละ 72.7)มีปริมาณมากกวGาแมลงสาบเยอรมัน (รDอยละ 27.3) อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) และเม่ือพิจารณาแตGละชนิดของเหย่ือลGอก็พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถ
ใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 80.2) ไดDมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน  
คําสําคัญ: แมลงสาบ ; การดักแมลงสาบ ; ขวดดักแมลงสาบ; ชนิดเหย่ือลGอแมลงสาบ 
 

Abstract 
  This study was conducted to compare the types of bait in plastic bottled traps for 
trapping cockroaches and to compare the types of bait in plastic bottled traps for 
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various types of cockroach traps In the houses of the people of Puranawat community, 
Thawi Watthana District, Bangkok. In the study, five types of bait that attracted 
cockroaches including Dog Chow, Cat Chow, Potato Chip, Tapioca Pellet, and Granulated 
Milk were used for the test in 0 .5 -liter plastic bottled traps. A number of trapped 
cockroaches were counted and recorded daily for 3 consecutive days.  
   Results of bait test in cockroach trap showed that the cockroaches were 
caught at an average of 4.16 ± 0.12 per trap per day. Dog Chow can trap cockroaches 
at an average of 5.47 ± 0.05 per trap per day, followed by the Cat Chow at an 
average of 5.16 ± 0.13 per trap per day and Followed by potato chips and Tapioca 
Pellet and Granulated Milk. The number of cockroaches caught was at the average 
4.12 ± 0.06, 3.07 ± 0.14 and 2.96 ± 0.21 per trap per day, respectively. Analysis of the 
efficiency of baits, it was found that the of dog chow and cat chow were not 
different in the trapping of cockroaches, but both types of bait were significantly 
effective in using for trapping the cockroach from other types of baits (P <0.05). In 
addition, it was found that the potato chip resulted in the significantly higher trapped 
cockroach than Tapioca Pellet and Granulated Milk (P <0.05). 
   In addition, the results of the comparison of types of cockroaches that can 
be caught It was found that American cockroaches (72.7%) were significantly higher 
than that of German cockroaches (27.3%) with statistically significant (P <0.05). When 
considered types of baits, the Dog Chow can be used to trap American cockroaches 
(80.2 %) more than other types of bait. 
Keywords: cockroach; cockroach collection; bottled plastic trap; cockroach bait 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของปhญหา 
 ปpจจุบันประชาชนในชุมชนยังคงประสบปpญหาการเจ็บป�วยดDวยโรคระบบทางเดินอาหารใน
ระดับสูง (อัตราป�วยโรคอุจจาระรGวง เทGากับ 768.50 ตGอแสนประชากร ต้ังแตG 1 ม.ค. 2560 - 26 มิ.ย. 
2560) โดยสาเหตุหน่ึงเกิดมาจากการรับประทานอาหารท่ีปนเป�¡อนเน่ืองมาจากแมลงสาบในบDานเรือน
ซึ่งกGอใหDเกิดความสกปรกในอาหารท่ีบริโภค ดังน้ันจึงมีความพยายามท่ีจะควบคุมและกําจัดแมลงสาบ
โดยวิธีการตGางๆตลอดมา เชGนการจัดการดDานสุขาภิบาลในสถานท่ีตGางๆการกําจัดแหลGงอาหารและ
แหลGงเพาะพันธุ< การใชDสารเคมีฉีดพGนหรือทําลายตัวอGอนและตัวแกGแมลงสาบ หรือการใชDกับดัก
ประเภทตGางๆทําลายตัวแกG เปLนตDน แตGก็ยังไมGประสบความสําเร็จ และบางวิธีท่ีใชDก็อาจสGงผลเสียไดD 
เชGนการใชDสารเคมีฉีดพGนหรือทําลายแมลงสาบก็สิ้นเปลืองคGาใชDจGาย และยังอาจสGงผลกระทบตGอ
สิ่งแวดลDอมหรือไมGปลอดภัยสําหรับสุขภาพของคนและสัตว<บริเวณใกลDเคียง นอกจากน้ีการใชDสารเคมี
บGอยๆและปริมาณมากในแตGละคร้ังจะสGงผลใหDแมลงสาบเกิดการตDานทานตGอสารเคมีน้ันไดD  
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    ความพยายามวิจัยหาวิธีการควบคุมและกําจัดแมลงสาบใหมGๆ ท่ีเปLนมิตรกับสิ่งแวดลDอมหรือ
ใชDรGวมกับวิธีอ่ืนๆไดDดDวย เชGน การใชDกับดักท่ีทําจากขวดพลาสติกท่ีใชDแลDวในการดักจับแมลงสาบเปLน
ตDน ซึ่งพบวGากับดักประเภทน้ีมีการเผยแพรGและทราบกันโดยท่ัวไป อยGางไรก็ตามกับดักดังกลGาว
จําเปLนตDองอาศัยเหย่ือลGอท่ีเหมาะสมดDวยจึงจะทําใหDกับดักมีประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบไดD
มาก ซึ่งขณะน้ียังไมGไดDมีการช้ีชัดวGาเหย่ือลGอชนิดไหนท่ีมีผลดีและเหมาะสมท่ีจะใชDในการลGอแมลงสาบ
ใหDมาเขDากับดักไดDมาก  
    ดังน้ันในการวิจัยน้ีคณะผูDวิจัยจึงไดDทําการศึกษาและเปรียบเทียบชนิดของเหย่ือลGอท่ีมีใน
ทDองตลาดเพ่ือนํามาเปLนใชDเปLนเหย่ือลGอแมลงสาบท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการดักจับดDวยกับดักแบบ
ขวดพลาสติกใชDแลDว 
   
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบ 
    2. เปรียบเทียบชนิดของเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบชนิดตGางๆ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยน้ีเปLนรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองในภาคสนาม (Field Experiment) ลักษณะการ
ทดลองท่ีมีแผนแบบสุGมอยGางสมบูรณ< (Completely Randomized Design) โดยทําศึกษาการดักจับ
แมลงสาบในบDานเรือนบริเวณชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

1. เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมขDอมูล 
   1.1 ชนิดเหย่ือทีใชDในการทดลอง 
      ในการวิจัยจะทําการทดสอบเหย่ือชนิดตGางๆ จํานวน 5 ชนิดท่ีดึงดูดแมลงสาบไดDแกG 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด (Dog Chow) อาหารแมวชนิดเม็ด (Cat Chow) มันฝร่ังทอดแผGน(Potato Chip) 
มันอัดเม็ด (Tapioca Pellet) และนมอัดเม็ด (Granulated Milk) เหย่ือเหลGาน้ีจะซื้อมาจากซุปเปอร<
มาร<เก็ต 

 1.2 กับดักแมลงสาบ 
    กับดักแมลงสาบน้ีจะทําจากขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตร ซึ่งวัสดุและอุปกรณ<ท่ีใชDทํา

กับดัก (รูปท่ี 1 ) น้ีประกอบดDวย (1) ขวดพลาสติกขนาด 0.5 ลิตร (2) แผGนใสและเทปพลาสติกขาว 
(3)เคร่ืองเจาะรูขวดพลาสติก และคัตเตอร<สําหรับตัดขวดพลาสติก นําขวดพลาสติกมาแลDวบาก
สGวนบนของขวดใหDเฉียงลงไปเพ่ือไวDสําหรับเสียบแผGนใสท่ีทําเปLนลิ้น โดยความยาววัดจากปากขวดลง
มาประมาณ 1 น้ิว เม่ือบากแลDวนําแผGนใสท่ีตัดเปLนลิ้นนําไปเสียบไวDในขวด จากน้ันทําการยึดแผGนใส
ดDวยเทปพลาสติกขาว เทปพลาสติกน้ีจะชGวยยึดไมGใหDลิ้นแผGนใสหลุดจากขวดพลาสติกขณะดักจับ
แมลงสาบ เจาะรูรอบๆขวดพลาสติกเพ่ือใหDกลิ่นเหย่ือออกมาขDางนอกขวดและดึงดูดใหDแมลงสาบมา
กินเหย่ือภายในขวดกับดัก 
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รูปท่ี 1 กับดักแมลงสาบตัวแกGที่ทําจากขวดนํ้าพลาสติก 
 
   1.3 นํากับดักท่ีวางเหย่ือลGอไวDแลDวไปวางไวDบริเวณท่ีทําการทดลองในชGวงวันท่ี 27-29 

มกราคม 2562 โดยวางกับดักท่ีมีเหย่ือลGอแตGละชนิดๆ ละ 25 กับดัก รวม 125 กับดัก ทําการนับและ
บันทึกจํานวนแมลงสาบท่ีดักจับไดDใน แตGละวัน ระยะเวลา 3 วัน และนํามาจําแนกชนิดของแมลงสาบ
ท่ีดักจับไดD และทําการเฉลี่ยจํานวนแมลงสาบท่ีจับไดDตGอกับดักตGอวัน 

     
การวิเคราะห�ข�อมูล  
      การวิเคราะห<ขDอมูลทําโดย นําขDอมูลการดักจับแมลงสาบของเหย่ือลGอแตGละชนิดมา
เปรียบเทียบและวิเคราะห<ดDวยสถิติเชิงพรรณนาแสดงดDวยคGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และความแตกตGางของคGาเฉลี่ยปริมาณแมลงสาบท่ีดักจับไดDจาก
การใชDชนิดเหย่ือลGอตGางๆ วิเคราะห<ดDวย ANOVA และเปรียบเทียบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยดDวย 
LSD สําหรับคGาเฉลี่ยแมลงสาบชนิดตGางๆท่ีดักไดDจากการใชDชนิดเหย่ือลGอตGางๆ วิเคราะห<ดDวย t-test 
โดยพิจารณาระดับนัยสําคัญ เทGากับ Alpha level 0.05 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบชนิดเหย่ือในกับดักขวดพลาสติกสําหรับการดักจับแมลงสาบตัวแก�   
    จากการศึกษาความสามารถดักจับแมลงสาบของกับดักแมลงสาบในบริเวณตลาดสด โดย
ใชDเหย่ือลGอ 5 ชนิดเปLนระยะเวลา 3 วัน ในชGวงเดือนมกราคม 2562 ผลการทดลองพบวGาชนิดเหย่ือลGอ
แมลงสาบแมลงสาบสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบในขวดดักจับแมลงสาบไดD (รูปท่ี 2)  

 ผลการศึกษาพบวGากับดักแมลงสาบท่ีใชDเหย่ือลGอตGางๆ สามารถลGอดักจับแมลงสาบไดD
เฉลี่ย 4.16±0.12 ตัวตGอกับดักตGอวัน โดยพบวGาเหย่ือลGอ ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดสามารถดักจับ
แมลงสาบไดDสูงสุดเฉลี่ย 5.47±0.05 ตัวตGอกับดักตGอวัน รองลงมาเปLนเหย่ือลGออาหารแมวชนิดเม็ดโดย
ใชDลGอดักแมลงสาบไดDเฉลี่ย 5.16±0.13 ตัวตGอกับดักตGอวัน ตามมาดDวยเหย่ือลGอมันฝร่ังทอดแผGน มัน
อัดเม็ดและนมอัดเม็ด ท่ีดักไดDเฉลี่ย 4.12±0.06, 3.07±0.14 และ 2.96±0.21 ตัวตGอกับดักตGอวัน
ตามลําดับ เม่ือนําไปวิเคราะห<เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเหย่ือลGอแตGละชนิด พบวGาเหย่ือลGอชนิด
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อาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดใชDดักแมลงสาบไมGแตกตGางกัน แตGเหย่ือลGอท้ังสองชนิด
ใหDผลในการใชDลGอดักแมลงสาบแตกตGางจากเหย่ือลGอชนิดอ่ืนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
นอกจากน้ีพบวGาเหย่ือลGอชนิดมันฝร่ังทอดแผGนใหDผลในการใชDดักแมลงสาบสูงกวGาเหย่ือลGอชนิดมัน
อัดเม็ดและนมอัดเม็ดอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และไมGพบความแตกตGางของการดัก
แมลงสาบจากการใชDเหย่ือลGอมันอัดเม็ดและนมอัดเม็ด 05 (ตารางท่ี 1 ) 

 

   
  

รูปท่ี 2 ตัวอยGางแมลงสาบท่ีดักไดDในกับดักแมลงสาบ 
 

ตารางท่ี 1 ชนิดเหย่ือและแมลงสาบท่ีดักจับไดD ( + SD) ในชGวงระยะเวลาท่ีดักในบDาน 
 

ชนิดเหย่ือ 
จํานวน
กับดัก
(กับ) 

ระยะเวลาท่ีดัก 
(วัน) 

แมลงสาบ
ท่ีดักได� 
(ตัว) 

ค�าเฉล่ียแมลงสาบ
ท่ีดักจับได� 

(ตัว/กับดัก/วัน) 
P-value* 

1 2 3 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด 25 125 139 146 410 5.47±0.05 a** 0.05 

อาหารแมวชนิดเม็ด 25 120 129 138 387 5.16±0.13 a 
มันฝร่ังทอดแผGน 25 98 102 109 309 4.12±0.06 b 
มันอัดเม็ด 25 68 79 83 230 3.07±0.14 c 
นมอัดเม็ด 25 60 72 90 222 2.96±0.21 ce 

รวม 125 471 521 566 1,558 4.16±0.12  
*Significant level at alpha level =0.05 
** ตัวอักษรตGางกันมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
*** วิเคราะห<ดDวยสถิติ F-test และ LSD 

 
  2. ผลการเปรียบเทียบการดึงดูดของชนิดเหย่ือและชนิดของแมลงสาบตัวแก�ที่ดักจับได� 
      ผลการเปรียบเทียบชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับไดDโดยการใชDเหย่ือลGอชนิดตGางๆ พบวGา
แมลงสาบอเมริกันท่ีดักไดD (รDอยละ 72.7)มีปริมาณมากกวGาแมลงสาบเยอรมัน (รDอยละ 27.3) อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือพิจารณาแตGละชนิดของเหย่ือลGอก็พบวGาเหย่ือลGอชนิดอาหาร
สุนัขชนิดเม็ดสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 80.2) ไดDมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน 
รองลงมาเปLนเหย่ือลGอชนิดอาหารแมวชนิดเม็ดท่ีสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบอเมริกัน (รDอยละ 78.0) 
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ตามมาดDวยเหย่ือลGอชนิดมันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดซึ่งใชDลGอดักจับจับแมลงสาบ
อเมริกันไดDนDอยกวGา (รDอยละ 77.0, 60.9 และ 55.9 ตามลําดับ) อยGางไรก็ตามการศึกษาพบวGาเหย่ือ
ลGอชนิดนมอัดเม็ดใชDดักจับแมลงสาบเยอรมันไดDสูงสุด(รDอยละ 44.1) ขณะท่ีเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัข
ชนิดเม็ดสามารถใชDลGอดักจับแมลงสาบเยอรมันไดDตํ่าสุด (รDอยละ 19.8) (ตารางท่ี 2 )  
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคGาเฉลี่ยความแตกตGางของชนิดแมลงสาบตัวแกGท่ีดักจับไดD ( + SD) จาก
เหย่ือลGอตGางๆ 
 

ชนิดเหย่ือล�อ 
ชนิดของแมลงสาบท่ีดักจับได�(ตัว, %) 

P-value* แมลงสาบอเมริกัน 
(ตัว) 

แมลงสาบเยอรมัน 
(ตัว) 

อาหารสุนัขชนิดเม็ด 329 (80.2 %) 81(19.8 %)** 0.05 
อาหารแมวชนิดเม็ด 302 (78.0%) 85 (22.0%) 
มันฝร่ังทอดแผGน 238 (77.0 %) 71(23.0%) 
มันอัดเม็ด 140 (60.9%) 90(39.1%) 
นมอัดเม็ด 124 (55.9 %) 98 (44.1%) 

รวม 1,133(72.7 %)  425 (27.3%)  
*Significant level at alpha level =0.05 
** วิเคราะห<ดDวยสถิติ t-test 

 
อภิปรายผล 

ในการศึกษาประสิทธิภาพของชนิดเหย่ือลGอแมลงสาบท่ีจะเขDากับดัก พบวGาอาหารสุนัขชนิด
เม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดมีประสิทธิภาพสูงสุด คือใชDลGอดักแมลงสาบเขDากับดักไดDดีท่ีสุด ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองจากอาหารสุนัขและอาหารแมวมีสGวนประกอบท่ีทํามาจากเน้ือสัตว<มีกลิ่นท่ีดึงดูดแมลงสาบท่ีเปLน
นักลGามากินอาหารไดDงGาย เปรียบเทียบกับเหย่ือลGอชนิดอ่ืนท่ีมีองค<ประกอบเปLนแปJง (มันฝร่ังทอดแผGน
และมันอัดเม็ด) ไขมันและโปรตีน (นมอัดเม็ด)ซึ่งมีกลิ่นดึงดูดนDอยกวGา ผลการวิจัยน้ีคลDายกับการศึกษา
ของ Changlu Wang and Gary W. Bennett (2006) .ท่ีทําการศึกษาเหย่ือลGอชนิดตGางๆในการกับ
ดักเพ่ือการดักติดตามแมลงสาบเยอรมัน และพบวGาการใชDอาหารเด็กเปLนเหย่ือลGอดักแมลงสาบเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดักจับแมลงสาบมากกวGากับดักกาวท่ีไมGมีเหย่ือลGอ ซึ่งบGงช้ีวGาชนิดเหย่ือลGอมีผลตGอ
การใชDลGอดักจับแมลงสาบ นอกจากน้ีการศึกษาการใชDเหย่ือลGอตGางๆในกับดักแมลงวันพบวGาเหย่ือลGอท่ี
ทํามาจากปลาซึ่งมีกลิ่นมากจะดึงดูดแมลงวันเขDากับดักไดDมากกวGา (สุเทพ และคณะ, 2560) และ
การศึกษาพบวGามันอัดเม็ดและนมอัดเม็ดไมGมีความแตกตGางกันในการใชDลGอดักแมลงสาบ ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากเหย่ือท้ังสองมีกลิ่นนDอยและไมGแตกตGางกัน ซึ่งไมGสGงผลตGอการเพ่ิมประสิทธิภาพการเปLน
เหย่ือลGอแมลงสาบท่ีศึกษาในคร้ังน้ี  
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 สําหรับการดักจับแมลงสาบคร้ังน้ีพบวGาสามารถดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDมากกวGาการดัก
จับแมลงสาบเยอรมัน ซึ่งคาดวGาแมลงสาบอเมริกันมีประชากรมากกวGาในบDานท่ีพักอาศัย และยัง
สามารถพบไดDท่ัวไปในบDานบริเวณฝJาเพดาน รอยแตกของผนัง รอบๆบDานบริเวณกองขยะหรือในทGอ
ระบายนํ้าท่ีมีคราบไขมันสกปรก เปLนตDน ขณะท่ีแมลงสาบเยอรมันอาจพบไดDนDอย เชGนบริเวณกอง
หนังสือ ตูDเสื้อผDา ลิ้นชัก ซิงค<นํ้า หรือในตูDโทรทัศน< ซึ่งมีผลใหDดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDมากกวGา
แมลงสาบเยอรมัน และในการศึกษาพบวGาอาหารสุนัขชนิดเม็ดและอาหารแมวชนิดเม็ดเหมาะสําหรับ
ใชDเปLนเหย่ือลGอดักจับแมลงสาบอเมริกันไดDดีมากกวGาเหย่ือลGอชนิดอ่ืน ขณะท่ีเหย่ือลGอชนิดนมอัดเม็ด
เหมาะสําหรับการใชDลGอดักจับแมลงสายเยอรมันมากกวGาเหย่ือชนิดอ่ืน  

 การดักจับแมลงสาบดDวยกับดักดDวยการใชDเหย่ือลGอตGาง บGงช้ีใหDเห็นวGาประชากรแมลงสาบมี
ชุกชุม การใชDกับดักแมลงสาบและเหย่ือลGอตGางๆเหลGาน้ีจะชGวยดักจับแมลงสาบตัวแกGและมีสGวนในการ
ลดประชากรแมลงสาบไดD (Owens and Bennett 1983, Kaakeh and Bennett,1997) แตGหากไมG
ดําเนินการปรับปรุงสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยใหDดี ท่ีจะลดแหลGงอาหารและแหลGงเพาะพันธุ<ของแมลงสาบ
แลDว แมลงสาบเหลGาน้ีอาจนําโรคมาสูGผูDอาศัยในบDานเรือนไดD จึงควรทําการดักจับเปLนระยะๆเพ่ือ
ทําลายตัวแกGของแมลงสาบควบคูGไปกับปรับปรุงสุขาภิบาลดDวย จึงจะชGวยควบคุมแมลงสาบใน
บDานเรือนไดDอยGางแทDจริง  

ดังน้ันจากการศึกษาในคร้ังน้ีแสดงใหDเห็นวGาในกรณีท่ีตDองการดักจับแมลงสาบ เพ่ือการ
ควบคุมหรือกําจัดประชากรแมลงสาบ หากไมGมีเหย่ือลGอชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ดหรืออาหารแมวชนิด
เม็ดแลDว อาจใชDเหย่ือลGอชนิดอ่ืน เชGน มันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ด หรือนมอัดเม็ด ทดแทนไดD เพียงแตG
ประสิทธิภาพอาจจะตํ่ากวGากันเล็กนDอย แตGก็ยังเปLนทางเลือกใชDเปLนเหย่ือในการใชDหรือรGวมกับวิธีอ่ืนใน
การควบคุมและกําจัดแมลงสาบใหDลดนDอยลงในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลDอมไมGดี 
ตลอดจนชGวยลดความหGวงกังวลจากการใชDสารเคมีกําจัดแมลงสาบซึ่งนับวันจะเกิดปpญหาการด้ือยา
และการปนเป�¡อนในสิ่งแวดลDอมและอันตรายตGอสิ่งมีชีวิตและสุขภาพของผูDใชDดDวย  

  
ข�อเสนอแนะ 

กับดักแมลงสาบจากขวดพลาสติกและการเลือกใชDเหย่ือลGอ ชนิด ชนิดอาหารสุนัขชนิดเม็ด
หรืออาหารแมวชนิดเม็ด มันฝร่ังทอดแผGน มันอัดเม็ด หรือนมอัดเม็ด สามารถนํามาใชDในการดักจับ
หรือใชDรGวมกับวิธีอ่ืนเพ่ือการกําจัดและควบคุมประชากรแมลงสาบ ซึ่งสามารถทําใชDเองและขยายผล
ตGอไดD การใชDกับดักดังกลGาวยังอาจชGวยลดอัตราการป�วยจากโรคระบบทางเดินอาหารท่ีเกิดจาก
แมลงสาบเปLนสื่อไดDอีกดDวย  
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ความคาดหวังของแกนนําสุขภาพครอบครัวเม่ือได�ปฏิบตัิหน�าท่ีแล�ว กรณีศึกษา:  
แกนนําสุขภาพครอบครวัในเขตเทศบาลเมือง ตาํบลเมืองปhก  

อําเภอปhกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
Expectation of family health leader when performing the duties. 

 
ครรชิต สกุลแกDว 

 
บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยความคาดหวังของแกนนําสุขภาพครอบครัวเม่ือไดDปฏิบัติหนDาท่ีแลDวในเขตพ้ืนท่ี
เทศบาลเมือง ตําบลเมืองปpก อําเภอปpกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชDกลุGมตัวอยGางผูDท่ีไดDรับการ
มอบหมาย ใหDทําหนDาท่ีเปLนแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว จํานวน 100 คน (จากกลุGมผูDมาจาก
ครอบครัวซึ่งไดDรับการสัมภาษณ<เร่ืองความตDองการจะใหDมี กสค.) แลDวนําขDอมูลท่ีไดDไปวิเคราะห<ในรูป
สถิติเชิงพรรณนา โดยการใชDสถิติแจกแจงความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผล
การวิเคราะห<พบวGา กลุGมตัวอยGางท้ังหมดมีความภาคภูมิใจในการทําหนDาท่ี มากท่ีสุด มีหลักธรรมใน
การทํางาน และม่ันใจในความรูDท่ีไดDรับจากการอบรม ในการปฏิบัติงาน มีความปรารถนาดDาน
เทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนางานรวมท้ังอุปกรณ<พ้ืนฐานเพ่ือการปฏิบัติงาน และยังมีแนวคิดวGาการสรDาง
สายสัมพันธ<เชGน เครือขGาย เพ่ือนรGวมสายงาน และการพบปะระหวGางแกนนําสุขภาพ เปLนสิ่งจําเปLนท่ี
ควรไดDรับการสGงเสริม 
 

Abstract 
 The research was conduct to study the expectation of family health leader 
when performing the duties in Municipal area, Parktongchai District, Nakornratchasima 
Province. The data were analyzed with SPSS analysis sorftware, descriptive statistic 
include mean percentage, standard deviation. 

The results of the study showed that most of samples opinion have 
appreciative in their duties and wish to perform duties. They also have good concept 
of their works. 

 
ความเป�นมาของปhญหา 
 ประเทศไทยไดDสรDางระบบการสรDางความรูDในชุมชนของประเทศดDวยการสรDางการมีสGวนรGวม
ของประชาชนในรูปแบบของอาสาสมัครสาธารณสุข ท่ีมีท้ังเนDนหลักการรักษาพยาบาลเบ้ืองตDน คือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูGบDาน (อสม.) กับการสื่อสารขDอมูลโดยผูDสื่อขGาวสาธารณสุข (ผสส.) 
เพ่ือเปLนกําลังคนของการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีมีพัฒนาการมาอยGางตGอเน่ืองเปLนเวลาเกือบ 
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40 ปr ปpจจุบันไดDมีการรวมอาสาสมัครท้ัง 2 ประเภทเขDาดDวยกันเปLน อสม. ประเภทเดียว มีจํานวนถึง 
1,047,800 คน ท่ีเปLนคนเอกซเรย<ใหDคําแนะนําดDานสาธารณสุขในชุมชน 

จุดเร่ิมตDนของ อสม. จากความคิดท่ีวGา 10-15 ครัวเรือน ตDองมีคนท่ีรูDเร่ืองสุขภาพและเปLน
ศูนย<รวม ในการใหDคําปรึกษาหารือเร่ืองสุขภาพไดD และเปLนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพของ
ประเทศ ในชุมชน นับวGาเปLนจุดสําคัญในการเร่ิมตDนใหDคนมีความรูDเร่ืองสุขภาพ จนไดDรับการยกยGอง
จากองค<การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกท่ัวไป วGาเปLนกิจการสาธารณสุขมูลฐานท่ีดีท่ีสุดแหGงหน่ึง
ในโลก โดยมีเปJาหมายเพ่ือพัฒนาสุขภาพของประเทศท่ีมุGงหวังใหD ประชาชนไทยท้ังระดับบุคคลและ
ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเองไดD ดDวยการพ่ึงตนเองอยGางย่ังยืน 

ปpจจุบันระบบสุขภาพไทยกําลังเผชิญกับสิ่งท่ีทDาทายจากรอบดDาน อาทิ การเขDาสูGสังคม
ผูDสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทสูGสังคมการเมือง การเช่ือมตGอการคDาการลงทุนท่ัวโลก 
ตลอดจนความกDาวหนDาทางเทคโนโลยี ประชาชนมีความคาดหวังตGอคุณภาพของระบบบริการมากข้ึน 
ขณะท่ีงบประมาณของภาครัฐ เร่ิมมีจํากัด ไมGเพียงพอตGอการเพ่ิมข้ึนของคGาใชDจGายดDานสาธารณสุข อีก
ท้ัง การผลิตบุคลากรดDานสาธารณสุขยังไมGเพียงพอและไมGตGอเน่ืองอัตราสGวนประชากรตGอบุคลากรดDาน
การแพทย<และสาธารณสุขยังไมGเปLนไปตามท่ีพึงประสงค<มีการสูญเสียกําลังคนอยGางตGอเน่ือง อีกท้ังเกิด
การขาดชGวงในการหาบุคคลมาทดแทนการขาดแคลนอัตรากําลังท่ีจําเปLน ทําใหDบุคลากรทางการ
แพทย<และสาธารณสุขมีภาระงานมากกวGาปริมาณท่ีบุคลากรคนหน่ึงตําแหนGงหน่ึงจะไดDจะทําไดDใน
ระยะเวลาหน่ึงตามกรอบมาตรฐานท่ีกําหนด จึงจําเปLนท่ีจะตDองพัฒนาเครือขGายกําลังคนดDานสุขภาพ
ในภาคประชาชนและภาคประชาสังคมใหDเขDมแข็งเพ่ือใหDมีกําลังคนดDานสุขภาพในชุมชนท่ีมีศักยภาพ
ตGอกันไปและเปLนแกนหลักในการดูแลและ จัดการดDานสุขภาพของประชาชน 

ประกอบกับพฤติกรรมดDานสุขภาพของประชาชนท่ีกGอใหD เกิดโรค ไมG ติดตGอ (Non-
communicable diseases : NCDs) มากข้ึน รวมถึงมีผูDสูงอายุติดบDานติดเตียง จํานวน 1 ลDานคน 
และมีจํานวน 9 แสนหกหม่ืนคนท่ีชGวยเหลือตัวเองไดDบางสGวน สGวนอีก 6 หม่ืนสามพันคน ไมGสามารถ
ชGวยเหลือตัวเองไดD (ขDอมูลสํานักงานสถิติแหGงชาติ ปr 2558) และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย ระบุวGา ในปr 2560 ประเทศไทย มีผูDสูงอายุติดบDาน 235,301 คน และผูDสูงอายุติดเตียง 136,677 
คน (ขDอมูล TDRI ณ 7 ตุลาคม 2559) นอกจากน้ีมีคนไทยจํานวนถึง 14 ลDานคน ท่ีเปLนโรคในกลุGมโรค
ไมGติดตGอเร้ือรัง และเปLนสาเหตุหลักการเสียชีวิตของประชากรท้ังประเทศ โดยจากสถิติ ปr พ.ศ. 2552 
พบวGา มีประชากรเสียชีวิต จากกลุGมโรคไมGติดตGอเร้ือรัง มากกวGา 300,000 คน หรือคิดเปLน 73 % 
ของการเสียชีวิตของประชากรไทยท้ังหมดในปr 2552 และมีผูDป�วยโรคไตเร้ือรังประมาณ 8 ลDานคน ใน
จํานวนน้ีเปLนผูDป�วยไตวายระยะสุดทDาย 2 แสนคน และมีผูDป�วยรายใหมGเพ่ิมข้ึนปrละประมาณ 10,000 
คน โดยผูDป�วยไต 1 คน มีคGาใชDจGายในการลDางไตเฉลี่ยเดือนละ 30,000 บาท แตGละปrใชDงบประมาณถึง
กวGา 17,000 ลDานบาท (ขDอมูลจากสมาคมโรคไต) ขDอมูลจาก Dashboard – HDC – กระทรวง
สาธารณสุข ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2559 พบวGา มีผูDป�วยโรคไตเร้ือรังระยะ 4 จํานวน 86,708 คน และ
ในระยะน้ีหากไดDรับการดูแลสุขภาพอยGางดีจะทําใหDลดระยะการป�วยจากระยะท่ี 4 เปLนระยะท่ี 3 หรือ
อยูGในภาวะคงท่ีระยะท่ี 4 ขDอมูลบทเรียนจากกําแพงเพชรของสถาบันไตภูมิราชนครินทร< รGวมกับ
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โรงพยาบาลคลองขลุง และโรงพยาบาลทรายทองพัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร ระบุวGา หากผูDป�วยโรค
ไต ไดDรับการดูแลต้ังแตGระยะแรกๆ ในโรงพยาบาลชุมชนอยGางมีประสิทธิภาพ จะชะลอการเกิดไตวาย
ระยะสุดทDายนานข้ึน จาก 7 ปr เปLน 14 ปr 

ประเทศไทยมีเปJาหมายการพัฒนาสุขภาพของประเทศมุGงหวังใหDเกิดการดูแลสุขภาพดDวย
ตนเอง (Self Care) ใหDประชาชนไดDเลือกวิธีการหรือกิจกรรมท่ีใชDประพฤติปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนดDวยกันเอง ในการปJองกันและสGงเสริมสุขภาพ ระวังรักษารGางกายใหDสะอาดปราศจาก
เช้ือโรค ภัยอันตราย ท่ีอาจจะทําใหDบาดเจ็บ ป�วย เสี่ยงหรือพิการ การดูแลจิตใจใหDสดช่ืนแจGมใสและ
ระวัง ภัยจากสังคม ตลอดจนการวิเคราะห<สืบคDนหาโรคและการรักษาข้ันตDนดDวยตนเอง โดยการใชD
องค<ความรูD ภูมิปpญญา เทคโนโลยีและทรัพยากรพ้ืนฐานในครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยเร่ิมจาก
การสรDางระบบการ สรDางชุมชนในชุมชนท่ีตDองมีคนท่ีรูDเร่ืองสุขภาพ และเปLนศูนย<รวมในการใหD
คําปรึกษาหารือเร่ืองสุขภาพและเปLนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนสุขภาพในรูปแบบอาสาสมัคร
สาธารณสุข ไดDแกG อสม. เพ่ือกDาวขDาม รูปแบบอาสาสมัครท่ีมีอยูGในปpจจุบันและผลักดันไปใหDถึง
เปJาหมายของงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการมุGงเนDนใหDคนไทยระดับบุคคล ระดับครอบครัว สามารถ
วิเคราะห<และจัดการความเสี่ยงภัยสุขภาพ ตลอดจนดูแลสุขภาพดDวยตนเอง และแกDไขปpญหาของ
ชุมชนรGวมกัน แบบพ่ึงตนเองไดDโดยการตGอยอดขยายผลจากการดูแลสุขภาพชุมชนไปถึงครอบครัว
อยGางเปLนระบบ บนฐานทุนเดิมท่ีมีอยูGนํามายกระดับ ปรับทัศนคติ และเพ่ิมเติมความรูD ประกอบกับ 
การนําเทคโนโลยีมาใชDประโยชน<อยGางเหมาะสม ตามบริบทมากข้ึน เพ่ือใหDประชาชนบนผืนแผGนดิน
ไทยอยูGอยGางมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถชGวยเหลือตนเองไดD พ่ึงตนเองไดD โดยไมGเปLน
ภาระของครอบครัวมากนักอันจะทําใหDประเทศม่ันคง ม่ังค่ังและย่ังยืน และสืบไป 

ดังน้ันในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนขององค<กรหลักดDานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือ
ประชาชนสุขภาพดี อยGางกระทรวงสาธารณสุข ท่ีจะขับเคลื่อนสูGเปJาหมายประชาชนสุขภาพดี 
เจDาหนDาท่ีท่ีมีความสุข ระบบสุขภาพย่ังยืนในชGวงการเปลี่ยนผGานของประเทศสูGระบบเศรษฐกิจสังคม
ดิจิตอล ในทศวรรษท่ี 21 ภายใตDโมเดลประเทศไทย 4.0 กระทรวงสารณสุขจึงไดDขยายเครือขGายการ
สรDางความรูDใหDประชาชนจากชุมชน ไปสูGถึงครัวเรือน ดDวยการกําหนดนโยบายสGงเสริมใหDมี อาสาสมัคร
ประจําครอบครัว (อสค.) ดDวยการใหDนําบุตรหลาน ญาติ สมาชิกในครอบครัวหรือผูDดูแลมาเขDารับการ
อบรม รูDเรียนรูDรGวมกับญาติที่ป�วยวGาควรจะดูแลอยGางไรและจะทํา อยGางไรใหDคนในครอบครัว มีสุขภาพ
แข็งแรง เพ่ือเสริมสรDางศักยภาพของครอบครัวในการดูแลสุขภาพดDวยตนเอง ซึ่งเปLนการสรDาง
กระบวนการใหDประชาชนดําเนินการตามหนDาท่ีของพลเมืองในการมีความรูD ความเขDาใจและประพฤติ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพดDวยตนเองอยGางรับผิดชอบดDวย ความรูDสึกวGา “สุขภาพเปLนของเรา” ใน
ทุกครอบครัวอยGางนDอยครอบครัวละ 1 คน จะมี อสค. ท่ีมีความรูDและเปLนผูDดูแลสุขภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว และเปLนการเช่ือมโยงหนุนเสริมการเพ่ิมคุณภาพและการเขDาถึงระบบบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพของประชาชน ตลอดจนทําใหDประชาชนพ่ึงตนเองไดDและเสริม พลังกําลังคนดDานสุขภาพ
ภาครัฐ ไดDอีกทางหน่ึงดDวย โดยเร่ิมดําเนินการคร้ังแรกต้ังแตGเดือนมิถุนายน 2559 เปLนตDนมา และ
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เพ่ือใหDเกิดความตGอเน่ือง เกิดผลเชิงรูปธรรมของผลลัพธ<ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน อสค. และ
เสริมสรDางศักยภาพการดูแลสุขภาพดDวยตนเองระดับครอบครัว 

กระทรวงสาธารณสุขจึงไดDดําเนินงานสรDางเครือขGายสูGครัวเรือน โดยการสรDางความรูDดDาน
สุขภาพใหDคนไทยไดDเรียนรูDท่ีจะปJองกันดูแลตัวเองในเบ้ืองตDน ท้ังการปJองกันโรคใน 4 กลุGมวัย และสGง
ตGอไปยังชุมชนรอบขDาง ดDวยการมีอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ดDวยการใหDนําบุตรหลาน ญาติ 
สมาชิกในครอบครัวหรือผูDดูแลมาเขDารับการอบรมหรือเรียนรูDรGวมกับญาติท่ีป�วยวGาควรจะดูแลอยGางไร
ใหDคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรง 

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) โดยมีชุมชนเปLนตัวสนับสนุนเปLนการตGอยอดการดูแล
สุขภาพจาก อสม. เขDาไปในครัวเรือน เพ่ือใหDประชาชนมีความรูDและสามารถดูแลตนเองไดD พรDอมท้ังมี
สGวนรGวมในการแกDไขปpญหาของชุมชน โดยกําหนดเปJาหมายวGา ครอบครัวหน่ึงจําเปLนตDองมีอาสาสมัคร
ประจําครอบครัว (อสค.) อยGางนDอย 1 คน ท่ี สามารถดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวไดD ซึ่งจะทําใหD
ครอบครัวไดDรับการถGายทอดความสมํ่าเสมอ ทําใหDเกิดทักษะท้ังในระดับบุคคลและครอบครัว ในการ
วิเคราะห< สามารถจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพและดูแลสุขภาพของผูDป�วยโรคไตเร้ือรัง ผูDสูงอายุ 
ผูDป�วยโรคไมGติดตGอเร้ือรังและผูDดDอยโอกาส ตลอดจนประชาชน 5 กลุGมวัย ต้ังแตGสมาชิกท่ีมี ใน
ครอบครัวตนเอง รวมท้ังมีสGวนรGวมในการดูแลสุขภาพและแกDไขปpญหาของชุมชน เปLนรูปแบบหน่ึงของ
การมีสGวนรGวม ของประชาชนในระดับครอบครัวท่ีจะเช่ือมตGอและชGวยเสริมการดําเนินงานของ อสม. 
ไดDเปLนอยGางดี มีความยืดหยุGนมากกวGา อสม. 

การเสริมสรDางศักยภาพการดูแลสุขภาพดDวยตนเองระดับครอบครัวดDวย อสค. เปLนแผนงาน
ตามยุทธศาสตร<เฉพาะของรัฐบาล (Agenda) กลุGมงานดDานสังคม ยุทธศาสตร<ชาติระยะ 20 ปr (พ.ศ.
2559-2579) ยุทธศาสตร<ที่ 4 การสรDางความเสมอภาคและความเทGาเทียมกันทางสังคม สอดคลDองกับ
เปJาหมายการพัฒนาท่ียังยืน (SDG) เปJาหมายท่ี 3 ทําใหDแนGใจถึงการมีสุขภาวะในการดํารงชีวิต และ
สGงเสริมความเปLนอยูGท่ีดี ของทุกคนในชGวงอายุ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหGงชาติฉบับท่ี 12  
(พ. ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร<ท่ี 1 การเสริมสรDาง และพัฒนาทรัพยากรมนุษย< : ลดปpจจัยเสี่ยง
ดDานสุขภาพและใหDทุกภาคสGวนคํานึงถึงผลกระทบตGอสุขภาพเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
ลดคGาใชDจGายในระบบสุขภาพภาครัฐ และพัฒนาระบบการดูแลและสรDางสภาพแวดลDอมท่ีเหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย และยุทธศาสตร<ท่ี 2 การสรDางความเปLนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคมรวมถึง
ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย : เร่ืองการวางแผนกําลังคนภาครัฐเชิง
ยุทธศาสตร< และยุทธศาสตร<บุคลากรเปLนเลิศ (People Excellence) กองยุทธศาสตร< 20 ปrกระทรวง
สาธารณสุข 

ความคาดหวังของผูDไดDรับการมอบหมายหนDาท่ี ใหDปฏิบัติงานเปLนแกนนําสุขภาพ ประจํา
ครอบครัว (กสค.) มีความสําคัญอยGางย่ิงวGาจะทํางาน ใหDลุลGวงเปLนผลสําเร็จในการเสริมสรDางสุขภาพ
แกGคนในครอบครัวเม่ือทุกๆครอบครัว มีสุขภาพท่ีดียGอมทําใหDสุขภาพของชุมชนโดยภาพรวมดีไปดDวย
จึงเปLนจะตDองไดDรับการสนับสนุนสGงเสริมพัฒนาวิธีการทํางานใหDเกิดประสิทธิภาพตามความคาดหวัง
ของ กสค. 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
 คุณคGาของงานคือประโยชน<ของเน้ืองาน การสรDางคนและการสรDางสังคมท่ีดีงาม รGมเย็นเปLน
สุข รักในผลของความดีท่ีเกิดจากงาน และสรDางความสามัคคี สุดทDายผลงานของแตGละคน แตGละ
องค<กรควรเก้ือกูลกัน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผูDวิจัยไดDกําหนดวัตถุประสงค<ไวD 3 ประการ 
1. เพ่ือศึกษาถึงความรูDสึกถึงคุณคGาของการปฏิบัติหนDาท่ี กสค. 
2. เพ่ือศึกษาถึงความปรารถนาท่ีจะ ใหDการปฏิบัติงาน ในหนDาท่ี  กสค. บรรลุตาม

วัตถุประสงค< 
3. เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดการทํางานใหDบรรลุผลท่ีย่ังยืน 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองความคาดหวังของ กสค. เม่ือไดDปฏิบัติหนDาท่ีแลDวซึ่งอยูGในเขตพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองตําบลเมืองปpก อําเภอปpกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปLนการศึกษาความคาดหวังของ 
กสค. วGามีความคาดหวังท่ีจะใหDเกิดความสําเร็จในงานท่ีปฏิบัติอยGางไร เปLนการศึกษาเชิงสํารวจ โดย
การใชDแบบสอบถามสัมภาษณ< ผูD ท่ีไดDรับมอบหมายใหDปฏิบัติหนDาท่ีเปLน กสค. ซึ่งเปLนผูD ท่ีมาจาก
ครอบครัวท่ีผูDวิจัยไดDคือสัมภาษณ<เก็บขDอมูล ซึ่งเปLนการสํารวจแนวคิดในการจัดระบบการดูแลสุขภาพ 
ระดับครัวเรือนและการจัดใหDมี กสค. ข้ึน เม่ือเดือน ตุลาคม 2559 
 
ขอบเขตในการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงความรูDสึก ถึงคุณคGา ความปรารถนา และแนวคิดในการทําหนDาท่ี 
กสค. 
 
ขอบเขตของประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

กลุGมตัวอยGางในการศึกษาคร้ังน้ีเปLนประชากรท่ีอยูGในครอบครัวท่ีเคยใหDสัมภาษณ<ถึงการ
จัดการระบบดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง ตําบลเมืองปpก อําเภอปpกธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปLนผูDที่ไดDรับการอบรมใหDทําหนDาท่ีเปLน กสค. จํานวน 100 คน 

 
ขอบเขตเนื้อหา 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูDวิจัยไดDกําหนดขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมประชากรท่ีเก่ียวขDองดังตGอไปน้ี 

1. กลุGมตัวอยGางในแตGละกลุGมอาชีพระดับการศึกษาและเพศวGามีความรูDสึกถึงคุณคGาของการ
ปฏิบัติหนDาท่ี กสค. อยGางไร 

2. กลุGมตัวอยGางในแตGละประเภทมีสิ่งท่ีปรารถนาและมีแนวคิดในการทํางานเปLนอยGางไร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ตัวแปรตDน               ตัวแปรตาม 

 
 

 
ผลการวิจัยพบว�า 
 
 
 1. ดDานคุณคGาในการทําหนDาท่ี กสค. กลุGมตัวอยGางท้ังหมดมีความภาคภูมิใจในการทําหนDาท่ี มี
หลักธรรมในการทํางาน และม่ันใจในความรูDที่ไดDรับการอบรมในการปฏิบัติงาน 
 2. กสค. มีความปรารถนา ความรูDเพ่ิมเติม เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางาน และเคร่ืองมืออุปกรณ<
พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน 
 3. กสค. มีแนวคิดวGา สายสัมพันธ< เชGน เครือขGาย เพ่ือนรGวมสายงาน และการพบปะระหวGาง 
กสค. เปLนสิ่งจําเปLนท่ีควรไดDรับการสGงเสริม 
 
อภิปรายผล 

1. การมีหลักธรรม คือ ความกตัญ½ู พรหมวิหาร 4 เปLนเคร่ืองยึดเหน่ียว ท่ีทําใหD กสค. 
ปฏิบัติงานไดDตามบรรทัดฐานท่ีสรDางความแข็งแกรGง ดDานสุขภาวะแกGครอบครัว 

2. เคร่ืองมือเคร่ืองใชDพ้ืนฐาน เชGน เคร่ืองวัดความดันโลหิต เคร่ืองวัดคGานํ้าตาลในเลือด เคร่ือง
ช่ังนํ้าหนัก ควรใหDการสนับสนุน แกG กสค. 

3. การสรDางความสัมพันธ<ในรูปแบบเครือขGาย การไดDพบปะสังสรรค<ระหวGาง กสค. เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูDเปLนสิ่งจําเปLน 

 
ข�อเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังต�อไป 
 ผูDที่มีความสนใจศึกษาดDานการสรDางความแข็งแกรGงดDานสุขภาวะ ควรจะไดDศึกษาเจาะลึก เพ่ือ
ขยายผลใหDเกิดการผนึกพลัง ของชุมชนเพ่ือการท่ีระบบสุขภาวะของชุมชนอยGางย่ังยืน 
 

บรรณานุกรม 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. คู�มือแกนนําสุขภาพประจํา

ครอบครัว (กสค.) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน. แนวทางการดําเนินงาน

อาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 
สํานักโรคไมGติดตGอ. คู�มืออาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) กลุGมดูแลผูDป�วยโรคไมGติดตGอเร้ือรัง 

ขDอมูลท่ัวไป 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- เพศ 

 

ความคาดหวังเพ่ือการดูแลระบบสุขภาพในระดับครัวเรือน 
- คุณคGา (ความเห็น) ในการเปLน กสค. 
- สิ่งท่ีปรารถนา 
- แนวคิดในการทํางาน 
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กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. หลักสูตรอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน (2558). คู�มือประกอบการเรียนรู�

การพัฒนาศักยภาพ อสม. และชุมชุนในการป{องกันโรคไตเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพ.
กรุงเทพฯ บริษัท บอร<น ทูบี พับลิช่ิง 

การจัดการระบบดูแลสุขภาพในระดับครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง ตําบลเมืองปpก อําเภอปpก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ปhจจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสขุ
ศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

A Predictive Factors Related to Stress Among Undergraduate Students 
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บทคัดย�อ 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการศึกษาเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับความเครียดของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดDแกG ปpจจัยสGวนบุคคล การเผชิญปpญหา และแรงสนับสนุนทางสังคม 
พรDอมท้ังเพ่ือทดสอบปpจจัยการทํานายท่ีดีท่ีสุดในการทํานายความเครียด ของนักศึกษา คณะ
สาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 200 คน เลือกกลุGมตัวอยGางมาโดยใชDวิธีการ
แบGงช้ันภูมิ จากนักศึกษาปริญญาตรี 4 ช้ันปr เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยเปLนแบบสอบถามวิเคราะห<
ขDอมูลดDวยสถิติ รDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<เพียร<สัน 
(PEASON’s PRODUCT MOMENT CORRELATION COEFFICIENT) 

ผลการวิจัยพบวGา กลุGมตัวอยGางท้ังหมด 200 คน เปLนเพศหญิงมากท่ีสุด รDอยละ 84.5 เพศชาย 

รDอยละ 15.5 อายุ 21 ปr พบมากท่ีสุด ระดับคะแนนความเครียดในระดับปานกลาง รDอยละ 66 (  = 71.10, 

S.D. = 13.038) ระดับคะแนนในการเผชิญปpญหา ในระดับสูง รDอยละ 92 (  = 67.08 , S.D. = 11.73) 

และระดับคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง รDอยละ 99.5 (  = 35.15, S.D. = 4.17) ผลการ
วิเคราะห<ระดับความสัมพันธ<ของตัวแปรตGางๆ พบวGา เพศมีความสัมพันธ<ทางบวกกับแรงสนับสนุนทาง
สังคมระดับตํ่า ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.241, p-value<0.01) อายุมีความสัมพันธ<ทางบวกกับ
ระดับการศึกษาระดับสูง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.772, p-value< 0.01) อายุมีความสัมพันธ<
ทางบวกกับการเผชิญปpญหา ระดับตํ่า ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.197, p-value<0.01) ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ<ทางบวกกับการเผชิญปpญหาระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r =0.402, 
p-value<0.01) ระดับการศึกษามีความสัมพันธ<ทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับตํ่า ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ (r = -0.226, p-value<0.01) แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ<ทางบวกกับ
ความเครียดระดับตํ่า ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.179, p-value<0.05) ผลการวิเคราะห<ปpจจัยรGวม
ในการทํานายความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแรงสนับสนุนทางสังคม ไดDรDอยละ 57.3 ( = 0.573, p-value 
<0.0001) โดยมีปpจจัยทางอายุที่สามารถทํานายความเครียดท่ีดีที่สุด (  = 0.467, p-value<0.0001)  
คําสําคัญ : ความเครียด การเผชิญความเครียด แรงสนับสนุนทางสังคม นักศึกษาปริญญาตรี 
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Abstract 
This is a survey research. To study a predictive factory affected to stress 

among undergraduate students such as; background characteristics, stress coping, 
social support. In addition to test the best predictive factors that predict stress levels 
among 200 undergraduate students, Faculty of Public Health at BangkokThonburi 
University, Sample size selected by proportional stratified random sampling from four 
levels of undergraduate students. The research instrument in this study was 
questionnaire. The research analysis that composed of descriptive statistics such as 
percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics, the Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient. 

The Finding in this study presented 200 total sample size divided to female 
as 84.5 percentages in the most group and to male as 15.5 percentages. The most of 
age as 21 years old (34 percentage) and age of 22 years old, relatively, Second year 
undergraduate students is the most sampling group (31 percentage) and first year 
undergraduate student, relatively. The score level of stress showed that had high 
level as 66 percentage ( = 71.10, S.D. = 13.038) and the score level of stress coping 
showed that had middle level as 92 percentage ( = 67.08, S.D. = 11.73). In addition 
to the score level of social support showed that had middle level as 99.5 percentage 
( = 35.15, S.D. = 4.17). The inferential statistics correlated to the relationship 
between variable show that, gender had positively significant related to social 
support as low level (r = 0.241, p-value<0.01). Age had positively significant related 
to education as high level (r = 0.772, p – value<0.01). Age had positively significant 
related to stress coping as low level (r = 0.197, p – value<0.01). Education had 
positively significant related to stress coping as middle level (r = 0.402, p–
value<0.01). Education had negatively significant related to social support as low 
level (r = -0.226, p–value<0.01). Stress coping had negatively related to social 
support as low level (r = -0.164, p–value<0.05). Social support had positively 
significant to stress as low level (r = 0.179, p–value< 0.05). The predictive statistics 
presented co-factors predicted stress among undergraduate students, Faculty of 
Public Health, Bangkok Thonburi University as gender, age, education and social 
support as 57.3 percentage (  = 0.573, P–value<0.0001) and then the important 

factor as age as the best predict factor to stress (β = 0.467, p – value<0.0001)  
Keywords: Stress, Stress Coping, Social Support, Undergraduat Student 
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ความสาํคญัและท่ีมาของปhญหาการวิจัย 
ในปpจจุบันน้ีโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงในดDานตGางๆมากมายท้ังดDานเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรม เทคโนโลยี ตลอดจนการเรียนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงในดDานตGางๆน้ีกGอใหDเกิดผลกระทบ
ตGอมนุษย<อยGางมาก เน่ืองจากมนุษย<ในปpจจุบันใหDความสําคัญกับวัตถุนอกกายมากกวGาวัตถุทางจิตใจ ทํา
ใหDเกิดการแขGงขันกันในสังคมข้ึนเพ่ือความอยูGรอด จึงสGงผลทําใหDเกิดภาวะความเครียดกับมนุษย<ข้ึน 
ความเครียดเปLนปpญหาสุขภาพจิตท่ีเกิดข้ึนกับคนไทยทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะกับนักเรียนนักศึกษาท่ีตDอง
มีการแขGงขันกัน อันเน่ืองมาจากการศึกษาในปpจจุบันทําใหDคนแตกตGางกันในดDานฐานะหนDาท่ีการเงิน 
ความม่ันคงของชีวิตช่ือเสียงเพ่ือใหDบรรลุเปJาหมายน้ีจึงทําใหDเกิดการแขGงขันกันสูงซึ่งสGงผลทําใหDเกิด
ความเครียดสูงตามไปดDวย และความเครียดน้ีสามารถนําไปสูGปpญหาทางดDานสุขภาพจิตท่ีรDายแรง เชGน 
โรคจิตเภท โรคซึมเศรDา ซึ่งกGอใหDเกิดปpญหาการฆGาตัวตายข้ึน นอกจากน้ีความเครียดอาจนําไปสูGโรคตGางๆ
ทางกายมากมาย เชGน โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ เปLนตDน (สุภาพ หวังขDอกลาง, 2559) 

จากการสํารวจสถานการณ<ประชากรท่ัวโลก องค<การอนามัยโลก (WHO) พ.ศ.2560 ไดDระบุ
วGา มีประชากรท่ีเสี่ยงตGอการเกิดปpญหาความเครียดมากกวGา 2,000 ลDานคนท่ัวโลก โดยทุกๆ ปr จะมี
ประชากรท่ีเจ็บป�วยจากการทํางานมากกวGา 180 ลDานคน โดยในจํานวนน้ี รDอยละ 9 ของประชากร
ท้ังหมดประสบปpญหาความเครียดสอดคลDองกับขDอมูลสายดGวนสุขภาพจิต 1323 ท่ีพบวGา ในปr 2560 
มีจํานวนผูDรับบริการท้ังหมด 46,920 คน เปLนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-60 ปr) จํานวน 39,126 
คน เพศชาย 16,890 คน เพศหญิง 22,236 คน ปpญหาลําดับแรกท่ีพบ คือ ปpญหาความเครียดหรือ
ความวิตกกังวล จํานวนประมาณ 13,104 คน หรือคิดเปLนรDอยละ 33.42 โดยวัยแรงงานชGวงอายุ
ระหวGาง 26-30 ปr ขอรับคําปรึกษาดDานความเครียดหรือวิตกกังวลสูงสุด จํานวน 2,101 คน หรือ รDอย
ละ 5.6 ซึ่งหากมองในดDานตัวเลขแลDวอาจจะดูวGามีจํานวนไมGมากนัก แตGความเครียดในชGวงวัยดังกลGาว
อาจสะทDอนถึงการปรับตัวเขDาสูGวัยแรงงาน นอกจากน้ัน ยังพบวGาประชากรวัยแรงงานท่ีโทรมาขอรับ
บริการสายดGวนสุขภาพจิต 1323 กวGา 9,183 คน หรือ รDอยละ 23.75 มีปpญหาเปLนโรคทาง จิตเวช ซึ่ง
สิ่งน้ีแสดงใหDเห็นวGาความเครียดในการทํางาน เปLนตัวการสําคัญท่ีมีผลตGอศักยภาพในการทํางาน 
คุณภาพชีวิตและคุณภาพการทํางานของแรงงานและอาจสGงผลทําใหDมีโรคทางจิตเวชตามมา (กรม
สุขภาพจิต, 2560) สถิติพบคนไทยเครียดจนป�วยเปLนโรคจิตนับลDานคน ขณะท่ีปr 2560 มีผูDป�วยกGอเหตุ
คลุDมคลั่งแลDว 7,588 คร้ัง เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2560 สถาบันการแพทย<ฉุกเฉินแหGงชาติ (สพฉ.) ไดD
เป�ดเผยสถิติของกรมสุขภาพจิตและสถาบันการแพทย<ฉุกเฉิน พบวGา ปpจจุบันมียอดผูDป�วยโรคจิตใน
ประเทศไทย เขDามารับการรักษากวGา 1,160,143 คน โดยในปr 2559 มีการออกปฏิบัติการทางการ
แพทย<ฉุกเฉินสําหรับชGวยเหลือผูDท่ีมีอาการคลุDมคลั่ง 11,512 คร้ัง และในปr 2560 (นับต้ังแตGเดือน 
กันยายน 2559 – กรกฎาคม 2560) มีจํานวนการออก ปฏิบัติการชGวยเหลือผูDท่ีมีอาการคลุDมคลั่ง 
7,857 คร้ัง ท้ังน้ี สถาบันการแพทย<ฉุกเฉินแหGงชาติ กลGาวถึงสาเหตุปpจจัยท่ีทําใหDมีผูDป�วยเปLนโรคจิต
เพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากความเครียดจากสภาวะสังคมปpจจุบัน เชGน ปpญหาเศรษฐกิจ ปpญหาสังคม และ
ปpญหาครอบครัว เม่ือไมGสามารถยอมรับปpญหาดังกลGาวไดD จึงทําใหDมีสภาวะป�วยทางจิต (สํานักงาน
สถิติแหGงชาติ, 2560)  
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ปpจจัยความเครียดมีมากมายไมGวGาจะเกิดภายนอกและภายในตัวบุคคล และหน่ึงในน้ันก็คือ
การปรับตัว ซึ่งเกิดไดDกับทุกเพศทุกวัย และโดยเฉพาะอยGางย่ิงในวัยท่ีกําลังศึกษาเลGาเรียน ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงดDานตGางๆไปมากซึ่งทําใหDเกิดความกังวลใจ และถDามีมากจนเกินไปอาจทําใหDเกิดภาวะ
เครียดไดD ความเครียดมีประโยชน<ถDามีอยูGในระดับท่ีพอเหมาะก็จะกระตุDนใหDมนุษย<รูDสึกต่ืนตัว สนใจใน
กิจวัตรประจําวัน ถDามีความเครียดอยูGในระดับท่ีไมGเหมาะสม เชGน มีความเครียดระดับตํ่าเกินไป จะทํา
ใหDมนุษย<เฉื่อยชา เกียจครDาน เบ่ือหนGาย ขาดความสนใจตGอสิ่งตGางๆ ถDาหากมีความเครียดมากเกินไป
จะทําใหDเกิดผลเสียตGอรGางกาย นักศึกษาในมหาวิทยาเปLนบุคคลท่ีตDองปรับตัวสูง เพราะนักศึกษาสGวน
ใหญGเปLนวัยรุGนตอนปลายหรือวัยผูDใหญGตอนตDน เปLนวัยท่ีตDองปรับตัวเขDากับสภาพการณ<ตGางๆอีกมาก 
อีกท้ังนักศึกษาเกิดความรูDสึกกังวลวGาตนจะเรียนไดDหรือไมG เน่ืองจากการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตDองมีการปรับตัวในสังคมและสภาพแวดลDอม การเรียนการสอน ความรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเอง 
การรูDจักวางแผนการเรียนดDวยตนเอง การทํางานตามท่ีไดDรับมอบหมายจากอาจารย<หรือแมDกระท่ัง
เลือกคบเพ่ือน การปรับตัวเขDาหาเพ่ือนไดD ดี รวมท้ังการปรับตัวใหD เขDากับสภาพแวดลDอมใน
มหาวิทยาลัย สถานการณ<ท่ีเขDามากระทบ ทักษะทางสังคมเปLนความสามารถของบุคคลในการ
ติดตGอสื่อสาร สรDางสัมพันธภาพกับผูDอ่ืน แรงสนับสนุนทางสังคม การไดDรับความชGวยเหลือจากบุคคล
ใกลDชิด ครอบครัว สังคมอยGางแทDจริงท้ังดDานการใหDขDอมูลขGาวสาร ทําใหDบุคลเผชิญความเครียดไดDดี 
ดDานวัตถุ เชGน การไดDรับแรงสนับสนุนทางดDานการเงินและสิ่งของตGางๆ จะเห็นไดDวGามีหลายปpจจัยท่ี
สําคัญท่ีมีอิทธิพลตGอการเผชิญความเครียด กลGาวคือ การไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมจะทําใหDบุคคล
เผชิญความเครียดไดD (Friedmam, 1981) เพราะ แรงสนับสนุนทางสังคมจะทําใหDบุคคลรูDสึกวGามีคน
รัก สนใจ ยกยGอง มีคุณคGาและรูDสึกเปLนสGวนหน่ึงของสังคม และถDาบุคคลไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคม
อยGางถูกตDองจะทําใหDความเครียดของบุคคลนDอยลง 

ดDวยเหตุน้ี ทําใหDผูDวิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือใหDนักศึกษา อาจารย< และผูDท่ีมีสGวนเก่ียวขDองกับ
นักศึกษาไดDเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของความเครียด และผลกระทบในนักศึกษา ทําใหD
นักศึกษารูDจักระดับความเครียดของตัวเอง และจัดการกับความเครียดไดDอยGางถูกตDอง 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
ประโยชน�ที่ได�รับจากการวิจัย 
 เพ่ือนําขDอมูลไปใชDในการจัดกิจกรรมการสGงเสริมสุขภาพในนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใหDมีการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมในการบริหารความเครียดในขณะศึกษาอยูGใน
ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
การศึกษาคร้ังน้ีใชDรูปแบบเชิงสํารวจเพ่ือวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล 

การประเมินความเครียด และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 200 
คน ระหวGางเดือนมกราคม 2559 – เดือนมกราคม 2560 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษา 

ประชากร 
กลุGมประชากรท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ีคือนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร<ช้ันปrท่ี 

1,2,3,4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปrการศึกษา 2560 จํานวน 254 คน (ขDอมูลทะเบียนนักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร<มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปrการศึกษา 2560) 

กลุ�มตัวอย�าง 
กลุGมประชากรท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร< ช้ันปrท่ี 1,2,3,4 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปrการศึกษา 2560 จํานวน 200 คน โดยใชDวิธีคํานวณกลุGมตัวอยGางจาก
สูตร Power Analysis (Cohen & Cohen, 1983) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนนักศึกษาจําแนกตามช้ันปr (ขDอมูลทะเบียนนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร<
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปrการศึกษา 2560) ดังน้ี  
 

ช้ันป¡ นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง จํานวนรวม 
 ช้ันปrที่ 1 2 64 66 
 ช้ันปrที่ 2 12 67 79 
 ช้ันปrที่ 3 6 42 48 
 ช้ันปrที่ 4 9 52 61 

รวม 29 225 254 
 

สูตรอํานาจการทดสอบ (Power) = 1 - β 

เม่ือกําหนดใหD  β = โอกาสท่ีจะยอมใหDเกิดความผิดพลาดกําหนดท่ี 20% 

    α = 0.05 (คGาความเช่ือม่ัน 95 %) 
    Effect size =  0.5 
ดังน้ัน อํานาจการทดสอบ ( power)   =  1 – 0.2 

อํานาจการทดสอบ ( power)   =  0.8 
             N =  180 
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เม่ือเป�ดตารางคGา α = 0.05 คGาอํานาจการทดสอบ ( Power) = 0.8 เน่ืองจากทฤษฎีของ 

Cohen & Cohen (1983) พบวGา คGา β ท่ีเหมาะสมสําหรับใชDงานวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร<
ควรเทGากับ 0.2 (หรืออํานาจการทดสอบเทGากับ 0.8 ) และคGา Effect size = 0.5 ซึ่งเปLนคGาจากผล
การศึกษาท่ีผGานมา จากการคํานวณกลุGมตัวอยGางไดDกลุGมตัวอยGาง 180 คน แตGเพ่ือปJองกัน Type ll error 
ผูDวิจัยจึงเพ่ิมกลุGมตัวอยGางรDอยละ 10 จึงไดDขนาดตัวอยGางนDอยท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ีจํานวน 200 คน 
 

วิธีการสุ�มตัวอย�าง  
ใชDการสุGมเชิงชGวงช้ันอยGางมีสัดสGวน ( Proportional stratified random sampling) การสุGม

ตัวอยGางแบบน้ีจะกําหนดขนาดกลุGมตัวอยGางตามสัดสGวนในแตGละชGวงช้ันตGอตัวแปรประชากรท้ังหมด
ประชากรท่ีศึกษา 150 คน จากการกําหนดขนาดตัวอยGาง โดยยอมใหDเกิดความคาดเคลื่อน 10% ไดD
กลุGมตัวอยGาง 200 คน มีวิธีการแบGงสัดสGวนตามชGวงช้ันดังน้ี 
 ช้ันปNที่ 1 ไดP (200/254) x 66 = 51.96 ≈ 52 คน 

ช้ันปNที่ 2 ไดP (200/254) x 79 = 62.20 ≈ 62 คน 
ช้ันปNที่ 3 ไดP (200/254) x 48 = 37.79 ≈ 38 คน 
ช้ันปNที่ 4 ไดP (200/254) x 61 = 48.08 ≈ 48 คน 
 

การดําเนินการวิจัย 
1. การเก็บรวบรวมข�อมูล 

 1.1 ดําเนินการขอจริยธรรมในการทําวิจัย เร่ือง ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอความเครียดของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 1.2 ติดตGอขอหนังสือจากคณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอ
ความรGวมมือกับนักศึกษาในการทําวิจัย 

 1.3 ผูDวิจัยเตรียมผูDชGวยวิจัย โดยผูDชGวยวิจัยในคร้ังน้ีเปLนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
3 คน ท่ีมีความสนใจลักษณะงานเก็บขDอมูลและสมัครใจเปLนผูDชGวยวิจัย โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค< 
ลักษณะของกลุGมตัวอยGาง เทคนิคและข้ันตอนในการตอบแบบสอบถามโดยใชDเวลาในการช้ีแจง
ประมาณ 30 นาที และทําความเขDาใจกGอนลงมือเก็บขDอมูลกับกลุGมตัวอยGาง 

 1.4 ผูDวิจัยละผูDชGวยวิจัย ดําเนินการเก็บขDอมูล  
  - แนะนําตัวใหDกลุGมตัวอยGางรูDจัก ช้ีแจงอธิบายโครงการวิจัยและการเก็บรวบรวม

ขDอมูลใหDนักศึกษาทราบโดยละเอียด เพ่ือคํายินยอมตนในการทําวิจัย เม่ือนักศึกษายอมตนใหDทําการ
วิจัย ผูDวิจัยจะใหDผูDยินยอมลงลายมือช่ือในหนังสือยินยอมตนใหDทําวิจัย 

  - เร่ิมแจกแบบสอบถาม สGวนท่ี 1,2,3 ตามลําดับ 
  - ขณะท่ีทําแบบสอบถาม ถDากลุGมตัวอยGางมีขDอสงสัย ก็สามารถซักถามไดD 
  - ทําการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น ผูDวิจัยเป�ดโอกาสใหDกลุGมตัวอยGางซักถามขDอมูล

เพ่ิมเติมจนหมดขDอสงสัย จากน้ันผูDวิจัยกลGาวคําขอบคุณ แกGผูDยินยอมในการใหDความรGวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
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2. การพิทักสิทธ�ของกลุ�มตัวอย�าง 
 การเก็บรวบรวมขDอมูลในคร้ังน้ี ผูDวิจัยไดDทําการพิทักสิทธ<กลุGมตัวอยGาง โดยจัดทําเอกสาร

ช้ีแจงวัตถุประสงค<การศึกษาวิจัยและการเก็บรวบรวมขDอมูลคะแนนกับแบบสอบถาม ท่ีมอบใหDแกGกลุGม
ตัวอยGาง รวมท้ังบอกใหDทราบวGา การใหDความรGวมในการเก็บรวบรวมขDอมูลเปLนไปตามความสมัครใจ
ของกลุGมตัวอยGางขDอมูลท่ีไดDจากการตอบแบบสอบถามของกลุGมตัวอยGางจะเปLนความลับ และจะไมGถูก
เป�ดเผยเปLนรายบุคคล รวมท้ังจะไมGมีผลกระทบใดๆตGอกลุGมตัวอยGาง และกลุGมตัวอยGางสามารถถอนตัว
ไดDหากไมGตDองการมีสGวนรGวมในการศึกษาคร้ังน้ี 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชDในการศึกษาคDนควDาคร้ังน้ี เปLนแบบสอบถาม แบGงเปLน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขDอมูลท่ัวไปขDอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ (จํานวนเต็มปrของ

นักศึกษา นับต้ังแตGปrเกิดจนกระท่ังถึงวันท่ีผูDวิจัยทําการวิจัย) ระดับการศึกษา  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประเมินความเครียดและดัดแปลงมาจากเคร่ืองมืองานวิจัยมาตรฐาน

ของธนวรรณ หมีรักษา ตามแนวคิดของ ลาซารัสและโฟร<คแมน ( Lazarus & Folkman, 1984) ขDอ
คําถามท้ังหมด 20 ขDอ มีคGาความเช่ือม่ันเทGากับ 0.888 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการเผชิญความเครียด ผูD วิจัยไดDนําแบบสอบถามของ 
ธนวรรณ หมีรักษา ตามแนวคิดของ ลาซารัสและโฟร<คแมน ( Lazarus & Folkman, 1984) ขDอ
คําถามท้ังหมด 20 ขDอ มีคGาความเช่ือม่ันเทGากับ 0.901 
  ตอนท่ี 4 แบบสอบถามแรงสนันสนุนทางสังคม ผูDวิจัยไดDนําแบบสอบถามของ ธนวรรณ  
หมีรักษา ตามแนวคิดของ ลาซารัสและโฟร<คแมน ( Lazarus & Folkman, 1984) ขDอคําถามท้ังหมด 
20 ขDอ มีคGาความเช่ือม่ันเทGากับ 0.9208 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ข�อมูลเชิงพรรณนา 
1.วิ เคราะห<ลักษณะท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง ดDวยจํานวน รDอยละ และจัดกลุGมตามเกณฑ<การ

แปรผล และวิเคราะห<คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดDาน 
สถิติวิเคราะห� (Analytical Statistic) 
คํานวณคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ของขDอมูลท่ัวไปขDอมูลโดยใชDสูตรสหสัมพันธ<ของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการวิจัย 
ส�วนท่ี1 ขDอมูลท่ัวไป 
  1.1 เพศ พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนเพศหญิงมีจํานวนมากท่ีสุด (รDอยละ 84.5) 

รองลงมาคือ เพศชาย (รDอยละ 15.5) 
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  1.2. ระดับการศึกษา พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนนักศึกษาช้ันปrที่ 2 (รDอยละ 
31) รองลงมาคือ ช้ันปrที่ 1 (รDอยละ 26) ช้ันปrที่ 4 (รDอยละ 24) และช้ันปrที่ 3 (รDอยละ 19) 

ส�วนท่ี 2 ความเครียด มีคําถาม 20 ขDอ คGาพิสัยของคะแนนอยูGระหวGาง 28 - 141 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 71.10 คะแนน จากการศึกษาพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีระดับความเครียดปาน
กลาง (รDอยละ 66) รองลงมาคือ ระดับความเครียดสูง (รDอยละ 29) และระดับความเครียดตํ่า (รDอยละ 
5) ดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางท่ี 2 จํานวนและรDอยละของกลุGมตัวอยGางของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร< จําแนกตามระดับความเครียด  
 

ระดับความเครียด 
 กลุ�มตัวอย�าง (n=200) 

จํานวน ร�อยละ 
 ระดับความเครียดตํ่า (คะแนนน�อยกว�า 32)   10 5 
 ระดับความเครียดปานกลาง (คะแนน31-58) 132 66 
 ระดับความเครียดสูง (คะแนนสูงกว�า58)   58 29 
คะแนนตํ่าสุด 28 คะแนน คะแนนสูงสุด 141 คะแนน  คะแนนเฉลี่ย 71.10 คะแนน สGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 13.038    

 
ส�วนท่ี 3 การเผชิญปpญหา มีคําถาม 20 ขDอ คGาพิสัยของคะแนนอยูGระหวGาง 20 - 91 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 67.08 คะแนน จากการศึกษาพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีการใชDพฤติกรรมการเผชิญ
ปpญหาระดับสูง (รDอยละ 92) รองลงมาคือ มีการใชDพฤติกรรมการเผชิญปpญหาระดับปานกลาง (รDอย
ละ 7.5) มีการใชDพฤติกรรมการเผชิญปpญหาระดับตํ่า (รDอยละ 0.5) ดังตารางท่ี 3.1  
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรDอยละของกลุGมตัวอยGาง ของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< จําแนกตามระดับการเผชิญปpญหา  
 

การเผชิญปhญหา 
 กลุ�มตัวอย�าง (n=200) 

 จํานวน  ร�อยละ 
 มีการใชDพฤติกรรมการเผชิญปpญหาระดับตํ่า (คะแนนน�อยกว�า 22)   1  0.5  
 มีการใชDพฤติกรรมการเผชิญปpญหาระดับปานกลาง (คะแนน22-49)   15 7.5 
 มีการใชDพฤติกรรมการเผชิญปpญหาระดับสูง (คะแนนสูงกว�า49)   184 92 
คะแนนตํ่าสุด 20 คะแนน คะแนนสูงสุด 91 คะแนน     
คะแนนเฉลี่ย 67.08 คะแนน สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 11.73  
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จากตาราง ผลการวิเคราะห<พฤติกรรมการเผชิญปpญหาของกลุGมตัวอยGาง พบวGา เม่ือจําแนก
การเผชิญปpญหาออกเปLน 2 ลักษณะ คือการเผชิญปpญหาโดยแกDไขตามปpญหา และการเผชิญปpญหา
โดยแกDไขท่ีอารมณ< พบวGาเม่ือมีปpญหาท่ีทําใหDรูDสึกเครียด กลุGมตัวอยGางใชDวิธีการเผชิญปpญหาท้ัง 2 

รูปแบบใกลDเคียงกัน แตGใชDวิธีการเผชิญปpญหาโดยแกDไขท่ีปpญหา (  = 33.875, S.D. = 6.710) 

มากกวGาการแกDไขท่ีอารมณ<เล็กนDอย (  = 33.205, S.D. = 5.020) ดังตารางท่ี 4.1 
 
ตารางท่ี 4 คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการเผชิญปpญหา จําแนกตามลักษณะของ
พฤติกรรมการเผชิญปpญหา 

 

พฤติกรรมการเผชิญปhญหา 
กลุ�มตัวอย�าง (n=200) 

             S.D.   แปลผล 

 การเผชิญปpญหาโดยแกDไขตามปpญหาท่ีเกิดข้ึน   33.875  6.710  สูง  
 การเผชิญปpญหาโดยแกDไขอารมณ<ที่เปLนทุกข<   33.205  5.020  สูง  
  การเผชิญปhญหาโดยรวม    33.540  5.865  สูง 
 

ส�วนท่ี 5 แรงสนับสนุนทางสังคม มีคําถาม 10 ขDอ คGาพิสัยของคะแนนอยูGระหวGาง 24 – 48 
คะแนน คะแนนเฉลี่ย 35.15 คะแนน จากการศึกษาพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGไดDรับแรงสนับสนุน
ทางสังคมระดับสูง คิดเปLน รDอยละ 99.5 ระดับปานกลาง รDอยละ 0.5 ดังตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนและรDอยของกลุGมตัวอยGางของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข
ศาสตร< จําแนกตามระดับ แรงสนับสนุนทางสังคม  
 

 แรงสนับสนุนทางสงัคม 
กลุ�มตัวอย�าง (n=200) 

จํานวน  ร�อยละ 
ไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับตํ่า (คะแนนน�อยกว�า 30)   -   -   
ไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง (คะแนน30-43)   1  0.5  
ไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมระดับสูง (คะแนนมากกวGา 43)  199  99.5 

คะแนนตํ่าสุด 24 คะแนน คะแนนสูงสุด 48 คะแนน    คะแนนเฉลี่ย 35.15 คะแนน สGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 4.17 

 
ส�วนท่ี 6 ผลการวิเคราะห<สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ระหวGางตัวแปรท่ีศึกษา ไดDแกG ปpจจัยสGวน

บุคคล การเผชิญปpญหา และแรงสนับสนุนทางสังคม กับความเครียดของกลุGมตัวอยGาง 
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ตารางท่ี 6 คGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<ระหวGางตัวแปรท่ีศึกษา ในรูปของเมตริกสัมพันธ< (Correlation 
matrix) 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 1 2 3 4 5 6 

1.เพศ 1.0000      
2.อายุ -0.062 1.0000     
3.ระดับการศึกษา -0.117 0.772** 1.0000    
4.การเผชิญปpญหา  0.068 0.197** 0.402** 1.0000   
5.แรงสนับสนุน-  0.241** - 0.045 - 0.226** -0.164* 1.0000  
 ทางสังคม       
6.ความเครียด 0.012 0.003 -0.126 0.020 0.179* 1.0000 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 **มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหวGางขDอมูลท่ัวไป ไดDแกG เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา กับความเครียด การเผชิญปpญหา และแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งสามารถจําแนก
ความสัมพันธ<ตามรายขDอ ไดDดังน้ี 

1. เพศ มีความสัมพันธ<ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการใชDการทดสอบคGาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยGางงGายของเพียร<สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวGา มีคGา Sig. (2-tailed) เทGากับ 0.01 หรือ อยGางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< 
(r) เทGากับ 0.241 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับตํ่า  

2. อายุ มีความสัมพันธ<ทางบวกกับระดับการศึกษา โดยการใชDการทดสอบคGาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยGางงGายของเพียร<สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวGา มีคGา Sig. (2-tailed) เทGากับ 0.01 หรือ อยGางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< 
(r) เทGากับ 0.772 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับสูง  

3. อายุ มีความสัมพันธ<ทางบวกกับการเผชิญปpญหา โดยการใชDการทดสอบคGาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยGางงGายของเพียร<สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวGา มีคGา Sig. (2-tailed) เทGากับ 0.01 หรือ อยGางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< 
(r) เทGากับ 0.197 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับตํ่า  

4. ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ<ทางบวกกับการเผชิญปpญหาโดยการใชDการทดสอบคGาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยGางงGายของเพียร<สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวGา มีคGา Sig. (2-tailed) เทGากับ 0.01 หรือ อยGางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< 
(r) เทGากับ 0.402 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับปานกลาง  

5.ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ<ทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการใชDการทดสอบ
คG าส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ อ ยG า ง งG าย ข อ ง เพี ย ร< สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
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Coefficient) พบวGา มีคG า Sig. (2-tailed) เทG า กับ  0.01 ห รืออยG างมี นัยสํ าคัญ  0.01โดยมีคG า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< (r) เทGากับ -0.226 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับตํ่า  

6.การเผชิญปpญหา มีความสัมพันธ<ทางลบกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการใชDการทดสอบ
คG าส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ อ ยG า ง งG าย ข อ ง เพี ย ร< สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวGา มีคG า Sig. (2-tailed) เทG ากับ 0.05 ห รืออยGางมี นัยสําคัญ  0.05 โดยมีคG า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< (r) เทGากับ -0.164 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับตํ่า  

7.แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ<ทางบวกกับความเครียด โดยการใชDการทดสอบ
คG าส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ อ ยG า ง งG าย ข อ ง เพี ย ร< สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวGา มีคGา Sig. (2-tailed) เทG ากับ 0.05 หรือ อยGางมี นัยสําคัญ  0.05 โดยมีคGา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ< (r) เทGากับ 0.179 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ<กัน ในระดับตํ่า 

 
ส�วนท่ี 7 ปpจจัยทํานายความเครียดของกลุGมตัวอยGางของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะสาธารณสุขศาสตร<  
 
ตารางท่ี 7 แสดงคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<พหุคูณ (R) ระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล การเผชิญปpญหา แรง
สนับสนุนทางสังคม กับความเครียดของกลุGมตัวอยGางของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< ในการทํานายความเครียดของกลุGมตัวอยGางของนักศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะสาธารณสุขศาสตร<  
 

Model 
R 

Square 

Unstandardize Standardize 
t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

เพศ  -2.111 2.595 -0.059 -0.814 0.417 

อายุ  3.025 1.398 0.245 2.164 0.082 

ระดับการศึกษา  -4.943 1.774 -0.344 -2.786 0.016 

การเผชิญปpญหา  0.154 0.087 0.138 1.775 0.177 

แรงสนับสนุนทางสังคม  0.467 0.233 0.150 2.006 0.146 

(Constant) = 1.113 0.573 F = 3.064 0.211 0.000 

  
 จากตารางท่ี 7.1 แสดงใหDทราบวGา ปpจจัยสGวนบุคคล การเผชิญปpญหา แรงสนับสนุนทาง
สังคม สามารถรGวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเครียดกลุGมตัวอยGาง ไดD 57.3% โดยพบวGาตัว
แปรท่ีมีอํานาจรGวมกันในการทํานายความเครียดไดDอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา การเผชิญความเครียด และแรงสนับสนุนทางสังคม (  = 0.573, p-value < 0.0001) 
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โดยมีปpจจัยทางอายุท่ีสามารถทํานายความเครียดท่ีดีท่ีสุด (β = 0.467, p-value < 0.0001) โดย
สามารถสรDางสมการทํานายความเครียด ไดDดังน้ี 
 สมการในรูปคะแนนดิบ  

 (ความเครียด) = 57.3 + - 0.59 (อายุ) + 0.245 (เพศ) + - 0.344 (ระดับการศึกษา) + 
0.138 (การเผชิญปpญหา) + 0.150 (แรงสนับสนุนทางสังคม) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

สมมุติฐานข�อท่ี 1. ปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับช้ันปrการศึกษา มีความสัมพันธ<
ทางบวกกับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   
จากการศึกษาพบวGา ลักษณะสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไมGมีความสัมพันธ<อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ กับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ซึ่งไมGเปLนไปตามสมมุติฐาน ขDอท่ี 1 ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุGมตัวอยGางท่ีศึกษาในคร้ังน้ี สGวน
ใหญGมีลักษณะสGวนบุคคลท่ีคลDายคลึงกัน อยูGในชGวงวัยเดียวกัน สภาพแวดลDอม สังคม เศรษฐกิจท่ี
คลDายคลึงกัน จึงทําใหDมีปpญหาความเครียดไมGตGางกัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลDองกับการศึกษาของ 
กนกพร สุขขารมย< (2550) ท่ีไดDศึกษาเร่ืองความเครียดในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารไทย
พาณิชย<จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวGา ปpจจัยสGวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ไมGมี
ความสัมพันธ<กับความเครียด 

สมมุติฐานข�อท่ี 2. การเผชิญปpญหามีความสัมพันธ<ทางบวกกับความเครียดของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการศึกษาพบวGา การเผชิญ
ปpญหา ไมGมีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติกับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งไมGเปLนไปตามสมมุติฐานขDอท่ี 2 ท้ังน้ีเน่ืองจากกลุGม
ตัวอยGางท่ีศึกษาในคร้ังน้ี สGวนใหญGอยูGในสภาพแวดลDอม สังคม เศรษฐกิจท่ีคลDายคลึงกัน มีลักษณะการ
ใชDวิธีในการเผชิญปpญหาท่ีคลDายคลึงกัน จึงทําใหDมีการเผชิญปpญหาไมGตGางกัน ซึ่งแตกตGางจากการศึกษา
ของ ปณิตา ปรีชากรกนกกุล (2554) ท่ีไดDศึกษาเร่ืองความเครียดและการเผชิญความเครียดของ
พนักงานท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี ผลการวิจัยพบวGา การเผชิญปpญหามี
ความสัมพันธ<ทางบวกกับความเครียด (r = 0.192, p < 0.01) 

สมมุติฐานข�อท่ี 3. แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ<ทางบวกกับความเครียดของ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี     จากการศึกษาพบวGา 
แรงสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ<ทางบวก กับความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 0.179, p-value < 
0.05) ซึ่งเปLนไปตามสมมุติฐานขDอท่ี 3 ซึ่งหมายถึง นักศึกษาท่ีไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมมาก จะ
เกิดความเครียดไดDนDอย แตGมีความสัมพันธ<ในระดับตํ่า ซึ่งผลการศึกษาสอดคลDองกับ การศึกษาของ 
สุภาพ หวังขDอกลาง (2554) ท่ีไดDศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ<ระหวGางความเครียดและการเผชิญ
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ความเครียดนักศึกษา ผลการวิจัยพบวGา แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ<ทางบวกกับการเผชิญ
ความเครียดของนักศึกษา 

สมมุติฐานข�อท่ี 4. ปpจจัยสGวนบุคคล การเผชิญปpญหาและแรงสนับสนุนทางดDานสังคม
สามารถทํานายความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
ธนบุรี ไดDอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการศึกษาพบวGา ปpจจัยสGวนบุคคล การเผชิญปpญหา แรง
สนับสนุนทางสังคม สามารถรGวมกันอธิบายความแปรปรวนของความเครียดกลุGมตัวอยGาง ไดD 57.3% 
ซึ่งเปLนไปตามสมมุติฐานขDอท่ี 4 โดยพบวGาตัวแปรท่ีมีอํานาจรGวมกันในการทํานายความเครียดไดDอยGาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การเผชิญความเครียด และแรงสนับสนุนทางสังคม 

(  = 0.573, p-value < 0.0001) โดยมีปpจจัยทางอายุท่ีสามารถทํานายความเครียดท่ีดีท่ีสุด (β = 
0.467, p-value <0.0001) 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
  จากการท่ีผูDวิจัยไดDศึกษา ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอความเครียดของนักศึกษาปริญญาตรี คณะ
สาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีระดับ
ความเครียดปานกลาง (รDอยละ 71) รองลงมา ระดับความเครียดสูง (รDอยละ 29) ถือวGาเปLนจํานวนท่ี
สูงพอสมควรและเปLนเรืองท่ีสําคัญท่ีจะตDองปJองกันและแกDไขโดยอาศัยความรGวมมือกันทุกฝ�าย 

1. ควรสรDางโอกาสใหDนักศึกษาไดDรับขDอมูล ขGาวสาร ท่ีเก่ียวกับปpญหาความเครียดและวิธีการ
จัดการความเครียด เพ่ือใหDนักศึกษามีความรูDความเขDาใจในเร่ืองความเครียดและวิธีการจัดการ
ความเครียด  

2. ควรมีการกระตุDนใหDนักศึกษาทราบถึงปpญหาความเครียด และมีวิธีการจัดการความเครียด
อยGางถูกวิธี  

3. ทางคณะควรสGงเสริมใหDนักศึกษามีสGวนรGวมในกิจกรรมตGาง ๆ เพ่ือชGวยใหDนักศึกษาลด
ความวิตกกังวล เกิดความผGอนคลายความเครียด เชGน จัดใหDมีกิจกรรมตGางๆรGวมกัน โดยเฉพาะอยGาง
ย่ิง กิจกรรมดDานสันทนาการ เชGน การจัดกิจกรรมแขGงขันกีฬาสีภายในคณะ เลGนเกม ดูหนัง ฟpงเพลง 
ออกกําลังกาย เปLนตDน 

4. ควรจัดใหDมีผูDเช่ียวชาญดDานสุขภาพจิต นักจิตวิทยา เพ่ือใหDบริการดDานสุขภาพจิตแกG
นักศึกษา และมีอาจารย<ท่ีปรึกษาเป�ดโอกาสใหDนักศึกษาไดDปรึกษาปpญหาสGวนตัวหรือปpญหาคับขDองใจ
ตGางๆ นอกเหนือไปจากการใหDคําปรึกษาเร่ืองการเรียน 
 ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป  

1. ควรศึกษาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอความเครียด ระดับความเครียดของนักศึกษาคณะอ่ืนๆใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับความเครียด วGามีแนวโนDมไปทิศทางใด  
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 2. ควรศึกษาระดับความเครียดของนักศึกษาในสถาบันอ่ืน แตGเพ่ิมตัวอยGางใหDมีจํานวนมากข้ึน 
และยังคงตัวแปรเดิมไวD เพ่ือดูวGาจะไดDผลเชGนเดียวกับการศึกษาคร้ังน้ีหรือตGางกันอยGางไร เพ่ือใหDไดD
ขDอสรุปท่ีครอบคลุมและถูกตDอง 
 3. ควรศึกษาปpจจัยอ่ืนๆท่ีมีอิทธิตGอความเครียดของนักศึกษา เชGน การเงิน และคGาใชDจGายใน
การเรียน สภาพแวดลDอมของสถานศึกษา สภาพแวดลDอมทางสังคม 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวางน้ี มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 212คน วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDสถิติ ความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห<ดDวย Chi Square Test และ Independent  samples t-test ผลการศึกษาพบวGานักศึกษา
มีพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในระดับปานกลาง รDอยละ 58  โดยพบวGาเพศชายและเพศ
หญิงมีระดับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<แตกตGางกัน และปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษา ไดDแกG เพศ รายไดDตGอเดือน และความสัมพันธ<
ระหวGางเพ่ือนของนักศึกษา (p – value < 0.05) 
คําสําคัญ : พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<, นักศึกษามหาวิทยาลัย, เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<  
 

Abtract 
 The research is a cross-sectional survey with the objective to alcohol 
drinking behavior among university students at one of the private universities, 
Bangkok metropolitan. Two hundred and twenty-two university students in the 
private university were selected as a sample for the study. Data for the study and 
many analysis methods have been performed using frequency, percentage, mean, 
standard deviation, Chi Square Test, independent samples t-test. The result of study 
shows that 58.0 % to alcohol drinking behavior in university students.In fact, the 
factors that is significantly related to alcohol drinking behavior are sex, income, and 
friend relationship.  (P Value <0.05). 
Keywords: Alcohol Drinking Behavior, University Students, Alcohol  
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บทนํา  
ความเป�นมาและความสําคัญของปhญหา 
ขDอมูลจากองค<การอนามัยโลกปr 2557 ระบุวGา ประเทศไทยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<มาก เปLน

อันดับท่ี 5 ของโลก โดยเฉพาะนักด่ืมหนDาใหมGอายุ 15-19 ปr โดยมีอัตราเพ่ิมข้ึนรDอยละ 4.96 ตGอปr 
คณะท่ีคนไทยใชDเวลาเพียง 4.5 นาทีในการเดินทางไปรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< แสดงใหDเห็นวGา
ประชาชนสามารถซื้อหาสุราไดDงGาย เพราะมีขายตามรDานคDาท่ัวไปในชุมชน "ขDอมูลจากองค<การอนามัย
โลกเคยระบุวGา คนไทยด่ืมเหลDามากท่ีสุดเปLนอันดับท่ี 5 ของโลก และเปLนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
บนทDองถนนมากท่ีสุด เห็นไดDจากสถิติอุบัติเหตุในทุกชGวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาว นอกจากน้ี ผลจาก
การด่ืมสุรายังทําใหDเกิดปpญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมาดDวย เชGน การใชDความรุนแรงในครอบครัว การ
ทะเลาะวิวาท และอาชญากรรม (รัฐบาลไทย, 2560)  โดยยังพบวGาเปLนผูDด่ืมประจําท้ังหมดรDอยละ 
42.20 ของประชากรท้ังหมด เม่ือจําแนกตามระดับการศึกษายังพบวGาเปLนกลุGมนักนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาถึงรDอยละ 23.4 ของจํานวนประชากร  (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรDางเสริม
สุขภาพ, 2557) 

จากสํารวจพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ในกลุGมเยาวชน (สํานักงานสถิติแหGงชาติ, 
2550) โดยสาเหตุท่ีหันมาด่ืมเพราะตDองการผGอนคลายจากการเรียน คิดวGาเทGห< และตDองการไดDรับการ
ยอมรับจากเพ่ือนฝูง ประกอบกับหาซื้องGาย ใกลDบDาน ใกลDสถานศึกษา แตGที่นGากังวล คือ บางคนรูDสึกวGา 
ด่ืมเพราะมาจากการสGงเสริมการขาย หรือเห็นโฆษณาผGานสังคมออนไลน<การโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลก
อออล<เปLนการสGงเสริมการบริโภค เม่ือดูจากโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล<เหลGาน้ีกลุGมเปJาหมาย ของ
โฆษณาคือกลุGมวัยรุGนและเยาวชนในเมืองท่ีมีกําลังซื้อ ขณะเดียวกันแนวทาง การโฆษณา ช้ีนําใหD เห็น
วGาเคร่ืองด่ืมแอลกอออล<เปLนสGวนหน่ึงของคGานิยมในการด่ืมผGานงานกีฬา ดนตรี การเดินทางทGองเท่ียว 
รวมท้ังเทศกาล ประเพณีตGาง ๆ ท้ังของไทย ในเปLนเจDาภาพจัดงานเองหรือเปLนผูDสนับสนุนซึ่งนอกจาก
จะทําใหDนักด่ืม เขDาใจวGาการด่ืมเปLนกระแสนิยมของสังคมแลDว โดยผลการศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรม
การด่ืมและการรับรูDโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< พบวGา รDอยละ 92.8 ระบุวGา สามารถจดจํา โฆษณา
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล< ไดDอยGางนDอยหน่ึงย่ีหDอ โดยเยาวชนท่ีสามารถพูดจาโฆษณาไดDอยGางนDอย หน่ึง
ย่ีหDอจะอยากลองด่ืม มากกวGากลุGมท่ีจดจําโฆษณาไมGไดDเลย และสําหรับกลุGมท่ีเคยด่ืมและจดจําโฆษณา 
ไดD ก็จะมีความอยากลองด่ืมจะเพ่ิมข้ึนมากกวGากลุGมท่ีเคยด่ืมแตGจดจําโฆษณาไมGไดD (นงนุช ใจช่ืน และ 
คณะ, 2556 ) 

จากการสํารวจการด่ืมสุราของประชากรไทยอายุ 15 ปr ข้ึนไป ของศูนย<วิจัยปpญหาสุรา คณะ
เศรษฐศาสตร< จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย ปr 2558 ท่ีพบวGามีประชากรไทยท่ีเปLนนักด่ืมประจําถึง ถึง
รDอยละ 13.69 (ศูนย<วิจัยปpญหาสุรา, 2558) และการศึกษาการกระจายตัวของจุดจําหนGายเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล<โดยรอบมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร ปr 2552 งานวิจัยของ ภัทรพร พลพนาธรรม 
(2552) พบวGา ทุกมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ มีรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ลDอมรอบในรัศมี 500 
เมตร โดยภาพรวมมีรDานขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล< ท้ังสิ้น 1,712 แหGง เฉลี่ย 57 รDานตGอหน่ึงตาราง
กิโลเมตร สGงผลใหDกลุGมนักศึกษา ท่ีเรียนและพักอาศัย อยูGรอบมหาวิทยาลัยมีสภาพอยูGทGามกลางรDาน
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จําหนGายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล<ซึ่งมีสGวนในการเขDาถึงไดD งGาย เน่ืองจากเปLนกลุGมท่ีมีกําลังซื้อและเวลาใน
การบริโภคท่ีมีมากกวGากลุGนอ่ืน ๆ เพราะอยูGในวัยท่ีพรDอม ในการตอบสนองตGอสิ่งเรDา และยังคงสนุกอยูG
กับสิ่งแวดลDอมของวัยเด็กและยังไมGตDองรับผิดชอบเร่ือง ใด ๆ กับสิ่งรอบขDางเพราะอยูGในชGวงปลายของ
การศึกษาและการกDาวเขDาสูGวัยทํางานเพ่ือสรDางครอบครัว ดังน้ันจึงทําใหDผูDวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา 
ปpจจัยท่ีสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในกลุGมนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปLนแนวทางในการสGงการลด ละ เลิก  เคร่ืองเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในกลุGม
นักศึกษา ท่ีถือวGาเปLนอนาคตของชาติ และเปLนกลุGมวัยท่ีกําลังจะกDาวเขDาสูGวัยทํางานตามวิชาชีพ เพ่ือ
เปLนเปLนกําลังหลักของครอบครัวและประเทศชาติตGอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

3.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยนํา ไดDแกG เพศ อายุ ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา คณะท่ี
ศึกษา ผลการเรียน ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยเอ้ือ ไดDแกG รายไดDตGอเดือน ท่ีพัก เจตคติเก่ียวกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 

5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยเสริม ไดDแกG แรงสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ<
ระหวGางเพ่ือน กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงใน
กรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาความเครียดและปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ใน
นักศึกษามหาวิทยาลัยแหGงหน่ึงในกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี ผูDวิจัยไดDประยุกต<แนวคิดทฤษฐี PRECEDE-
PROCEED Model (กองสุขศึกษา, 2560)  มาเปLนกรอบแนวคิดในการวิเคราะห<หาปpจจัยท่ี มี
ความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนักศึกษามหาวิทยาลัย ดังไปน้ี ปpจจัยนํา 
ไดDแกG เพศ อายุ ระดับช้ันท่ีกําลังศึกษา คณะท่ีศึกษา ผลการเรียน ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร< ปpจจัยเอ้ือ ไดDแกG รายไดDตGอเดือน ท่ีพัก เจตคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< ปpจจัยเสริม ไดDแกG 
แรงสนับสนุนทางสังคม ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือน ซึ่งสามารถสรDางกรอบแนวคิดไดDดังน้ี 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การดําเนินการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเปLนแบบการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross Sectional Survey 
Study Research) เก็บโดยใชDแบบสอบถาม ประชากรท่ี ศึกษา (Population) คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยแหGงหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูGในภาคการศึกษาท่ี 2 ปr
การศึกษา 2561 โดยเก็บในนักศึกษา ท้ังหมด 212 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ี ไดDแกG สGวนท่ี 
1 ไดDแกG ขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGาง สGวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรูDเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอร< สGวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับเจตคติเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< สGวนท่ี 4 แรง
สนับสนุนทางสังคม สGวนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมเก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<   

 
การดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําโครงรGางการวิจัยเพ่ือขออนุมัติทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจําปr
การศึกษา 2561  

2. ติดตGอประสานกับผูDชGวยวิจัย เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค<ของการวิจัย ข้ันตอน และ
รายละเอียดในการเก็บขDอมูลวิจัย 

ปhจจัยนํา 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับชั้นท่ีกําลังศึกษา 

- คณะ 

- ผลการเรียน  
- ความรูDเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< 

ปhจจัยเอื้อ 

- รายไดDตGอเดือน 

- ท่ีพัก 
- เจตคติเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< 

ปhจจัยเสริม 

- แรงสนับสนุนทางสังคม 
- สัมพันธภาพระหวGางเพ่ือน 

พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอ

ลกอฮอร<ในนักศึกษา

มหาวิทยาลัย 
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3. นําแบบสอบถามไปเก็บขDอมูลดDวยตนเอง โดยผูDวิจัยแนะนําตัวเองกับกลุGมตัวอยGาง และ
ช้ีแจงวัตถุประสงค<ของการวิจัยใหDกลุGมตัวอยGางทราบ ตลอดจนการลงนามการยิมยอมตนในการวิจัย
และสิทธิของผูDเขDารGวมการวิจัยของกลุGมตัวอยGาง 

4. การดําเนินการเก็บขDอมูลวิจัยคือชGวงพักเท่ียงและหลังการเลิกเรียนเพ่ือความสะดวกตGอ
การตอบแบบสอบถามของกลุGมตัวอยGาง 

5. คัดเลือกแบบสอบถามท่ีตอบทุกขDอจาก 215 ชุด จากน้ันนําขDอมูลท่ีไดDมาวิเคราะห<ทาง
สถิติตGอไป 
 
ผลการวิจัย 

ลักษณะท่ัวไปของปhจจัยนํา ปhจจัยเอ้ือ ปhจจัยเสริม 
ผลการศึกษาพบวGากลุGมตัวอยGางมีลักษณะดDานปpจจัยนํา คือ เปLนนักศึกษาหญิงท้ังหมด รDอย

ละ 58.4 นักศึกษาชาย รDอยละ 41.6 เปLนนักศึกษาช้ันปrท่ี 1 รDอยละ 35.3 รองลงมาคือนักศึกษาช้ันปr
ท่ี 2  รDอยละ 26.2 อายุของกลุGมตัวอยGาง พบวGา ชGวงอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือ ระหวGาง 19 - 20 ปr คือ
รDอยละ 55.4 เปLนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร<และเทคโลยีการกีฬามากท่ีสุดรDอยละ 25.6 ตามดDวย
คณะศิลปศาสตร< รDอยละ 11.3 ผลการเรียนอยูGระหวGาง 2.00-2.50 มากท่ีสุดรDอยละ 26.8 ความรูDดDาน
การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับปานกลางมากท่ีสุด รDอยละ 59.1 ลักษณะดDานปpจจัยเอ้ือ คือ
เจตคติดDานการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับปานกลาง มากท่ีสุด รDอยละ 42.2 ท่ีพักสGวนใหญG
ของกลุGมตัวอยGางอาศัยอยูGในหอพักของมหาวิทยาลัย รDอยละ 72.1 รายไดDตGอเดือน พบวGา จํานวน 
5,001 – 7,000 บาทตGอเดือนมากท่ีสุด รDอยละ 45.6  ลักษณะดDานปpจจัยเสริมคือ แรงสนับสนุนทาง
สังคมเก่ียวกับการประชาสัมพันธ<เก่ียวกับการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< อยูGในระดับนDอย รDอยละ 64.3 
และความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนอยูGในระดับดีมากท่ีสุด คือ รDอยละ 58.9  

 
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร�ของนักศึกษา 
 ผลการศึกษา พบวGามีนักศึกษาท่ีเคยด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอร< จํานวน 185 คน รDอยละ 
87.2 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<อยูGในระดับสูง จํานวน 93 คน คิดเปLนรDอยละ 43.8 โดย
พบวGาเปLนการด่ืมกันในกลุGมเพ่ือน หรือโอกาศพิเศษอ่ืนๆ เชGน งานวันเกิดหรือ งานสังสรรค<ตGางๆ รDอย
ละ 61.1 สGวนใหญGการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาเพราะไมGสามารถปฏิเสธไดDเพราะเพ่ือน
ชวน รDอยละ 62.3 การด่ืมในท่ีทGองเท่ียวตGางๆ เชGน ผับ รDานอาหาร รDานคาราโอเกะ รDอยละ 38.7 การ
ด่ืมตามสถานท่ีนอกท่ีพัก เชGน มDาน่ัง ขDางอาคารเรียน รDอยละ 42.2  การด่ืมในท่ีพัก เชGนในหDองพัก 
ระเบียงหDอง รDอยละ 59.3 การด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ดDวยเหตุผลความทุกข<ใจ ไมGสบายใจ หรือเม่ือมี
เร่ืองกังวลใจ รDอยละ 35.2 การด่ืมกับสมาชิกในครอบครัว เชGน งานเทศกาลตGางๆ หรือด่ืมเปLนประจํา
ของครอบครัว รDอยละ 18.6 และการด่ืมเพียงลําพัง รDอยละ 8.6 
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ความสัมพันธ�ระหว�างปhจจัยนํา ปhจจัยเอ้ือและปhจจัยเสริมกับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร�ของนักศึกษา 
 ปpจจัยนําท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาพบวGา 
ไดDแกGปpจจัยดDานเพศ โดยมีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p – value <0.05) ปhจจัยเอ้ือ 
พบว�า ปhจจัยปhจจัยเอ้ือ คือรายไดDตGอเดือน โดยมีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี (p – 
value <0.05) และปpจจัยเสริมไดDแกG ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนท่ีความสัมพันธ<อยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ (p – value <0.05) 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรDอยละของความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยนํา, ปpจจัยเอ้ือและปpจจัยเสริมกับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
 

ข�อมูลส�วนบุคคล 
เคยด่ืม (n=185) ไม�เคยด่ืม (n=27) 

P - value 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ปhจจัยนํา       
เพศ (n=212)      
   ชาย 86 46.4 2 7.4 

0.01* 
   หญิง 99 53.6 25 92.6 
ปhจจัยเอ้ือ      
รายไดDตGอเดือน (n=212)      

ตํ่ากวGา 5000 บาท 52 28.1 12 44.4 
0.02*           5001-7001 83 44.8 9 33.3 

          7001-10,000 29 15.7 2 7.4 
          10,000 บาทข้ึนไป 21 11.4 4 14.9  
ปhจจัยเสริม      
ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือน (n=212)      
  ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนในระดับดี 112 60.5 22 81.4 

0.02* 
  ความสัม พันธ<ระหวGางเพ่ื อนในระดับ 
ปานกลาง 

52 28.1 4 14.8 

  ความสัมพันธ<ระหวGางเพ่ือนในระดับนDอย 21 11.4 1 3.8 

*P – value < 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลไดDวGา ปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืม
เคร่ืองด่ืมแอลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดDแกG เพศ ซึ่งอธิบายไดDวGา นักศึกษาเพศชายท่ีมีการ
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ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<มากกวGาเพศหญิง และเปLนชGวงวัยท่ียังอยูGในวัยรุGนท่ีนอกจากการเปลี่ยนแปลง
ทางดDานรGางกายหรือฮอร<โมนแลDว ยังเปLนวัยท่ีอยากรูD อยากลอง และมักมีพฤติกรรมตามกลุGมเพ่ือน 
โดยเฉพาะเพศชายท่ีมีความกลDาไดD กลDาเสีย ชอบความสนุกสนานกันเปLนกลุGมใหญG เปLนตDน นอกจากน้ี
ยังมีความเครียดตGางๆจากความกดดันจากการเรียน การแขGงขัน ความคาดหวังตGางๆ หรือการปรับตัว
ในมหาวิทยาลัย ทําใหDนักศึกษาอาจเกิดความเครียด และกังวล จนหันไปพ่ึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< ซึ่ง
สอดคลDองกับการศึกษาของ กัณต<กนิษฐ< ผลแจDง และเชษฐรัชดาพรรณาธกุล  (2555) ท่ีไดDศึกษาเร่ือง
ปpจจัยท่ีมีผลตGอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวGาเพศ เปLนปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
การศึกษาของรัตนาภรณ< กิจเช้ือ ขนิษฐา เทนอิสสระ ธนะชัย ถิรศิลาเวทย<และสุธัญลักษณ< คณาศรี 
(2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคแอลกอออร< ผลกระทบจากการด่ืม และคุณภาพชีวิตของนิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวGา นิสิตรDอยละ 74.9 เคยบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอออร< และปpจจัยสGวนบุ
คลมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในนิสิต 
 ปpจจัยดDานรายไดDตGอเดือนของนักศึกษา พบวGามีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืม
แอลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษามีปpจจัยท่ีสามารถเขDาถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ไดD 
แมDวGาการดําเนินนโยบายดDานกฏหมายตGางๆ เชGน กําหนดอายุ หรือเวลาในการซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอ
ฮอร< แตGนักศึกษาก็ยังสามารถเขDาถึงไดDงGาย จากการมีรDานท่ีไมGทําตามกฎหมาย หรือแมDแตGวิธีอ่ืนๆ ซึ่ง
สอดครลDองกับการศึกษาของ ชยภรณ< บุญเรืองศักด์ิและมณฑา เกGงการพานิช (2550) ท่ีศึกษาผลของ
การใชDมาตราการทางกฏหมายในการควบคุมพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของเยาวชนใน
จังหวัดลพบุรี ท่ีพบวGา ปpจจัยสGวนบุคคล เชGน เพศ  อายุ รายไดDของครอบครัว มีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ของเยาวชน 
 ดDานสัมพันธภาพระหวGางเพ่ือนของนักเรียนท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอ
ลกอออร<ของนักศึกษามหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยสGวนใหญGเปLนนักศึกษาท่ีมาจากตGางจังหวัด 
อาศัยอยูGในหอพัก และเปLนชGวงวัยท่ียังไมGเปLนผูDใหญGโดยสมบูรณ< ทําใหDนักศึกษามีความผูกพันธ<และมี
สัมพันธภาพกับเพ่ือนในรุGนเดียวกันเปLนสGวนใหญG ซึ่งสดคลDองกับทฤษฏีของ แมคไกวร< และมิลแมน 
(อDางอิงถึงในนฤมล ปุยะติ, 2553) ท่ีเช่ือวGาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปLนผลมาจาก อิทธิพลทางสังคม 
แลDวเกิดเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของตนเอง กลGาวคือ นักศึกษาอาจมีการเลียนแบบเพ่ือน หรือ
ตDองการการยอมรับจากกลุGมเพ่ือน ทําใหDปฎิเสธการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ไมGไดD หรือด่ืมตามเพ่ือน 
เปLนตDน 
 
ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 

1. แนะนําใหDหนGวยงานท่ีเก่ียวขDอง เชGน ฝายกิจการนักศึกษา, มหาวิทยาลัยนําผลการศึกษา
ไปใชDในวางวางแผนสGงเสริมพฤติกรรมการปJองกันการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอออร<ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยตGอไป เชGน การเขDาไปจัดกิจกรรมในมหาวิทยาลัย จัดนิทรรศการในแตGละคณะ 
โดยเฉพาะคณะท่ีมีนักศึกษาชายจํานวนมาก 
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2. หนGวยงานท่ีเก่ียวขDองควร บังคับใชDกฎหมายเก่ียวกับการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร< เวลาการ
จําหนGาย หรือรัศมีของรDานจําหนGายแอลกอฮอร<ท่ีอยูGหGางจากมหาวิทยาลัย เพ่ือใหDการเขDาถึงเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอร<ของนักศึกษายากข้ึน  

 3. มหาวิทยาลัยบังคับใชDการควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอร<ในมหาวิทยาลัยอยGาง
เครGงครัด ท้ังในบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย หรือในหอพักของมหาวิทยาลัย  

 
ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาในกลุGมตัวอยGางท่ีกวDางข้ึน เชGน จํานวนพ้ืนท่ี หรือจํานวนมหาวิทยาลัยใหD
มากข้ึน เพ่ือใหDเกิดความหลากหลายทางขDอมูล และเปรียบเทียบขDอมูลไดD 

2. แนะนําใหDมีการศึกษาเพ่ิมเติมตGอไปเชGน เชGนการศึกษาก่ึงทดทอง เปLนตDน 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีเปLนการศึกษาเชิงวิเคราะห<แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical 
study) มีวัตถุประสงค<เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 175 คน เก็บขDอมูลโดยการ
สัมภาษณ< วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDคGารDอยละ คGาเฉลี่ย และคGา Chi-square Test , Multiple Logistic 
Regression 

 ผลการศึกษา พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนเพศหญิง รDอยละ 51.81 มีอายุ 41-50 ปr 
รDอยละ 45.00 สถานภาพสมรสแตGงงานและ อยูGดDวยกัน รDอยละ 87.09 กลุGมตัวอยGางเคยกินปลาจาก
แหลGงนํ้าสาธารณะในชุมชน รDอยละ 97.80 เคยไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 
100.00 โดยสGวนใหญG ไดDรับ ขDอมูลขGาวสารจากเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข รDอยละ 80.80 และสGวนใหญG ไมG
มีญาติพ่ีนDองท่ี ป�วยดDวยโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 88.72 ความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับอยูGใน
ระดับ ปานกลาง รDอยละ 50.47 ทัศนคติเก่ียวกับการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับปานกลาง 
รDอยละ 42.85 พฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับสูง รDอยละ 68.57 และปpจจัยท่ีมี
ผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ ความ
เช่ือดDานสุขภาพ (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 11.38, p-value =0.022) พฤติกรรมการ
บริโภคปลาดิบ(OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) ดังน้ัน ควรมีการจัด
อบรมใหDความรูDแกGประชาชนเร่ืองอาการและการ ติดตGอของโรคพยาธิใบไมDตับ เพ่ือใหDประชาชนมี
ความรูD ความเขDาใจ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนําไปสูGการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับไดD
อยGางเหมาะสมตGอไป 
คําสําคญั : พฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
 

 



412 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

Abstract 
This Cross-sectional analytical study was aimsed to investigate factor associatied with 

practices on the prevention for opisthorchiasis among people in Si Samran Sub-district, Khon 
Sawan District, Chaiyaphum Province. This study was designed as structured interview and sample 
of 175 persons . Data were analyzed using descriptive statistics including percentage, arithmetic 
mean, Chi-square Test , Multiple Logistic Regression 

The finding in this study presented 175 total sample size had female more than male as 
55.45%, aged 41-50 years 45.00 %, married 87.09 %. of the fish from publicwater sources in the 
community. Eat fish from public water sources in the community 97.80%. Ever get the 
information opisthorchiasis 100.00%. Most of them received information of patients with a history 
of liver fluke from health officials 88.72%. Patients with a history of liver disease. Knowledge of 
the liver fluke is moderate 50.47%. Attitudes about preventing liver fluke is moderate 42.85%. 
The behavior of liver disease is high 68.57%. The study revealed that of health belief was 
associated with practices on the prevention for opisthorchiasis (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 
11.38, p-value =0.022) While consumption of raw fish was significantly associated with practices 
on the prevention for opisthorchiasis (OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) 
Keywords: Opisthorchiasis Prevention Behavior 
 

บทนํา 
      พยาธิใบไมDตับเปLนปpญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญ โดยเฉพาะพยาธิใบไมDตับ Opisthorchis 
viverrini พยาธิตัวเต็มวัยอยูGในทGอนํ้าดีของคน พบมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตD ท่ัวโลกคาด
วGามีคนติดเช้ือมากกวGา 40 ลDานคนและกวGา 600 ลDานคน เสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมD ตับ 
(Yongvanit, 2011) คนไทยกวGา 6 ลDานคน มีการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ รDอย ละ 8.7 โดยพบการติด
เช้ือพยาธิใบไมDตับสูงสุดท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รDอยละ16.6 และรองลงมา ภาคเหนือ รDอยละ 
10.0 (สํานักระบาดวิทยา, 2550)      
     การติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ เน่ืองจากประชาชนนิยมบริโภคอาหารจากปลาดิบ หรือสุกๆดิบๆ
ปลารDาดิบ ปลาสDม ปลาจGอม ปลาเจGา สDมปลา เปLนตDนเหตุหลักท่ีทําใหDคนไทยเปLนโรคมะเร็งทGอนํ้าดีท่ี
สูงสดในโลก โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโนDมเพ่ิมข้ึนทุกปrจาก 39.9 ในปr 2544 เปLน 
51.6 ตGอประชากรแสนคนในปr 2554 (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร< กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) จากสถานการณ<การเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ แลDวทําใหDเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีพบการเกิด
โรคมะเร็งทGอนํ้าดีในผูDป�วยอายุมากกวGา40 ปr รDอยละ 2 ถึงรDอยละ 70 สถิติการเกิดโรคอยูGระหวGาง 93–
318 คนตGอแสนประชากรตGอปr โดยเพศชายจะมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีสูงกวGาเพศหญิง โดย
สถานการณ<ของโรคมะเร็งทGอนํ้าดีมีแนวโนDมสูงข้ึน ทุกปrการป�วยโรคมะเร็งทGอนํ้าดีมีคGาใชDจGายในการ
รักษาสูงถึงรายละกวGา 300,000 บาท(มูลนิธิมะเร็งทGอนํ้าดี, 2559) ซึ่งมะเร็งทGอนํ้าดีเปLนโรคหน่ึงท่ี
สัมพันธ<กับการติดเช้ือโรคพยาธิใบไมDตับ โดยผลการศึกษาของศูนย<วิจัยพยาธิใบไมDตับและมะเร็งทGอ
นํ้าดี มหาวิทยาลัยขอนแกGน พบวGา ความเสี่ยงตGอการเปLนมะเร็งทGอนํ้าดีขึ้นอยูGกับจํานวนพยาธิใบไมDตับ
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ท่ีพบในบุคคล น้ันและความถ่ีหรือจํานวนคร้ังท่ีไดDรับพยาธิใบไมDตับ จากขDอสรุปของสถาบันวิจัย
โรคมะเร็งนานาชาติ ท่ีไดD สรุปวGาพยาธิใบไมDตับเปLนสาเหตุหลักของการเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีในคน 
(IRAC, ) ดังน้ันจึงสรุปไดDวGาพยาธิ ใบไมDไมDตับเปLนปpจจัยหน่ึงท่ีทําใหDเกิดโรคมะเร็งทGอนํ้าดีในคน ซึ่งมี
หลายปpจจัยท่ีกGอใหDเกิดความเสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับและมีแนวโนDมของการเกิดโรคเพ่ิมข้ึน 
โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการรับประทานปลานํ้าจืด แบบดิบหรือดิบๆสุก ๆ เชGน กDอยปลา ลาบปลา 
รวมท้ังการรับประทานอาหารหมักดอง เชGน ปลารDาดิบ ปลาสDม ปลาจGอม ปลาเจGา สDมปลา และ
พฤติกรรมขับถGายตามทุGงนา รวมถึงผลการตรวจอุจจาระซ้ําหลังกินยาฆGาพยาธิ praziquantel 6 
เดือน พบไขGพยาธิใบไมDตับถึงรDอยละ 8.92 สะทDอนใหDเห็นวGาท่ีผGานมาการดําเนินการเพียงการจGายยา
ฆGาพยาธิอยGางเดียวไมGสามารถปJองกันและ ควบคุมโรคพยาธิใบไมDตับซึ่งพฤติกรรมดังกลGาวเปLนปpจจัย
เสี่ยงท่ีมีอิทธิพลตGอการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับๆไดD           
    ดังน้ันผูDวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ เพ่ือใหDประชาชนมีความรูD ความเขDาใจ 
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นําไปสูGการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับไดDอยGางเหมาะสม อัน
จะสGงผลตGอคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนกลุGมน้ีตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
   วัตถุประสงค<ทั่วไป  
       เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน ตําบลศรี
สําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  
   วัตถุประสงค<เฉพาะ  
       1. เพ่ือศึกษาความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ 
       2. เพ่ือศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
      3. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
       4. เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสมัพันธ<กับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
  
วิธีดําเนนิการวิจัย 
    การศึกษาค ร้ังน้ี  เปL นการศึกษาเชิงวิ เคราะห< แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Descriptive Study) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของ
ประชาชน ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  
   
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
    ประชากรท่ีศึกษา คือ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปrข้ึนไป โดยแบบ
รายงานผลการดําเนินงาน การเฝJาระวัง คัดกรองความเสี่ยงดDวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick 
Smear Technique พ.ศ. 2560 ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน  
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   การคํานวณขนาดกลุ�มตัวอย�าง  
    ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปr ข้ึนไป ตําบลศรีสาราญ อําเภอคอน
สวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 175 คน คํานวณขนาดตัวอยGางโดยใชDสูตรการคํานวณขนาดตัวอยGาง
เพ่ือประมาณคGาเฉลี่ยของประชากร ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากร (อรุณ จิรวัฒน<กุล และคณะ. 
2555)  
    การสุ�มตัวอย�าง 
    ทําบัญชีรายช่ือประชาชนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ อายุ 15 ปrข้ึนไป ตําบลศรีสาราญ 
อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 905 คน ซึ่งเรียงตามลําดับจากหมูGบDานและบDานเลขท่ีนDอย
ไปมาก และใสGตัวเลขลําดับจาก 1 ถึง 905 ไดDชGวงการสุGมหลังคาเรือนตัวอยGาง= 905/175 = 5.17 
ดังน้ันชGวงการสุGมเทGากับ 5 หนGวย หนGวยแรกสุGมไดD 5 ตGอไปคือลําดับท่ี 10,15,20, ... 
     เม่ือไดDหลังคาเรือนตัวอยGางแลDว เลือกสัมภาษณ<ผูDมีช่ืออยูGในรายงานผลการดําเนินงานการเฝJา
ระวังคัดกรองความเสี่ยงดDวยการตรวจอุจจาระ Kato’s Thick Smear Technique พ.ศ. 2560 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ สามารถอGานออกเขียนไดD ซึ่งเปLนผูD ท่ีมีความ
เหมาะสมในการใหDขDอมูลไดDดีที่สุด 
   เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล  
    เคร่ืองมือท่ีใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูลในการวิจัยคือ แบบสอบถามท่ีผูDวิจัยสรDางข้ึน จากการ
ทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง คือ แบบสอบถามเร่ืองปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือ
ปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน 4 สGวน ดังน้ี  
    สGวนท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไป  
    สGวนท่ี 2 ความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ  
    สGวนท่ี 3 ทัศนคติเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
    สGวนท่ี 4 ปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ 
   
การวิเคราะห�ข�อมูล 
     ใชDโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป SPSS for Windows Version 20 โดยใชDสถิติพรรณนา 
คGารDอยละ คGาเฉลี่ย และสถิติอนุมาน ไดDแกG Chi-square Test , Multiple Logistic Regression, 
Odds Ratio และ 95% CI 
 
ผลการวิจัย 
     กลุGมตัวอยGาง จํานวน 175 คน สGวนใหญGเปLนเพศหญิงคือ รDอยละ 55.45 และเพศชาย รDอยละ 
44.55 ตามลําดับ มีอายุระหวGาง 41-50 ปr รDอยละ 45.00 รองลงมาคือ อายุมากกวGา 51 ปr รDอยละ 
28.18 และอายุนDอยกวGา 40 ปr รDอยละ 26.82 สGวนใหญGมีสถานภาพสมรส/คูG รDอยละ 87.09 รองลงมา
โสด รDอยละ 5.36 และหมDาย/หยGา/แยก รDอยละ 5.55 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา รDอยละ 
78.73 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาตอนตDน รDอยละ 8.43 และมีเพียงสGวนนDอย รDอยละ 1.27 ท่ีสําเร็จ
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การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพทํานา/ทําไรG/ทําสวน รDอยละ 90.55 รองลงมาคือ คDาขาย รDอยละ 
4.45 และรับจDางท่ัวไปรDอยละ 3.18 รายไดDครอบครัวอยูGระหวGาง 5,001-10,000 บาทตGอเดือน รDอยละ
49.45 รองลงมาคือ มีรายไดDตํ่ากวGา 5000 บาทตGอเดือน รDอยละ 40.09 และมีเพียงสGวนนDอย รDอยละ 
2.27 ท่ีมีรายไดD 20,000 บาทข้ึนไป การกินปลาจากแหลGงนํ้าของชุมชนเคยกินปลาจากแหลGงนํ้า
สาธารณะในชุมชน รDอยละ 97.80 การไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับพบวGากลุGมตัวอยGาง
สGวนใหญGเคยไดDรับขDอมูลขGาวสารดDานโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 100 แหลGงท่ีรับขDอมูลขGาวสารพบวGา 
สGวนใหญGไดDรับขDอมูลขGาวสารจากเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข รDอยละ 80.80 ประวัติการป�วยเปLน โรคพยาธิ
ใบไมDตับ พบวGา สGวนใหญGไมGมีญาติพ่ีนDองหรือบุคคลในครอบครัวท่ีป�วยดDวยโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 
88.72 ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ขDอมูลท่ัวไป 
 

ข�อมูลท่ัวไป 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

เพศ 
   ชาย  
   หญิง 

 
96 
69 

 
55.45 
44.55 

อายุ 
    นDอยกวGา 40 ปr  
    41 – 50 ปr 
    มากวGา 50 ปr 
 คGาเฉลี่ย+สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน : 46.45+8.09 
 คGามัธยฐาน ( คGาตํ่าสุด,สูงสุด ): 46(28,70) 

 
45 
80 
50 
 

 
26.82 
45.00 
28.12 

 

สถานภาพ 
สมรส/คูG 
โสด 
หมDาย/หยGา/แยก 

 
140 
15 
10 

 
87.09 
6.36 
4.55 

ระดับการศึกษา 
  ไมGไดDเรียน 
  ประถมศึกษา 
  มัธยมศึกษาตอนตDน (ม.3) 
  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
  อนุปริญญา/ปวส./ปวช. 
  ปริญญาตรี หรือสูงกวGาปริญญาตรี 

 
7 

110 
40 
10 
3 
5 

 
3.64 
72.73 
15.43 
4.55 
1.36 
2.27 
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ความรู�เก่ียวกับโรคพยาธใิบไม�ตับ 
ผลการศึกษา พบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนใหญG มีความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ อยูGในระดับ

ปานกลางและสูง รDอยละ 50.47 และรDอยละ 45.45 โดยท่ีประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมีความรูDเก่ียวกับ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชระดับสูง สามลําดับแรก คือ การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลDอมสGงเสริมใหD
ประชาชนใชDสDวมท่ีถูกสุขลักษณะ รDอยละ 89.27 การรับประทานปลาสDมทอด สDมปลาทอด ปลารDาตDม 
เปLนการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 85.36 และการทําอาหารท่ีทําจากปลานํ้า
จืดเกล็ดขาวตDองปรุงใหDสุกดDวยความรDอนใหDทั่วถึงกGอนรับประทานรDอยละ 80.72 ตามลําดับ 

ประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมีความรูDระดับตํ่า สามลําดับแรก คือ พยาธิใบไมDตับอาศัยอยูGใน
ปลาท่ีมีเกล็ดในนํ้าจืด เชGน ปลาตะเพียนทราย ปลาสูด ปลาสรDอยขาว เปLนตDน รDอยละ 45.45 พยาธิ
โอป�สทอร<คิส วิเวอรินี (Opisthorchis viverini) เปLนพยาธิใบไมDตับท่ีมีความสําคัญและทําใหDเกิดโรค
พยาธิใบไมDตับ รDอยละ 47.72 และอาการของพยาธิใบไมDตับ ทDองอืด จุกเสียดแนGนทDองเปLนๆหายๆ มี
ความรูDสึกรDอน บริเวณตับใตDชายโครงขวาหรือตรงลิ้นปr¾ โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร รDอยละ 
49.09 ตามลําดับ ดังตารางท่ี2 

 
ตารางท่ี 2 ระดับความรูDเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน 
  

  ความรู�เก่ียวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพชื 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

     ความรูDระดับสูง 
     ความรูDระดับปานกลาง  
     ความรูDระดับตํ่า 
คGาเฉลี่ย(สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน): 16.23(2.32) 
คGามัธยฐาน(ตํ่าสุด:สูงสุด): 15(10,20) 

75 
80 
20 
 

   42.85 
45.71 
11.53 

 
ความเช่ือด�านสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไม�ตับ 
   ประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบสGวนใหญGมีความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับอยูGในระดับ
ปานกลางและไมGดี รDอยละ 42.85 และรDอยละ 41.72 ตามลําดับ โดยท่ีประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบมี
ความเช่ือดDานสุขภาพดDานบวกท่ีมีคGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG พยาธิใบไมDตับมีอยูGในปลานํ้าจืดมีเกล็ด 
เชGนปลา กรายปลาตะเพียนขาว ปลาสูตร ปลาสรDอย นกขาว ปลาซิวอDาว ปลานวลจันทร< รDอยละ 
96.40 คน การลDางมือใหDสะอาดหลังจากสัมผัสปลานํ้าจืดทุกคร้ังกGอนกิน 90.39 และการติดเช้ือพยาธิ
ใบไมDตับในระยะเร่ิมตDนสามารถรักษาหายไดD รDอยละ 88.45 ความเช่ือดDานสุขภาพ ดDานลบท่ีมี
คGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG การกินเหลDาขาวพรDอมกับปลาดิบมีความปลอดภัยเพราะแอลกอฮอล< ทํา
ใหDพยาธิใบไมDตับตายไดD รDอยละ 91.72 การกินกDอยปลาดิบท่ีบีบนํ้ามะนาวหรือใสGมดแดงโดยไมGทําใหD
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สุก ทําใหDปลามีความสดไมGเสียรสชาติและคุณคGา ทางโภชนาการ รDอยละ 70.38 และปลารDาดิบท่ีทํา
เอง ไมGทําใหDเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ รDอยละ 65.64 ดังตารางท่ี 3  
 
ตารางท่ี 3 ระดับความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับโรคพยาธิใบไมDตับ 
 

ความเช่ือด�านสุขภาพ 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

    
     ความเช่ือระดับดี 
      ความเช่ือระดับปานกลาง  
      ความเช่ือระดับไมGดี 

 
27 
75 
73 

   
 15.42 

42.85 
41.72 

 
พฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธิใบไม�ตับ 
    กลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีระดับพฤติกรรมเก่ียวกับการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับอยูGในระดับสูง 
รDอยละ 68.57 โดยพบวGาพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของกลุGมตัวอยGางดDานบวกท่ีมี
คGาสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ถGายอุจจาระลงสDวม รDอยละ 95.24 ตรวจอุจจาระประจําปrเพ่ือตรวจหา
พยาธิ รDอยละ 79.85 และลDางมือกGอนรับประทานอาหาร รDอยละ 78.30 พฤติกรรมการปJองกันโรค
พยาธิใบไมDตับของกลุGมตัวอยGางดDานลบท่ีมีคGาสูงสุด 3 ลําดับแรก ไดDแกG การบริโภคปลาดิบหรือสุกๆ
ดิบๆ เชGน กDอยปลา ลาบปลา ปลารDาดิบ(หมัก 6 เดือน) ปลารDาจGอม สDมปลา เปLนตDน รDอยละ 89.54 
ถGายอุจจาระลงตามพ้ืนดิน ตามสวน ตามทุGงนา รDอยละ 80.46 และลDางมือหลังการถGายอุจจาระ รDอย
ละ 70.65 ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 ระดับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับ  
 

  พฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธใิบไม�ตับ 
จํานวน 

(n = 175) 
ร�อยละ 

 

     พฤติกรรมระดับสูง 
     พฤติกรรมระดับปานกลาง  
     พฤติกรรมระดับตํ่า 

120 
40 
15 

   68.57 
22.85 
8.58 

 
ปhจจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการป{องกันโรคพยาธิใบไม�ตับ 
    การทดสอบปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับระดับปรับปรุง
และระดับถูกตDอง พบวGา ปpจจัยแตGละตัวท่ีสGงเสริมใหDมีพฤติกรรมระดับถูกตDองอยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.05) ไดDแกG ความเช่ือดDานสุขภาพ (OR adj =4.16, 95% CI = 1.21 to 11.38, p-value 
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=0.022) พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ(OR adj =4.79, 95% CI = 1.75 to 13.06, p-value =0.002) 
ดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 ปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชน (n=175) 
 

 
 

ตัวแปร 

พฤติกรรมการป{องกัน 
โรคพยาธิใบไม�ตับ 

 
ORcrude 

(95% CI) 

 
ORadj 

(95% CI) 

 
 

P-Value ปรับปรุง 
จํานวน(ร�อยละ) 

ถูกต�อง 
จํานวน( ร�อยละ) 

ความรู�เรื่องโรคพยาธิใบไม�ตับ 
  ระดับปานกลาง 
 
  ระดับสูง 

60(34.28) 
 

24(13.71) 

45(25.71) 
 

46(26.28) 

 
2.65(0.90 to 7.09) 3.61(0.18 to 11.06) 

 
0.324 

 
ความเชื่อด�านสุขภาพ  

 

  ระดับปานกลาง 
   
  ระดับดี 

50(28.57) 
 

25(14.28) 

50(28.57) 
 

50(28.57) 

 
3.66(1.21 to10.17) 

 

 
4.16(1.21 to 11.38) 

 
0.022* 

พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบ  
 

  เคยกิน  
  
  ไมGเคยกิน 

55(31.42) 
 

40 (22.85) 

30(17.14) 
 

50(28.57) 

 
3.07(1.22 to 8.39) 

 
4.79 (1.75 to 13.06)

 
0.002* 

 
อภิปรายผล 
    ปpจจัยท่ีมีผลตGอการปฏิบัติตัวเพ่ือปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับของประชาชนท่ีบริโภคปลาดิบ 
ตําบลศรีสําราญ อําเภอคอนสวรรค< จังหวัดชัยภูมิ  พบวGา ปpจจัยดDานความรูDไมGพบความสัมพันธ<กับ
การเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของอินทรา (2551) ท่ีพบวGาความรูDเร่ืองโรค
พยาธิใบไมDตับไมGมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ (OR=0.57/ 95%CI=0.67-28.24) และ
การศึกษาของ Kaewpitoon (2007) พบวGา กลุGมตัวอยGางมีความรูDเก่ียวกับการติดตGอของโรคอยูGใน
ระดับดีรDอยละ 79.72 มีความรูDเก่ียวกับการปJองกันและควบคุมโรคพยาธิใบไมDตับในระดับดีรDอยละ 
79.72 
     ความเช่ือดDานสุขภาพภาพรวมมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ แตGยังมีกลุGม
ตัวอยGางจํานวนหน่ึงท่ีมีความเช่ือบางอยGางท่ีอาจสGงผลตGอพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเสี่ยงตGอการ
เกิดโรคไดD เชGน ความเช่ือวGาน้ํามะนาวสามารถฆGาพยาธิใบไมDตับไดD การรับประทานปลาป�¡งสุกๆดิบๆ
นานคร้ังไมGมีโอกาสเปLนโรคพยาธิใบไมDตับ การตรวจไมGพบไขGพยาธิไมGจําเปLนตDองเลิกรับประทาน
อาหารสุกๆดิบๆ หรือแมDกระท่ังการปJองกันโรคน้ีท่ีดีท่ีสุด คือ การกินยาฆGาพยาธิ ซึ่งถDาความเช่ือ
เหลGาน้ันไมGไดDรับการแกDไข การเขDาใจผิดแบบน้ีย่ิงจะทําใหDบุคคลน้ันเสี่ยงตGอการติดเช้ือพยาธิใบไมDตับ
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มากข้ึนเน่ืองจากจะทําใหDบุคคลน้ันไมGเขDารับการตรวจหาเช้ือเพราะคิดวGากินนานๆคร้ังไมGเปLนโรคแตGใน
ความเปLนจริงปลาดิบเพียงช้ินเดียวอาจมีพยาธิไดD (Rosenstock 1974 อDางถึงในสาธิต, 2552) กลGาว
วGาการท่ีบุคคลจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือการปJองกันโรคหรือไมGข้ึนน้ันข้ึนอยูGกับการรับรูDโอกาส
เสี่ยงตGอโรค การรับรูDความรุนแรงของโรค การรับรูDประโยชน<หรือผลดีของการปฏิบัติน้ัน และการรับรูD
อุปสรรคของการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรค ซึ่งองค<ประกอบท้ัง 4 น้ีจะทําใหDเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ือ
ปJองกันโรค ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของประภาเพ็ญ (2536) ท่ีกลGาววGา ความเช่ือดDานสุขภาพเปLน
ปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอพฤติกรรมการบริโภค ซึ่งความเช่ือเปLนการรับรูDของบุคคลท่ีจะกGอใหDเกิดการ
ปฏิบัติ และการศึกษาของรุจิรา (2550) ท่ีพบวGาความเช่ือดDานสุขภาพเก่ียวกับมะเร็งตับโดยรวมมี
ความสัมพันธ<ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภค (r = .210, p < .01)  
      พฤติกรรมการบริโภคปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆมีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ
ในประชากรตัวอยGางชัดเจน ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของKaewpitoon (2008) ท่ีพบวGาการติดเช้ือ
พยาธิใบไมDตับเกิดจากการรับประทานปลาดิบเปLนประเพณีและความนิยมของประชาชนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และจากการศึกษาของสัญชัย (2552) ประชาชนยังนิยมบริโภคปลาแบบสุกๆดิบ
สูงโดยเฉพาะอยGางย่ิงในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซึ่งคลDายกับการศึกษาของอินทรา (2551) ท่ีพบวGา
การรับประทานปลาดิบหรือปลาสุกๆดิบๆ มีความสัมพันธ<กับการเกิดโรคพยาธิใบไมDตับ อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (OR = 3.67 / 95% CI = 1.04 –11.05) 
 
ข�อเสนอแนะ 
    1. ขDอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชDดําเนินงานทางดDานสาธารณสุข 
     1.1. ควรมีการใหDความรูDเร่ืองโรคพยาธิใบไมDตับและโรคมะเร็งทGอทางเดินนํ้าดีแกG
ประชาชน เชGน อบรมการสอนหรือใหDความรูDเปLนรายบุคคลหรือรายกลุGมโดยเนDนใหDทราบถึงโอกาส
เสี่ยงตGอการเกิดโรคและการกลับเปLนซ้ําของโรค 
     1.2. ควรสGงเสริมใหDประชาชนมีพฤติกรรมการปJองกันโรคและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีเสี่ยง
ตGอการเปLนโรคพยาธิใบไมDตับเชGน การสรDางคGานิยมในการบริโภคอาการท่ีปรุงสุกการรณรงค<ใหDมีการ
ตรวจอุจาระหาไขGพยาธิ การรณรงค<ใหDรDานอาหารมีการจําหนGายอาหารท่ีปรุงสุก การใชDปลารDาสุกใน
การปรุงอาหาร 
     2. ขDอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตGอไป 
      2.1. ควรมีการศึกษาประเด็นอ่ืนๆท่ีอาจมีความเก่ียวขDองเชGนวัฒนธรรม คGานิยมของสังคม 
ท่ีอาจมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันโรคพยาธิใบไมDตับเพ่ือนําปpจจัยท่ีคDนพบมาเปLนแนวทาง
ในการสGงเสริมสุขภาพตGอไป 
      2.2. นําผลการวิจัยไปพัฒนาโปรแกรมสุขศึกษาของกลุGมเสี่ยงตGอการป�วยดDวยโรคพยาธิ
ใบไมDตับและศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมดังกลGาว 
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Dental Casemix Computer Program for Pediatric Dentistry 
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ธนาภรณ< เจนจรัตน<4 และมัณฑนา ศรีขํา5 

1คณะทันตแพทยศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2บริษัท SIT Business Management จํากัด 

3-5นักศึกษาทันตแพทย< คณะทันตแพทยศาสตร< มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร< 

 
บทคัดย�อ 

 ระบบเบิกจGายมีความสําคัญตGอการจัดสรรงบประมาณดDานสาธารณสุข โดยเฉพาะอยGางย่ิงใน
บริการภาครัฐ กGอนหนDาน้ีคณะผูDวิจัยไดDพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร<เคสมิกซ<สําหรับงานทันตกรรม 
โดยไดDทดสอบการจําแนกกลุGมวินิจฉัยโรครGวมกับงานทันตกรรมพ้ืนฐาน และงานทันตกรรมท่ีมีการนัด
ผูDป�วยหลายคร้ัง พบวGาการจําแนกกลุGมโรคซึ่งใชDพ้ืนฐานจากชุดรหัสเคอร<เรนต<เด็นทัลเทอร<มิโนโลจี 
(ซีดีที) สามารถสะทDอนตDนทุนไดDดี โดยมีความสอดคลDองของขDอมูลภายในกลุGม อยGางไรก็ตาม ในบาง
สถานการณ< เชGน การดูแลรักษาผุDป�วยเด็ก จะมีลักษณะงานท่ีแตกตGางออกไป กลGาวคือมักจะเปLนการ
ทําหัตถการหลายอยGางในการนัดคร้ังเดียว คณะผูDวิจัยจึงวางแผนทดสอบโปรแกรมน้ีในสถานการณ<
ดังกลGาว โปรแกรมคอมพิวเตอร<เด็นทัลเคสมิกซ<ถูกพัฒนาข้ึนจากโปรแกรมแอ็กเซส โดยมีการจําแนก
กลุGมหัตถการตามซีดีทีไดDเปLน 8 กลุGม ไดDทําการเก็บขDอมูลในแตGละข้ันตอนยGอย หัตถการ และการนัด
ผูDป�วยแตGละคร้ัง โดยงานทันตกรรมสําหรับเด็กสGวนใหญG การนัด 1 คร้ังมักประกอบดDวยหลายงาน เชGน 
การรักษาคลองรากฟpน การทําครอบฟpนเหล็กกลDาไรDสนิม และการถอนฟpน ขDอมูลตDนทุนหลัก ตDนทุน
คG าแรง และตD น ทุน วัส ดุ ในแตG ละ ข้ันตอน ไดD ถู กรวบรวมจากคลิ นิ ก ทั นตกรรม นัก ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร< ต้ังแตGเดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557 จากน้ันนํามาคํานวณหาตDนทุน
รวมและตDนทุนตGอหนGวย แลDวนําไปวิเคราะห< หาความแตกตGางระหวGางกลุGมและความสอดคลDอง
ภายในกลุGม โดยใชDสถิติ Kruskul-Wallis และ coefficient of variance (C.V.) ตามลําคับ พบวGา
คGาเฉลี่ยของตDนทุนตGอหนGวยของงานทันตกรรมสําหรับเด็กมีคGาต้ังแตG 779.49 บาท (งานถอนฟpน) ถึง 
2,080.59 บาท (งานรักษาคลองรากฟpน) การทดสอบ Kruskul-Wallis และ pairwise comparisons 
แสดงใหDเห็นความแตกตGางระหวGางกลุGม ในขณะท่ีคGา C.V. แสดงใหDเห็นความสอดคลDองภายในกลุGม 
อาจสรุปไดDวGาการจําแนกกลุGมโรคของโปรแกรมเด็นทัลเคสมิกซ<สําหรับงานทันตกรรมสําหรับเด็ก 
สามารถสะทDอนตDนทุนในแตGละกลุGม และนําไปใชDในการเบิกจGายงบประมาณไดD อยGางไรก็ตาม ควรมี
การทดสอบโปรแกรมน้ีในสถานการณ<อ่ืน เชGน โรงพยาบาลภาครัฐ และคลินิกเอกชน 
คําสําคัญ : การรักษาทางทันตกรรม กลุGมวินิจฉัยโรครGวม ทันตกรรมสําหรับเด็ก ระบบเบิกจGาย 
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Abstract 
 Reimbursement system is important for budget allocation, especially in the 
public service units. Previously, our group presented the Dental Casemix Computer 
Program (DCCP) for reimbursement of basic dental procedures, as well as dental 
procedures requiring multiple visits. The categorization which based on Current 
Dental Terminology (CDT) reflected unit cost well and showed homogeneity within 
group. However, some dental procedures, especially in pediatric dentistry, have 
different setting because it is "multiple-task in one-visit". The objective of the study is 
to evaluate the DCCP code set in this setting. For methodology, the DCCP was 
developed based on Access Program, and pediatric dental procedures were classified 
into 8 groups using CDT. The detail in each step, procedure and visit was recorded. 
For pediatric dentistry, most of visit contained multiple procedures, such as 
pulpectomy, stainless steel crown and extraction. The capital, labor and material 
costs in each step were collected from Thammasat Dental Student Clinic from 
October 2013-September 2014, then summarized to total cost/unit cost and 
analyzed to find differences between group and homogeneity within group using 
Kruskul-Wallis and coefficient of variance (C.V.) respectively. For the results, means of 
pediatric unit costs ranged from 779.49 Baht (dental extraction)  to 2,080.59 Baht 
(pulpectomy). Kruskul-Wallis test and pairwise comparisons showed differences 
between unit cost in each group, whereas C.V. showed homogeneity within group. 
For conclusion, classification upon DDCP code set for pediatric dental procedures 
could reflect different unit costs between group and might be used for 
reimbursement. However, the study in different settings such as public hospitals as 
well as private clinics should be conducted. 
Keywords : Dental Care, Diagnosis-related Group, Pediatric Dentistry, Reimbursement 
Mechanisms 
 
บทนํา 
 ในการจัดสรรงบประมาณดDานการแพทย<และสาธารณสุข โปรแกรมคอมพิวเตอร<ท่ีใชDอยGาง
แพรGหลายมากท่ีสุดคือโปรแกรมกลุGมวินิจฉัยโรครGวม หรือดีอาร<จี (Diagnosis-relate Groups; DRGs) 
ซึ่งใชDแนวคิดเคสมิกซ< (casemix concept) ในการจัดกลุGมผูDป�วย ความหมายของเคสมิกซ<คือการ
รวมกลุGมผูDป�วย (mix of the cases) ท่ีมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล โดยแตGละ
กลุGมจะมีความใกลDเคียง หรือมีความเปLนแบบเดียวกัน (homogeniety) ซึ่งอาจเปLนการจัดกลุGมโรคท่ีมี
ความใกลDเคียงกัน หรือเปLนกลุGมท่ีมีการใชDทรัพยากรใกลDเคียงกัน 
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 แมD ผูD ป� วย ท่ีมารับบ ริการทางทันตกรรม สG วนใหญG จะเปL นผูD ป� วยนอก (out-patient 
department; OPD) ซึ่งจะมีการจัดสรรงบประมาณแบบเหมาจGาย แตGหัตถการทางทันตกรรมสGวนใหญG
จะใชDทรัพยากรและใชDเวลาคGอนขDางมาก ใกลDเคียงกับการผGาตัดเล็ก (minor surgery) ทางการแพทย< 
ระบบเบิกจGายงบประมาณสําหรับงานทันตกรรมจึงควรใชDโปรแกรมกลุGมวินิจฉัยโรครGวม เชGนเดียวกับ
งานศัลยกรรม อยGางไรก็ตาม โปรแกรมกลุGมวินิจฉัยโรครGวมท่ีใชDอยูGในประเทศไทยในขณะน้ี ไดDแกG 
TDRGs Version 6.2.1 น้ันไมGสามารถนํามาใชDกับงานทันตกรรมไดD ท้ังน้ีเพราะโปรแกรม TDRGs น้ัน 
ใชDชุดรหัสหัตถการ ICD-9-CM ซึ่งจากงานวิจัยกGอนหนDาน้ีพบวGาครอบคลุมหัตถการทางทันตกรรมเพียง 
72.7% และใหDรายละเอียดไมGเพียงพอ (ยสนันท< จันทรเวคิน และคณะ, 2547) กลGาวคืองานทางทันตก
รรมประมาณรDอยละ 30 จะไมGสามารถลงรหัสเพ่ือเบิกจGายงบประมาณไดD 
 ดDวยเหตุผลท่ีกลGาวมา คณะผูDวิจัยจึงไดDพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร<เด็นทัลเคสมิกซ<เพ่ือใชDใน
การคํานวณและเบิกจGายงบประมาณทางทันตกรรม โดยในระยะท่ี 1 ไดDพัฒนาโปรแกรมข้ึนมาเพ่ือ
รองรับหัตถการพ้ืนฐาน ไดDแกG งานอุดฟpน ถอนฟpน และขูดหินปูน ซึ่งโปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ
แสดงถึงตDนทุนตGอหนGวย (unit cost) สําหรับงานพ้ืนฐานเหลGาน้ันไดDเปLนอยGางดี (ยสนันท< จันทรเวคิน 
และคณะ, 2558)อยGางไรก็ตาม หัตถการทางทันตกรรมบางอยGางเปLนงานท่ีมีความซับซDอน และจะตDอง
มีการนัดผูDป�วยมาทําตGอเน่ืองหลายคร้ัง (multiple-visit procedure) คณะผูD วิจัยจึงไดD พัฒนา
โปรแกรมในระยะท่ี 2 เพ่ือรองรับหัตถการท่ีมีความตGอเน่ือง ไดDแกG การรักษาคลองรากฟpน การใสGฟpน
เทียมท้ังแบบถอดไดDและติดแนGน ผลการศึกษาพบวGาโปรแกรมดังกลGาวสามารถใชDสําหรับการคํานวณ
ตDนทุนตGอหนGวยไดDเปLนอยGางดี และการจัดกลุGมโรคแตGละกลุGมมีคGาตDนทุนตGอหนGวยท่ีแตกตGางกัน แตGใน
ขณะเดียวกันก็มีความสอดคลDองของตDนทุนในกลุGมเดียวกัน (Chantravekin et al., 2016) ซึ่งนGาจะ
สามารถนําไปทดสอบในสถานการณ<ที่มีความซับซDอนเพ่ิมข้ึนไดD 
 งานทันตกรรมสําหรับเด็ก (pediatric dentistry) เปLนหัตถการท่ีมีความแตกตGางจากงานทัน
ตกรรมอ่ืนๆ ตรงท่ีทันตแพทย<ผูDใหDการรักษาจะตDองมีทักษะสูง ท้ังในแงGการรักษา และการจัดการ
พฤติกรรมเด็ก ซึ่งมีความยุGงยากซับซDอนแตกตGางกัน โดยท่ัวไปทันตแพทย<จะใหDการรักษาฟpนท่ีอยูG
ใกลDเคียงกันไปพรDอมๆ กัน ซึ่งอาจมีลักษณะงานท่ีแตกตGางกัน เชGน อุดฟpน รักษาคลองรากฟpน ครอบ
ฟpน และถอนฟpน ทําใหDงานเปLนลักษณะ "หลายงานในการนัดคร้ังเดียว" (multiple-task in one-
visit) แตกตGางจากงานทันตกรรมพ้ืนฐาน และหัตถการท่ีมีความตGอเน่ือง ซึ่งไดDมีการทดสอบโปรแกรม
ไปแลDว คณะผูDวิจัยจึงวางแผนทดสอบโปรแกรมในสถานการณ<น้ีวGาจะสามารถแสดงตDนทุนตGอหนGวยท่ีมี
ความแตกตGางกันระหวGางกลุGม และมีความสอดคลDองภายในกลุGมเหมือนในสถานการณ<อ่ืนท่ีเคย
ทดสอบมาแลDวหรือไมG 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือทดสอบความแตกตGางกันระหวGางกลุGม และความสอดคลDองกันภายในกลุGม ของตDนทุนตGอ
หนGวยของหัตถการทางทันตกรรมสําหรับเด็ก ซึ่งจะเปLนพ้ืนฐานสําหรับการจัดกลุGมโรคของโปรแกรม
เด็นทัลดีเคสมิกซ< 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยประกอบดDวยการพัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยหลักการของเคสมิกซ< และ
การจัดกลุGมวินิจฉัยโรครGวมตามคูGมือ Current Dental Terminology (CDT) จากน้ันนําโปรแกรมไป
ทดสอบท่ีคลินิกทันตกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร< เพ่ือหาตDนทุนตGอหนGวยของแตGละกลุGม 
ทําการทดสอบหาความแตกตGางกันระหวGางกลุGม และความสอดคลDองกันภายในกลุGม ของตDนทุนตGอ
หนGวยของหัตถการทางทันตกรรมสําหรับเด็ก เพ่ือนําขDอมูลท่ีไดDไปปรับปรุงการจัดกลุGมวินิจฉัยโรครGวม
ของโปรแกรม ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบดDวยการพัฒนาโปรแกรมโดยอาศัยหลักการของเคสมิกซ< 
และการจัดกลุGมวินิจฉัยโรครGวมตามคูGมือ Current Dental Terminology (CDT) การนําโปรแกรมไป
ทดสอบ เพ่ือหาตDนทุนตGอหนGวยของแตGละกลุGม ทําการทดสอบหาความแตกตGางกันระหวGางกลุGม และ

ความสอดคลDองกันภายในกลุGม 
 

improve 

Development of Dental Casemix Computer 

Program using Access Program, and Casemix 

Concept 

Grouping of Dental Procedure using Current 

Dental Terminology (CDT) Code Set 

Calculating unit cost in Thammasat University 

Dental Student Clinic 

Homogeneity 

within group 
Difference 

between groups 

Program Developing 

Grouping 

Program Testing 
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การดําเนินการวิจัย 
 ไดDทําการพัฒนาโปรแกรมเด็นทัลเคสมิกซ< ระยะท่ี 2 โดยอาศัยพ้ืนฐานจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร< Access (รูปท่ี 2) การจัดกลุGมหัตถการทันตกรรมสําหรับเด็ก ทําการดัดแปลงจากคูGมือ 
Current Dental Terminology โดยหัตถการท่ีกระจายอยูGตามหมวดตGางๆ ของคูGมือ ถูกนํามาจัด
กลุGมเปLน 8 กลุGม ตามรายละเอียดในตารางท่ี 1 

 
 

ภาพท่ี 2 หนDาจออินเตอร<เฟซของโปรแกรมคอมพิวเตอร<เด็นทัลเคสมิกซ<  
ซึ่งตDองกรอกขDอมูลพ้ืนฐานและหัตถการของผูDป�วยท่ีมารับบริการ 

 
ตารางท่ี 1 กลุGมหัตถการสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร< จําแนกตามชุดรหัส CDT 
 

Code Procedure 
DD7001 Prophylactic fluoride application 
DD7002 Pit and fissure sealant 
DD7003 Preventive resin restoration 
DD7004 Filling 
DD7005 Pulpotomy 
DD7006 Pulpectomy 
DD7007 Stainless steel crown (SSC) 
DD7008 Tooth extraction 

 
 ทําการเก็บขDอมูลในผูDป�วยท่ีมารับบริการ ณ คลิ นิกทันตกรรมนักศึกษา คณะทันต
แพทยศาสตร< มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร< ต้ังแตGวันท่ี 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 จากน้ันทํา
การวิเคราะห<ตDนทุนตGอหนGวย โดยจําแนกตาม 1) การนัดผูDป�วยแตGละคร้ัง 2) หัตถการทางทันตกรรม 
และ 3) ข้ันตอนยGอย หัตถการทางทันตกรรมบางประกอบดDวยการนัดผูDป�วยหลายคร้ัง เชGน งานใสGฟpน
เทียม หรือรักษาคลองรากฟpน ในขณะท่ีหัตถการทางทันตกรรมสําหรับเด็ก ในการนัด 1 คร้ัง อาจมี
หลายหัตถการ เชGน การรักษาคลองรากฟpน การทําครอบฟpน และการถอนฟpน (ภาพท่ี 3A) 
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Oral 
examination 

X-ray LA injection Rubber dam 
placement 

Pulpectomy 
step 

SSC step Extraction 
step 

 
DD7006 Pulpectomy DD7007 Stainless steel crown DD7008 Extraction 

Summation of unit cost of 

• 1/3 Oral examination 

• 1/3 X-ray 

• 1/3 LA injection 

• 1/2 Rubber dam 
placement 

• lpectomy step 

Summation of unit cost of 

• 11/3 Oral examination 

• 11/3 X-ray 

• 11/3 LA injection 

• 11/2 Rubber dam 
placement 

• SSC step 

Summation of unit cost of 

• 1/3 Oral examination 

• 11/3 X-ray 

• 11/3 LA injection 

• Extraction step 

 
ภาพท่ี 3 ตัวอยGางการคํานวณตDนทุนตGอหนGวยในระดับข้ันตอน และระดับหัตถการ A: กรณีผูDป�วยเด็ก
มารับการรักษาคลองรากฟpน และทําครอบฟpนเหล็กกลDาไรDสนิมซี่ 75 พรDอมกับถอนฟpนซี่ 74 ในคร้ัง
เดียวกัน ข้ันตอนยGอยประกอบดDวยการตรวจชGองปาก (oral examination) การถGายภาพรังสี (x-ray) 
การฉีดยาชา (LA injection) การใสGแผGนยางกันนํ้าลาย (rubber dam) การรักษาคลองรากฟpน 
(pulpectomy) การทําครอบฟpนเหล็กกลDาไรDสนิม (SSC) และการถอนฟpน (extraction) B: การ
กระจายตDนทุนตGอหนGวยไปยังแตGละกลุGมหัตถการ จะมีการปpนสGวนตDนทุนท่ีใชDรGวมกัน เชGน การตรวจ
ชGองปาก การถGายภาพรังสี การฉีดยาชา และการใสGแผGนยางกันนํ้าลาย 
 
 การคํานวณตDนทุนตGอหนGวยในแตGละข้ันตอน โดยใชDหลักคิดตDนทุนตGอหนGวยการผลิต 
(manufac-turing cost) โดยตDนทุนท้ังหมด เทGากับผลรวมของตDนทุนวัสดุทางตรง ตDนทุนคGาแรง
ทางตรง และตDนทุนคGาใชDจGายในการผลิต เม่ือไดDตDนทุนท้ังหมดแลDว นําไปหารหนGวยบริการ จะไดDเปLน
ตDนทุนตGอหนGวย เม่ือไดDตDนทุนของแตGละข้ันตอนแลDว จะนําไปรวมเพ่ือคํานวณเปLนตDนทุนตGอหนGวยของ
หัตถการน้ันๆ ดังแสดงในภาพท่ี 3B จากน้ันทําการวิเคราะห<ทดสอบหาความแตกตGางกันระหวGาง
ตDนทุนตGอหนGวยของหัตถการแตGละกลุGม โดยใชDการทดสอบ Kruskal-Wallis และความสอดคลDองกัน
ของตDนทุนตGอหนGวยภายในกลุGมโดยใชDคGาสัมประสิทธ์ิความแปรผัน (coefficient of variation; C.V.) 
 
ผลการวิจัย 
 ต้ังแตGวันท่ี 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน 2557 มีผูDป�วยเด็กเขDามารับบริการรวมท้ังสิ้น 
3,431 งาน คGาเฉลี่ยของตDนทุนตGอหนGวย และคGาสัมประสิทธ<ความแปรผันของตDนทุนตGอหนGวยของ
หัตถการแตGละกลุGม ไดDแสดงไวDในตารางท่ี 2 สGวนผลการวิเคราะห< Kruskul-Wallis พบวGาตDนทุนตGอ
หนGวยของแตGละกลุGมมีความแตกตGางกัน (p=0.000) โดยผลการทดสอบ pairwise comparisons 

A 

B 
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แสดงใหDเห็นวGากลุGมท่ีมีความแตกตGางชัดเจนท่ีสุด คือกลุGม DD7006 Pulpectomy ซึ่งแตกตGางจาก
หัตถการกลุGมอ่ืนอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกกลุGม 
 
ตารางท่ี 2 คGาเฉลี่ยตDนทุนตGอหนGวย คGาสัมประสิทธ<ความแปรผันของตDนทุนตGอหนGวยของหัตถการทัน
ตกรรมสําหรับเด็กแตGละกลุGม 
 

Code 
Procedure 

 
Number 

Average Unit Cost 
(Baht) 

C.V. 

DD7001 Prophylactic fluoride 
application 

566 1039.77±0.82 0.0008 

DD7002 Pit and fissure sealant 1,030 791.92±235.27 0.30 
DD7003 Preventive resin restoration 212 987.83±212.15 0.21 
DD7004 Filling 610 1,026.41±178.01 0.17 
DD7005 Pulpotomy 89 1,092.77±7.01 0.006 
DD7006 Pulpectomy 119 2080.59±697.22 0.34 
DD7007 Stainless steel crown (SSC) 463 1,239.63±151.49 0.12 
DD7008 Tooth extraction 342 779.49±215.18 0.28 

Total  3,431   

 
อภิปรายผล 
 แนวคิดเคสมิกซ< เปLนการรวมกลุGมผูDป�วยท่ีมีความใกลDเคียงกัน อาจจําแนกตามกลุGมโรคท่ีมี
ความใกลDเคียงกัน หรือเปLนกลุGมท่ีใชDทรัพยากรใกลDเคียงกัน สําหรับผูDป�วยเด็ก สGวนใหญGจะมาพบทันต
แพทย<ดDวยโรคฟpนผุ (K02) และโรคของโพรงประสาทฟpนและเน้ือเย่ือปลายรากฟpน (K04) ซึ่งเปLนโรคท่ี
อยูGในกลุGมใกลDเคียงกัน ทําใหDตDองจําแนกกลุGมผูDป�วยตามการใชDทรัพยากร ซึ่งไดDจากการคํานวณตDนทุน
ตGอหนGวยของแตGละหัตถการ 
 คณะผูDวิจัยเลือกใชDการจําแนกกลุGมตามชุดรหัส Current Dental Terminology ซึ่งมีการใชD
งานอยGางแพรGหลายท้ังในประเทศไทย และในระดับสากล เน่ืองจากเปLนชุดรหัสท่ีครอบคลุม มีความ
ชัดเจน ใชDงานงGาย และมีระบบคอมพิวเตอร<รองรับการกรอกขDมูล และเม่ือนําไปใชDในการจัดกลุGมใน
การศึกษากGอนหนDาน้ี พบวGามีความสอดคลDองของคGาเฉลี่ยของตDนทุนตGอหนGวยในกลุGมเดียวกัน ซึ่งเปLน
คุณสมบัติที่สําคัญของการพัฒนาโปรแกรมเคสมิกซ< 
 คGาเฉลี่ยของตDนทุนตGอหนGวยสําหรับงานทันตกรรมสําหรับเด็ก ในการศึกษาคร้ังน้ี มีคGาต้ังแตG 
779.49 ถึง 2,080.59 บาท ซึ่งคGอนขDางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยตDนทุนตGอหนGวยทางทันตกรรม
กGอนหนDาน้ี (Chalermsrisuk, 2007; Muangmuen 2011) และเม่ือวิเคราะห<ความแตกตGางระหวGาง
ตDนทุนตGอหนGวยของหัตถการแตGละกลุGม พบวGามีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.000) 
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ในขณะท่ีคGา C.V. ของทุกกลุGมมีคGานDอยกวGา 1.00 แสดงถึงความสอดคลDองของตDนทุนตGอหนGวยภายใน
กลุGม โดยคGา C.V. ของตDนทุนตGอหนGวยในการศึกษาน้ี มีคGาต้ังแตG 0.0008-0.34 เปรียบเทียบกับ
งานวิจัยตDนทุนตGอหนGวยของบริการสุขภาพชGองปาก (oral healthcare service; OHCS) ซึ่งมีคGา
ต้ังแตG 0.01-0.99 (Wisaijohn et al., 2010) และงานวิจัยโปรแกรมเด็นทัลดีอาร<จีระยะท่ี 2 สําหรับ
หัตถการท่ีมีความตGอเน่ือง ซึ่งมีคGาต้ังแตG 0.15-0.25 (Chantravekin et al., 2016) แสดงใหDเห็นวGา
การจัดกลุGมตามแนวทางท่ีใชD สามารถแสดงความแตกตGางระหวGางผูDป�วยแตGละกลุGม และใน
ขณะเดียวกัน ก็มีความสอดคลDองภายในกลุGมเปLนอยGางดี 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ สําหรับตDนทุนตGอหนGวยของงานทันตกรรมปJองกัน เชGน การ
เคลือบฟลูออไรด< การเคลือบหลุมรGองฟpน และการอุดฟpนดDวยเรซินเพ่ือปJองกัน พบวGามีตDนทุนคGอนขDาง
สูง เม่ือเทียบกับงานท่ีมีความยุGงยากซับซDอนมากกวGา นGาจะมีการวิเคราะห<ถึงสาเหตุ รวมถึงแนวทางใน
การลดตDนทุนในอนาคต 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป ควรมีการทดสอบโปรแกรมเด็นทัลดีอาร<จีท้ังระบบ ใน
สถานการณ<อ่ืน เชGน โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีขนาดและศักยภาพแตกตGางกัน ต้ังแตG
โรงพยาบาลชุมชน ถึงโรงพยาบาลศูนย< รวมท้ังคลินิกเอกชน เพ่ือวิเคราะห<ตDนทุนตGอหนGวย พรDอมกับ
การพัฒนาโปรแกรมใหDมีความสมบูรณ<ย่ิงข้ึน ใชDสําหรับการเบิกจGายงบประมาณการรักษาทางทันตก
รรมระดับประเทศในอนาคต 
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บทคัดย�อ 

           การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค<เพ่ือดูเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขือเทศท่ี
ไดD โดยนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปJงมาปลูกมะเขือเทศพันธ<ราชินี   
โดยการวิจัยคร้ังน้ีไดDแบGงการทดลองออกเปLน 3 กลุGม คือ กลุGมท่ี 1 ใชDดินปลูก 50% ผสมกับกาก
ตะกอน 50% โดยนํ้าหนักและใสGปุ�ย กลุGมท่ี 2 ใชDดินปลูก 50% ผสมกับกากตะกอน 50% โดยไมGใสG
ปุ�ย และกลุGมท่ี 3 จะใชDกากตะกอนลDวน100% โดยไมGใสGปุ�ย ผลการทดลองปรากฏวGา หากเกษตรกร
ตDองการปลูกใหDไดDผลอยGางรวดเร็วประมาณ 2 สัปดาห< หลังจากนําตDนกลDามะเขือเทศลงปลูก
จําเปLนตDองใสGปุ�ย  ในชGวงเวลาประมาณ 6 เดือน หลังจากนํากลDามะเขือเทศลงปลูก เกษตรกรจะไดD
จํานวนผลมะเขือเทศใกลDเคียงกันระหวGางกลุGมท่ี 1 ซึ่งเปLนกลุGมตัวอยGางท่ีนํา 50% ดินปลูกมาผสมกับ 
50% กากตะกอนและมีการใสGปุ�ย กับกลุGมท่ี2 ซึ่งเปLนกลุGมตัวอยGางท่ีนํา 50%ดินปลูกมาผสมกับ 50%
กากตะกอนโดยไมGใสGปุ�ย สําหรับกลุGมท่ี3 คือ กลุGมท่ีนํากากตะกอนลDวน100%มาใชDในการเพาะปลูกน้ัน 
ไมGเหมาะสมท่ีจะนํามาใชDปลูกกับมะเขือเทศพันธ<ราชินีดังกลGาว เน่ืองจากใหDจํานวนผลผลิตนDอยมาก
เพราะมีแรGธาตุท่ีพืชตDองการตํ่า อยGางไรก็ดีขนาดของผลมะเขือเทศท่ีนํามาปลูกในดินท้ัง 3 ตัวอยGาง 
ผลการวิจัยปรากฏวGา ขนาดผลท้ัง 3 ตัวอยGาง มีขนาดผลไมGตGางกันมากนัก 
คําสําคัญ : ผลกระทบตGอจํานวนและขนาดผลมะเขือเทศ กากตะกอน  
 

Abstract 
         The objectives of this research were to determine the rate of birth time; 
numbers of tomato fruits and their sizes among 3 samples; 1st sample was 
50%sludge cake mixed with 50% plant soil with fertilizer;2nd sample was 50%sludge 
cake mixed with 50%plant soil without fertilizer and 3rd sample was 100%sludge 
cake. The result showed that if agricultural man required tomato fruit product or 
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number of tomato fruits in a short time, not more than 2 weeks he needed to put 
fertilizer in the soil that mixed with sludge cake. However the 2nd result showed that 
for the long time after 6 months the product of fruits (number of tomato fruits) 
between 1st and 2nd appeared to be close value. For the3rd group that was 
100%sludge cake showed very low product due to lack of nutrients(N,P and 
K).However sizes of tomato fruits among these 3 groups appeared to be closed to 
each other’s. 
Keywords:  Effect to number of births and size of tomato, sludge cake 
 
บทนํา 

สถิติโรงงานท่ีไดDรับใบอนุญาตใหDเป�ดดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
จําแนกรายหมวดอุตสาหกรรม สิ้นสุดปr พ.ศ.2559 มีจํานวน 5563 โรงงาน ในจํานวนน้ีมีโรงงานผลิต
กระดาษและผลิตภัณฑ<กระดาษ ( Paper and Paper Product) 164 โรงงาน(พระราชบัญญั ติ 
โรงงาน, 2535) โรงงานประเภทน้ีมีการนํานํ้าประปาและนํ้าบาดาลมาใชDในกระบวนการผลิตใน
ปริมาณสูง อันจะกGอใหDเกิดปpญหานํ้าเสียตามมา จากพระราชบัญญัติควบคุมโรงงาน จําเปLนตDองมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือลดความสกปรกจากนํ้าเสียกGอนท่ีจะปลGอยนํ้าเสียท่ีบําบัดแลDว ออกนอกโรงงาน
ลงสูGแหลGงนํ้าธรรมชาติโดยไมGสGงผลกระทบกับแมGนํ้าลําคลองท่ีนํ้าเสียท่ีบําบัดแลDวระบายลงไป  
โรงงานผลิตกระดาษซึ่งผลิตกระดาษออกมาหลายชนิด อาทิเชGน กระดาษเพ่ือจดบันทึก ถGายเอกสาร 
กระดาษชําระกระดาษสีนํ้าตาลท่ีใชDในการหGอของ กระดาษเคลือบแปJง( Duplex Board ) ฯลฯ ก็มี
การใชDนํ้าในขบวนการผลิตเปLนจํานวนมากเชGนกัน ซึ่งมีระบบบําบัดนํ้าเสียตามเง่ือนไขของกรมโรงงาน 
           ท่ีมาของงานวิจัยน้ี มาจากความตDองการในการลดปริมาณกากตะกอน(sludge cake)  อัน
เกิดมาจากระบบบําบัดนํ้าเสียในโรงงานกระดาษเคลือบแปJง  จากขบวนการผลิต ปริมาณนํ้าเสียโดย
เฉลี่ย 4500 ลบ.เมตรตGอวัน โดยมีคGาความสกปรกคิดเปLนBOD(Biochemical Oxygen Demand ) 
500-600 มิลลิกรัมตGอลิตร (สํานักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลDอม (OPHETS), 
2558) นํ้าเสียดังกลGาวมาจากนํ้าลDางแผGนตะแกรงข้ึนรูปกระดาษเปLนตัวหลัก ประมาณ 4000 ลบ.เมตร
ตGอวัน นอกน้ันจะเปLนนํ้าจากสํานักงาน นํ้าจากโรงอาหาร นํ้าจากแผนกซGอมบํารุง หDองพยาบาล นํ้า
ลDางพ้ืน นํ้าลDางถนนในโรงงาน รวมท้ังนํ้าฝนท่ีท้ิงรวมลงในระบบบําบัดนํ้าเสีย เน่ืองจากความสกปรก
ในนํ้าเสียมีคGอนขDางสูง ระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานประเภทน้ีจึงประกอบดDวย 2 สGวน คือ ระบบเคมี 
โดยใชDสารละลายสารสDม(Alum: Al2SO4.16H2O) จับสารคอลลอยด<(colloidal materials) จับตัวกัน
เปLนมวลขนาดใหญGข้ึน(Chemical floc ). Chemical floc จากระบบเคมีจะตกตะกอนและถูกเก็บกัก
ไวDในถังตกตะกอนใบท่ี1( Sedimentation no 1) นํ้าเสียจากระบบบําบัดดDวยเคมีจะถูกบําบัดตGอไป
ดD ว ย ระ บ บ ชี ว วิ ท ย าแ บ บ ต ะ ก อ น เรG ง (Activated sludge) จ ะ มี ก า ร เติ ม ส าร เค มี  Ferric 
Chloride(FeCl3),Urea ซึ่ งมีองค<ประกอบของ NH3และPhosphoric Acid(H3PO4๗ลงในถังเติม
อากาศ(Aeration Tank) เพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพใหDแบคทีเรียแบบใชD Oxygen(Aerobic Bacteria) ทํา
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การยGอยสลายสารอินทรีย<ท่ีหลุดมากับนํ้าเสียท่ีผGานระบบเคมีมาแลDวในถังเติมอากาศ (Aeration 
Tank)  ตะกอนท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี Aerobic BacteriaยGอยสลายผลการบําบัดนํ้าเสียดDวยระบบ
ชีววิทยาดังกลGาวเรียกวGา Biofloc ซึ่งจะตกตะกอนในถังตกตะกอนใบท่ี2( Sedimentation no2) 
คุณภาพนํ้าเสียจะอยูGในมาตรฐานนํ้าท้ิงกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถระบายลงสูGแมGนํ้าเจDาพระยาไดD 
อยGางไรก็ดีจากการใชDระบบบําบัดนํ้าเสียดDวยเคมีและชีววิทยา SludgeสGวนเกิน( Excess Sludge)จะ
เกิดข้ึน จําเปLนตDองบําบัดเน่ืองจากเปอร<เซ็นต<นํ้าใน SludgeสGวนเกินสูงมาก( % นํ้าประมาณ 97-
99%) ขนสGงลําบาก 
        Sludge สGวนเกินซึ่งเกิดจากการเติมสารละลายสารสDม (Alum) จากถังตกตะกอนหมายเลข1
และSludge สGวนเกินท่ีเกิดจากการยGอยสลายสารอินทรีย<ท่ีละลายนํ้าดDวย aerobic bacteria จะถูก
สGงโดยระบบทGอมายังถังทําใหDSludge สGวนเกินมีความเขDมขDนมากข้ึนโดยอาศัยแรงโนDมถGวงของโลก 
(Sludge thickener) โดย%ของแข็งจะเพ่ิมข้ึนอีกราว 1-2% อยGางไรก็ดี Sludge สGวนเกิน ยังมี% นํ้า
ใน sludge สูง หยิบดDวยมือไมGไดD  ขนสGงลําบากตDองทําการลดปริมาณนํ้าในsludge สGวนเกิน 
(dewater) Sludge สGวนเกินจาก Sludge thickener จะมีการเติมสารโพลีมเมอร<(Polymer) โดยมี
ช่ือภาษาอังกฤษ Poly Acrylamine จากน้ัน Sludge สGวนเกินจะถูกสGงเขDารีด Sludge ดังกลGาวดDวย 
screw press  % นํ้าใน sludge สGวนเกินจะลดลงอยGางมาก จากเดิม ราว 96-97% จะเหลือราว 75-
80% เรียก sludge สGวนเกินหลังผGานการบําบัดวGา กากตะกอน ( sludge cake)  ซึ่งสามารถหยิบดDวย
มือ ขนสGงไดDสะดวกข้ึน     
        การกําจัด กากตะกอน(sludge cake) สามารถกระทําไดD 2 วิธี (Metcalf & Eddy, 2003) 
        1) เผาในเตาเผา (incinerator) ในปpจจุบันน้ี ไดDระงับการใชDวิธีดังกลGาว เน่ืองจากตDอง
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงในการเผา  กากตะกอนดังกลGาวไมGสามารถลุกไหมDดDวยตัวเองไดD ตDองใชDนํ้ามันชGวย
ใหDลุกไหมD และคGาความรDอนท่ีไดD ไมGสูงพอท่ีจะนําไปใชDประโยชน<อยGางอ่ืน อาทิ เชGน ผลิตไฟฟJา เปLน
เช้ือเพลิงตDมนํ้าหรือเพ่ือใชDในการใหDความรDอนแกGอาหาร 
        2) ฝpงกลบในท่ีดินฝpงกลบอยGางถูกสุขลักษณะ ( Sanitary Landfill) ทางโรงงานจะใชDวิธีการ
ฝpงกลบเปLนวิธีหลัก 
    ปริมาณกากตะกอนท่ีเกิดข้ึนเฉลี่ยวันละ 5 ลบ.เมตร เพ่ือชะลอในการสิ้นเปลืองเน้ือท่ีฝpงกลบ 
ทางโรงงานจึงมีแนวทางนํากากตะกอนดังกลGาวมาผลิตวัสดุในเชิงวิจัย เชGน นํามาทําถังขยะแบบฝpง
กลบไดD(disposable bin)โดยการลDางกากตะกอนดังกลGาวใหDสะอาด (Cleaned Sludge cake)ผสม
กับกาวลาเท�กซ<สังเคราะห<(synthetic latex) สามารถข้ึนรูปถังขยะไดDสูงราว 13 น้ิว และมีเสDนผGาน
ศูนย<กลางเฉลี่ยราว 10 น้ิว (Kongmuang U, 2015) ตGอมาไดDลองลดขนาดและเปลี่ยนมาผลิตกระถาง
แบบฝpงกลบไดD( degradable flower pot) โดยใชDกากตะกอนสด(Raw Sludge cake)ผสมกับผงดิน
เหนียว(Clay Powder)และข้ึนรูปดDวยระบบกลึง ทําการตากลมจนไดDวัสดุดินเหนียวผสมกากตะกอน
แบบตากลม(adobe) สามารนําไปใชDในการเพาะตDนกลDาไดD(Kongmuang U, 2016) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
การอยูGบนดินนานข้ึนกGอนจะฝpงตDนกลDาลงใตDดิน กระถางดังกลGาวสามารถอยูGบนดินไดDนานข้ึนราว 6-8 
สัปดาห<โดยการเคลือบผิวกระถางดDวยพาราฟ�น( Paraffin coating) (Kongmuang U, 2018) 
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         นอกจากน้ีเพ่ือนบDานในบริเวณรอบๆโรงงานไดDขอนํากากตะกอนดังกลGาวไปใชDในการเกษตร 
ผูDวิจัยไดDเร่ิมตะหนักถึงการนํากากตะกอนมาใชDในการเพาะปลูก มะเขือเทศเปLนพืชท่ีคนไทยนิยม
บริโภคอยูGเปLนประจํา งานวิจัยเปLนแนวทางเบ้ืองตDนในการศึกษาดูวGา หากนํากากตะกอนดังกลGาวมาใชD
ในการปลูกมะเขือเทศจะมีผลตGอจํานวนผลมะเขือเทศ และขนาดชองผลมะเขือเทศหรือไมG 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
          เพ่ือศึกษาระยะเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขือเทศท่ีไดD โดยนํากาก
ตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปJงมาปลูกมะเขือเทศพันธ<ราชินี    
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
      การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการศึกษาระยะเวลาในการเกิด จํานวนผล และขนาดของผลมะเขือเทศท่ี
ไดD โดยนํากากตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานกระดาษเคลือบแปJงมาปลูกมะเขือเทศพันธ<ราชินี    
 
นักวิจัยเลือกกลุ�มตัวอย�าง 3 ตัวอย�าง  

     แบบท่ี 1 50%ดินปลูก+50%กากตะกอน(โดยนํ้าหนัก)+ปุ�ย 
     แบบท่ี 2 50%ดินปลูก+50%กากตะกอน(โดยนํ้าหนัก) 
     แบบท่ี 3 100%กากตะกอน 
 

1) ข้ันตอนการปลูกต�นกล�ามะเขือเทศในกระถาง                                                                                               
    วัสดุทีใ่ช�ประกอบด�วย                                                                                                                                        
 1.1 กระถางพลาสติกขนาด เสDนผGานศูนย<กลางขอบบน 30 ซม. เสDนผGานศูนย<กลางขอบ

ลGาง 24ซม. สูง 25 ซม. บรรจุเศษกาบมะพรDาวขนาดเล็กตอนลGางของกระถางหนาราว4ซม. เพ่ือ
ปJองกันการอุดตันของดินปลูกหรือกากตะกอนตอนบน หากนํ้าท่ีใชDรดนํ้าตDนไมDระบายออกไมGสะดวก
เตรียมเชGนน้ีอีก 8 กระถาง รวม 9 กระถาง    

 1.2 ดินปลูกจากสนามหลวง 2                                                                                               
 1.3 ปุ�ยจากสนามหลวง 2                                                                                                     
 1.4 นํ้าท่ีใชDรดตDนกลDาจะใชDนํ้าในคลองหนDาตึก 10 นําตัวอยGางของวัสดุปลูก 3แบบ  

(3 treatments) แตGละแบบบรรจุลงในกระถาง 3 กระถางซ้ํากัน(3 replication นําตDนกลDาจํานวน  
6 ตDนใสGในแตGละกระถาง ทําการรดนํ้าตDนกลDาจากนํ้าในคลองหนDาตึก10 โดยรดนํ้าในปริมาณเทGากัน 

2) ข้ันตอนการจดบันทึกและการวิเคราะห�ข�อมูล 
    นักวิจัยจะเร่ิมบันทึกขDอมูล เม่ือตDนกลDาเร่ิมออกผลมะเขือเทศ จนกระท้ังผลโตเต็มท่ีและ

หลุดออกจากตDน โดยนับจํานวนผลท่ีรวงหลGนดDวย เพ่ือความแมGนยําจะดําเนินการราว 4 เดือน 
   ในการวัดขนาดและอัตราการเติบโตของขนาดมะเขือเทศ นักวิจัยจะใชDปากกาแบบ 

Permanent color ขีดในแนวระดับต้ังแตGผลมะเขือเทศเร่ิมเกิด โดยทําการวัดความยาวทุกๆ 5 วัน 
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เปLนเวลาอยGางนDอย 1 เดือน เน่ืองจากนักวิจัยสังเกตพบวGา ผลมะเขือเทศดังกลGาวจะโตเต็มท่ีและมี
โอกาสรGวงลงดิน มีเวลาอยูGกับตDนมะเขือเทศราว 30 วัน 

จากผลขDอมูลท่ีไดDนักวิจัยจะนํามาวิเคราะห<โดยการ Plot graph หรือใชDความรูDทางสถิติ
วิเคราะห<ขDอมูลดังกลGาว 
 
สรุปผลการวิจัย 
        ในการนํากากตะกอน(sludge cake)จากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานผลิตกระดาษเคลือบ
แปJง(duplex board)และดินปลูกมาทําการทดลองปลูกเพ่ือวิเคราะห<จํานวนผลมะเขือเทศ โดยการ
จัดทํา 3กลุGมตัวอยGาง คือ  
        แบบท่ี 1    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก+ปุ�ย 
        แบบท่ี 2    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก 
        แบบท่ี 3    100%กากตะกอน  
        กระถางชนิดท่ี 1 จะใหDผลไดDเปLนอันดับ 1 ท้ัง 3 ใบ วันท่ีนําตDนกลDามาปลูกในกระถางและ
นํามาวางเรียงท่ีริมคลองหนDาตึก10(คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) คือวันท่ี  
27สิงหาคม 2560 กระถางใบท่ี 3ซึ่งบรรจุกากตะกอนและดินปลูกในสัดสGวนโดยนํ้าหนักเทGากันและใสG
ปุ�ย จะใหDผลเปLนกระถางแรกในวันท่ี11กันยายน2560 โดยมีระยะเวลา 15 วันหลังจากนําตDนกลDาลง
ปลูกในกระถาง หลังจากน้ันอีก 21 วัน กระถางใบท่ี1และ2 ก็จะใหDผลออกมาเชGนกัน 
       กระถางชนิดท่ี2 กากตะกอนผสมดินปลูกในอัตราผสมโดยนํ้าหนักเทGากัน แตGไมGไดDใสGปุ�ย จะ
เร่ิมใหDผลบDาง โดยท่ีกระถางใบท่ี4 จะเร่ิมใหDผลในวันท่ี 29 ตุลาคม 2561  และ27 วัน หลังจาก
กระถางลูกท่ี1-3 ออกผลแลDว หรือ63วัน หลังจากนํากลDามะเขือเทศลงเพาะหนDาตึก10 กระถางชนิดท่ี
2 แบบใชDกากตะกอนผสมกับดินปลูกโดยไมGใสGปุ�ยน้ีจะออกลูกครบทุกกระถางในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 
2560 หรือ 82 วันหลังจากนํากลDามะเขือเทศลงดิน(ประมาณ 12สัปดาห<หรือ3เดือน) 
       หากมาพิจารณาผลของกระถางชนิดท่ี3 ใชDกากตะกอน 100% ไมGมีดินปลูกมาผสมและไมGใสG
ปุ�ย จะปรากฏผลวGา กระถางใบท่ี8 จะใหDผลเปLนอันดับแรกของกลุGมตัวอยGางชุดน้ี คือวันท่ี17
พฤศจิกายน 2560  82วันหรือประมาณ 3เดือนหลังจากนํากลDามะเขือเทศลงดิน  กลุGมตัวอยGางชุดท่ี 3 
ท่ีใชDกากตะกอน100% โดยไมGใสGปุ�ยน้ีจะใหDผลครบท้ัง3กระถางในวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 หรือ 116 
วัน นับจากวันท่ีกลDามะเขือเทศลงดิน 
      หากพิจารณาจํานวนผล กระถางใบท่ี1-3 (แบบเติมปุ�ย) ต้ังแตGวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ซึ่ง 
ใหDผลออกมาท้ัง 3 ใบ จํานวนรวม 8 ผล หลังจากผลแรกเร่ิมออก เม่ือนํากลDาลงกระถาง 15 วัน 
หลังจากน้ันประมาณ 10 วัน ตันกลDาในกระถางชนิดท่ี2 แบบไมGใสGปุ�ยจะใหDผลออกมา อยGางไรก็ดีหลัง
จากน้ันอีก 4 สัปดาห< ตDนมะเขือเทศชนิดท่ี 1 ยังคงมีอัตราการใหDผลท่ีสูงกวGาแบบชนิดท่ี 2 คือ ใหD
ผลรวม 15 ผล ขณะท่ีชนิดท่ี2 แบบไมGใสGปุ�ยมีจํานวนผลท่ีเกิดรวม 7 ผล ตGอจากน้ันอีกประมาณ 10 
วัน อัตราการใหDผลท่ีเกิดของชนิดท่ี 1 เร่ิมลดลงโดยมีผลเกิดรวม16 ผล ขณะท่ีชนิดท่ี2 มีจํานวน 13 
ผล ซึ่งใกลDเคียงกัน หลังจากน้ีอัตราการเกิดรวมของชนิดท่ี1 และ 2 มีผลตGางกันเพียงเล็กนDอย โดยท่ี
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ชนิดท่ี1 แบบใสGปุ�ยจะมีผลรวมมากกวGาชนิดท่ี 2 แบบไมGใสGปุ�ยเพียง 2-3 ผลเทGาน้ันเปLนเชGนน้ีจนจบ
การจดบันทึก 10 กุมภาพันธ< 2561 รวมระยะเวลาจดบันทึก ประมาณ 6 เดือน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความสัมพันธ<ระหวGางจํานวนผลกับระยะเวลาของ3กลุGมตัวอยGาง 
 

ว/ด/ป 
50%กากตะกอน+50%ดินปลูก+ปุjย 50%กาก+50%ดินปลูก 100%กากตะกอน 

กระถาง1 กระถาง2 กระถาง3 กระถาง4 กระถาง5 กระถาง6 กระถาง7 กระถาง8 กระถาง9 

27ส.ค.2560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11ก.ย.2560 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
2ต.ค.2560 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
18ต.ค.2560 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
29ต.ค.2560 2 2 4 1 0 0 0 0 0 
6 พ.ย. 2560 2 2 5 1 0 1 0 0 0 
17พ.ย.2560 4 4 5 1 1 2 0 2 0 
27พ.ย.2560 4 6 5 2 1 4 0 2 0 
4ธ.ค.2560 5 6 5 4 2 7 1 2 1 
12ธ.ค.2560 5 6 5 4 2 8 2 2 1 
21ธ.ค.2560 7 6 5 4 2 9 3 2 1 
8ม.ค.2561 7 7 6 5 4 9 3 2 1 
16ม.ค.2561 9 8 8 6 7 9 3 4 1 
26ม.ค.2561 9 10 8 6 7 10 5 4 1 
31ม.ค.2561 9 10 8 6 7 11 5 4 1 
5ก.พ.2561 11 11 8 6 7 13 5 4 1 
10ก.พ.2561 11 11 8 6 7 15 5 4 1 

 
         หากพิจารณา การใหDจํานวนผลผลิตของมะเขือเทศท่ีปลูกในกากตะกอน100% โดยไมGใสGปุ�ย 
(treatment no3 3 replications) จะใหDผลออกมาชDามาก หลังจากนําตDนกลDาลงปลูก ประมาณ  
4 สัปดาห< จะใหDผลผลิตรวมเพียง 2 ผล อีกประมาณ 4 สัปดาห<ตGอมา จะใหDผลรวมเปLน 4 ผล เพ่ิมข้ึน
อีกเพียง 2 ผลเทGาน้ัน อยGางไรก็ดีอีก 1 เดือนตGอมา ใหDผลเพ่ิมอีก 3ผล และเม่ือสิ้นสุดการทดลอง
ประมาณ 6เดือน จะใหDผลรวมเพียง 10 ผลเทGาน้ัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ<ระหวGางผลรวมของจํานวนผลในแตGละกลุGมตัวอยGางกับเวลา 
 

ว/ด/ป 50%กากตะกอน+50%ดินปลูก+ปุjย 50%กาก+50%ดินปลูก 100%กากตะกอน 

27 ส.ค. 2560 0 0 0 
11 ก.ย. 2560 1 0 0 
2 ต.ค. 2560 3 0 0 
18 ต.ค. 2560 4 0 0 
29 ต.ค. 2560 8 0 0 
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ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธ<ระหวGางผลรวมของจํานวนผลในแตGละกลุGมตัวอยGางกับเวลา (ตGอ) 
 

ว/ด/ป 50%กากตะกอน+50%ดินปลูก+ปุjย 50%กาก+50%ดินปลูก 100%กากตะกอน 

6 พ.ย. 2560 9 2 0 
17 พ.ย. 2560 13 4 2 
27 พ.ย. 2560 15 7 2 
4 ธ.ค. 2560 16 13 4 
12 ธ.ค. 2560 16 14 5 
21 ธ.ค. 2560 18 15 6 
8 ม.ค.2561 20 18 6 
16 ม.ค. 2561 25 22 8 
26 ม.ค.2561 27 23 10 
31 ม.ค. 2561 27 24 10 
5 ก.พ. 2561 30 26 10 
10 ก.พ. 2561 30 28 10 

 
    วิเคราะห<ขนาดผลมะเขือเทศ โดยการจัดทํา 3กลุGมตัวอยGางเชGนกัน คือ  
        แบบท่ี 1    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก+ปุ�ย 
        แบบท่ี 2    50%กากตะกอน + 50% ดินปลูก 
         แบบท่ี 3    100%กากตะกอน      
        นักวิจัยจะพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของตDนมะเขือเทศ โดยพิจารณาจากเสDนในแนว
ระดับท่ีขีดไวDท่ีผลมะเขือเทศเม่ือเร่ิมสังเกตเห็นผลอGอนท่ีเพ่ิงเร่ิมเกิดข้ึน โดยพิจารณา ขนาดผลท่ีเร่ิม
เกิด วัดขนาดแนวระดับ โดยเร่ิมสังเกตเห็นการเติบโตวันท่ี 3หลังจากตDนมะเขือเทศเร่ิมใหDผล จนผล
มะเขือเทศไมGแสดงอาการเติบโตในวันท่ี 33 รวมระยะเวลาศึกษาการเจริญเติบโต 30วัน และผล
มะเขือรGวงหลGนไป ไดDผลดังน้ี   
          1) 3 วันหลังจากมะเขือเทศใหDผล ปรากฏวGา คGาเฉลี่ยในแนวระดับของผลมะเขือเทศกลุGมท่ี 1 
(กากตะกอน+ดินปลูก+ปุ�ย) มีความยาวในแนวระดับเฉลี่ย 0.8 เซนติเมตร ขณะท่ีกลุGมท่ี2(กาก
ตะกอน+ดินปลูก) และกลุGมท่ี 3 (กากตะกอน100%) มีคGาความยาวในแนวระดับเฉลี่ย 0.86 และ0.73 
ซม.ตามลําดับ น่ันคือ กลุGมท่ี 2 และกลุGมท่ี 1 มาอันดับ 1 และอันดับ 2 สGวนกากตะกอนลDวนจะมา
เปLนอันดับ 3 
         2) 8 วันหลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชGนเดียวกับขDอ 1 โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโต
ของผลมะเขือเทศในกลุGมท่ี2 จะยาวท่ีสุด คือคGาเฉลี่ยความยาวในแนวระดับเพ่ิมเปLน 1.91 ซม. ขณะท่ี
กลุGมท่ี 1 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 1.44 ซม. และกลุGมท่ี 3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 1.16 ซม. 
   หากสังเกต ดูคGาความแตกตGางระหวGางคGาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุGมตัวอยGางท้ัง 3 
กลุGม จะพบวGาอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศ กลุGมท่ี 2 มะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.91-0.86= 
1.05 ซม.  
         ขณะท่ี กลุGมท่ี1 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.44-0.8=0.64 ซม.  
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         ขณะท่ี กลุGมท่ี 3 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.16-0.73=0.43 ซม. 
         3) 13 วันหลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชGนเดียวกับขDอ 2 โดยท่ีอัตราการ
เจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในกลุGมท่ี2 จะยาวท่ีสุด คือคGาเฉลี่ยความยาวในแนวระดับเพ่ิมเปLน 2.44 
ซม. ขณะท่ีกลุGมท่ี1 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 2.09 ซม. และกลุGมท่ี3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 1.99 ซม. 
          หากสังเกต ดูคGาความแตกตGางระหวGางคGาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุGมตัวอยGางท้ัง 3 กลุGม 
จะพบวGาอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศ กลุGมท่ี2 มะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.44-1.91= 0.53 ซม.  
          ขณะท่ี กลุGมท่ี1 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.09-1.44=0.65ซม.  
          ขณะท่ี กลุGมท่ี3 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 1.99-1.16= 0.83ซม. 
        4) 18 วันหลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลเชGนเดียวกับขDอ 3 โดยท่ีอัตราการ
เจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในกลุGมท่ี2 จะยาวท่ีสุด คือคGาเฉลี่ยความยาวในแนวระดับเพ่ิมเปLน 2.73 
ซม. ขณะท่ีกลุGมท่ี1 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 2.58 ซม. และกลุGมท่ี3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 2.46 ซม. 
        หากสังเกต ดูคGาความแตกตGางระหวGางคGาเฉลี่ยความยาวในแนวนอนของกลุGมตัวอยGางท้ัง3
กลุGม จะพบวGาอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศกลุGมท่ี 2 จะชะลอตัวลง(จาก 13 วัน ถึงวันท่ี 18 
ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.73-2.44=0.29ซม.  ขณะท่ี กลุGมท่ี1ยังมีแนวโนDมคงท่ี (จาก 13วันถึง
วันท่ี 18 ผลมะเขือเทศมีอัตราเติบโต 2.58-2.09=0.49 ซม.  
        5) 23 วัน หลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวGา ผลมะเขือเทศกลุGมท่ี2 จะมีขนาดผล
ใหญGท่ีสุด วัดคGาเฉลี่ยตามแนวระดับไดD 2.94ซม.  โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี 
จะยาวข้ึน 2.94-2.73 = 0.21ซม. ขณะท่ีกลุGมท่ี 1 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 2.92 ซม.โดยท่ีอัตรา
การเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน 2.92-2.58= 0.34 ซม. และกลุGมท่ี3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 
2.72 ซม. โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน 2.72-2.46= 0.26 ซม. 
        6) 28 วัน หลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวGา ผลมะเขือเทศกลุGมท่ี1 จะมีขนาดผล
ใหญGท่ีสุด วัดคGาเฉลี่ยตามแนวระดับไดD 3.22ซม.  โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี 
จะยาวข้ึน 3.22-2.92 = 0.30ซม. ขณะท่ีกลุGมท่ี2 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 3.11 ซม.โดยท่ีอัตราการ
เจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน = 3.11-2.94= 0.17ซม. และกลุGมท่ี3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 
3.04ซม.โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน 3.04-2.72= 0.32ซม. 
        7) 33วัน หลังจากไดDผลมะเขือเทศ จะปรากฏผลวGา ผลมะเขือเทศกลุGมท่ี1 จะมีขนาดผลใหญG
ท่ีสุด วัดคGาเฉลี่ยตามแนวระดับไดD 3.41ซม.  โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะ
ยาวข้ึน 3.41-3.22 = 0.19 ซม. ขณะท่ีกลุGมท่ี 2 คGาเฉลี่ยในแนวระดับวัดไดD 3.20 ซม.โดยท่ีอัตราการ
เจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน = 3.20-3.11= 0.09 ซม. และกลุGมท่ี3 วัดคGาเฉลี่ยไดD 
3.16 ซม. โดยท่ีอัตราการเจริญเติบโตของผลมะเขือเทศในน้ี จะยาวข้ึน 3.16-3.04= 0.12 ซม. 
 
อภิปรายผล 

   จากผลการนํากากตะกอน(sludge cake) จากระบบบําบัดนํ้าเสียโรงงานผลิตกระดาษเคลือบ
แปJง(duplex board) มาผสมกับดินปลูกในอัตราสGวนท่ีเทGากัน โดยแบGงออกเปLน 2 ชนิดตัวอยGาง แบบ
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ใสGปุ�ยและไมGใสGปุ�ย และเพ่ิมอีก 1 ตัวอยGางโดยใชDกากตะกอนดังกลGาว 100% ไมGใสGปุ�ย จะปรากฏวGา 
ความฉับไวในการเกิดผล กลุGมตัวอยGางท่ี 1(50%กากตะกอน+50% ดินปลูก+ปุ�ย) จะใหDผลเกิดข้ึนเร็ว
ท่ีสุด โดยเร่ิมเกิด15วัน(ประมาณ2 สัปดาห< )หลังจากนําตDนกลDามะเขือเทศลงปลูกในกระถางบริเวณ
ริมคลองหนDาตึก10  โดยวางเรียงขนานกับลําคลอง และใหDผลครบในการเกิดผลมะเขือเทศครบท้ัง 
3replications ในเวลา 21 วัน ท้ังน้ีนGาจะมีสาเหตุมาจากปุ�ยท่ีใสGลงไปชGวยเรGงอัตราการเกิดผลมะเขือ
เทศดังกลGาว  ในขณะท่ีกลุGมตัวอยGางท่ี2(50%กากตะกอน+50%ดินปลูก)ไมGใสGปุ�ย จะเร่ิมมีผลมะเขือ
เทศเกิดข้ึนผลแรก ประมาณ 27 วัน (4 สัปดาห<) หลังจากนําตDนกลDาลงปลูก และเกิดครบท้ัง 3 
replications ประมาณ 3เดือน เหตุผลท่ีอธิบายไดDก็คือ ในสGวนผสมของดินปลูกมีสารอาหารท่ีมะเขือ
เทศตDองการ อาทิ N P และ K ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงคุณสมบัติทางฟ�สิกส<และเคมีในกากตะกอนและดินปลกู 
 

ลําดับ คุณสมบัติทางฟ�สิกส�และเคมี กากตะกอน ดินปลูก 
1 pH 7.87 8.56 
2 %ความช้ืน 62.10 27.00 
3 Total organic carbon(mg/kg) 1356 7560 
4 Total phosphorus(mg/kg) 79 292 
5 Total nitrogen(mg/kg) 378 3046 
6 Potassium(mg/kg) 120 1351 

 
        สGวนกลุGมตัวอยGางท่ีใชD 100%กากตะกอนนํ้าเสียจากโรงกระดาษโดยไมGใสGปุ�ย นักวิจัยพบวGา 
ความเร็วในการเกิดผลมะเขือเทศผลแรกใชDเวลานานมาก ราว 90 วัน(3 เดือน)หลังจากนําตDนกลDาลง
ปลูกในกากตะกอนดังกลGาว และตDองใชDเวลาในการเกิดผลมะเขือเทศสมบูรณ<ท้ังหมด ประมาณ 120 
วัน(4 เดือน) ท้ังน้ีมีสาเหตุมาจากสารอาหารในกากตะกอนดังกลGาวลDวนๆ(100%และไมGใสGปุ�ย) มีคGา N, 
P , Kตํ่า 

หากพิจารณาจํานวนผลท่ีเกิดข้ึน อัตราการใหDจํานวนผลผลิตจากกลุGมตัวอยGางท่ี1(50%กาก
ตะกอน+ 50%ดินปลูก+ปุ�ย)ใน3เดือนแรกจะใหDผลผลิตท่ีดีท่ีสุด โดยใหDจํานวนผลผลิตมะเขือเทศ
สูงสุด เน่ืองจากอิทธิพลของปุ�ยท่ีใสG อยGางไรก็ดี 50%ดินปลูกก็คงมีสารอาหารเพียงพอ(N,P,Kพอเพียง) 
อัตราการเกิดผลของมะเขือเทศอันเกิดจากดินปลูกและกากตะกอนโดยไมGใสGปุ�ย มะเขือเทศปรับสภาพ
ไดDและออกผลมาใกลDเคียงกับแบบใสGปุ�ยในท่ีสุด 
        สําหรับขนาดของผลมะเขือเทศท่ีเกิดข้ึนใน 3ตัวอยGาง ปรากฏผลวGา อัตราการเจริญเติบโต
ของกลุGมตัวอยGางท่ี1และ2 ในระยะ 15 วันแรกจะใกลDเคียงกัน โดยขนาดผลของมะเขือเทศในกลุGมท่ี2 
จะมีขนาดใหญGกวGากลุGมตัวอยGางท่ี1เล็กนDอย ท้ังน้ีเน่ืองจากในระยะแรกจํานวนผลมะเขือเทศในกลุGมท่ี1 
มีจํานวนมาก ทําใหDอัตราของสารอาหารตGอจํานวนตDนมะเขือเทศตํ่ากวGากลุGมท่ี2ถึงแมDจะมีการเติมปุ�ย 
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ขณะท่ีกลุGมท่ี3 ซึ่งใชDกากตะกอน 100% มาทําการปลูกมะเขือเทศ ไดDจํานวนผลนDอย แตGขนาดของผล
ก็ไมGดDอยกวGากลุGมท่ี1และ2 มากนัก เม่ือครบวงจรการเจริญเต็มท่ีของผลมะเขือเทศ จึงปรากฏวGาขนาด
ผลของมะเขือเทศท่ีปลูกใน 3 กลุGมตัวอยGางมีขนาดโตเต็มท่ีไมGตGางกันมากนัก โดยท่ีกลุGมท่ี1 วัดความ
ยาวในแนวระดับไดD 3.22 เซนติเมตร ขณะท่ีกลุGมท่ี 2 และ 3 วัดความยาวเต็มท่ีไดD 3.11 และ 3.04 
เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธ<ระหวGางคGาเฉลี่ยขนาดผลใน 3 กลุGมตัวอยGางกับระยะเวลา 
 

ว/ด/ป ส+ด+ป(ซม.) ส+ด(ซม.) ส 100%(ซม.) 
12 ม.ค.2561 0.8 0.66 0.73 
16 ม.ค.2561 1.44 1.91 1.16 
21 ม.ค.2561 2.09 2.44 1.99 
26 ม.ค.2561 2.58 2.73 2.46 
31 ม.ค.2561 2.92 2.94 2.72 
5 ก.พ.2561 3.22 3.11 3.04 
10 ก.พ.2561 3.41 3.20 3.27 

 
กราฟท่ี 1 แสดงความสัมพันธ<ระหวGางความยาวเฉลี่ยในแนวราบ ใน 3 กลุGมตัวอยGางกับระยะเวลา 
จากตารางท่ี 3 
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   สรุปการนํากากตะกอนมาผสมดินปลูก 50%โดยมีกากตะกอน 50% โดยไมGจําเปLนตDองใสGปุ�ย 
ยกเวDนกรณีท่ีเกษตรกรตDองการผลการเกิดจํานวนผลมะเขือเทศเร็วราว 2 สัปดาห<หลังจากนํากลDา
มะเขือเทศลงปลูก โดยใสGปุ�ยเรGงการเกิดเพ่ือใหDไดDจํานวนผลรวดเร็ว  สําหรับ treatment ท่ี 3 
(กากตะกอน100%และไมGใสGปุ�ย) ไมGควรนํามาเพาะปลูกมะเขือเทศ เน่ืองจากใหDผลออกมาจํานวนนDอย 
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เน่ืองจากมีสารอาหาร( N,P,K) ตํ่า นอกจากน้ีขนาดผลมะเขือเทศท่ีไดDในการนํา 50%กากตะกอนมา
ผสมกับดินปลูก 50% โดยไมGใสGปุ�ย ก็ไมGทําใหDผลมะเขือเทศพันธ<จักรพรรดิมีขนาดเล็กกวGาแบบใสGปุ�ย 
 
ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
           ในปpจจุบันกากตะกอนนํ้าเสียโรงกระดาษมีแนวโนDมการเจือปนของโลหะหนัก ตะก่ัว นิกเกิล 
และทองแดงนDอยลง เน่ืองจากวัสดุในการผลิตกระดาษเคลือบแปJงถูกควบคุมใหDใชDวัตถุดิบท่ีมีโลหะ
หนักนDอยลง  
           1. การทําวิจัยท่ีผGานมากากตะกอนมีโลหะหนักเจือปนในปริมาณท่ีสูงและทําใหDตะก่ัวใน
ผักคะนDาทีนํามาทดลองปลูกในงานวิจัยมีคGาตะก่ัวสูงกวGาคGามาตรฐาน   
           2. หากเกษตรกรตDองการจะนํากากตะกอนไปใชDปลูกกับพืชกินไดD ควรทําการตรวจสอบเน้ือ
มะเขือเทศโดยการสุGมตัวอยGางเสียกGอน หากเปLนไปไดDควรนํากากตะกอนดังกลGาวไปใชDปลูกกับพืชไมG
ทานผล เชGน ไมDประดับ จําปา จําปr กุหลาบ มะลิ หรือพวกดอกกลDวยไมD ไมDยืนตDน เชGน ตDนยาง สัก ฯลฯ 
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ผลของการจัดการเรียนการสอน โดยใช�แผนท่ีความคิดต�อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวทิยาลัยเอกชนแห�งหน่ึง กรุงเทพมหานคร 

Effects Of Mind Mapping Approach On Learning Achievement Of 
Undergraduate Students In A Private University, Bangkok Metropolis 

 
รุGงโรจน< พุGมร้ิว1, ระวิวรรณ แสงฉาย2, เฉลิมพล ตันสกุล3, มารยาท โยทองยศ4 และพณิษนันท< งามสม5 

1-3 คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
4คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

5 โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 
 

บทคัดย�อ 
         การวิจัยในช้ันเรียนน้ีเปLนแบบก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึง
พอใจของนักศึกษา กลุGมตัวอยGางไดDแกGนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ช้ันปrท่ี 3 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 50 คน นักศึกษากลุGมตัวอยGางเขDารGวมกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาประชากรศาสตร<ในงานสาธารณสุข จํานวน 4 คร้ังๆ ละ 3 ช่ัวโมง นักศึกษา
กลุGมตัวอยGางแตGละคน เรียนรูDจากการคDนควDาหาคําตอบตามใบงานและสรุปจดบันทึกโดยใชDแผนท่ี
ความคิด เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขDอมูลไดDแกG แบบทดสอบความรูD และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุGมตัวอยGาง วิเคราะห<ขDอมูลดDวยสถิติจํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย คGาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
Paired samples t-test   
       ผลการวิจัยพบวGา กลุGมตัวอยGางสGวนมากเปLนเพศหญิง คิดเปLนรDอยละ 98.0 และมีอายุนDอย
กวGาและ 20-21 ปr มากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 92.0 ความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางสูงกวGากGอนการ
ทดลอง อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.001) สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGาง
ภายหลังการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด พบวGา มีความพึงพอใจโดย
รวมอยูGในระดับมากท่ีสุด 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

Abstract 
       This classroom quasi-experimental research was designed to examine learning 
achievement and satisfaction of students after participating in mind mapping 
approach on population in public health work course. Samples were 50 third year 
undergraduate students of a private University, Bangkok Metropolis, academic year 
2018. They were assigned to work individually using mind mapping approach 4 times 
with 3 hours and each to master content and material for answering specific 
questions. Instruments used to collect data were knowledge test and questionnaire 
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relating to student satisfaction. Data were analyzed through frequency, percentage, 
mean, standard deviation and Paired samples t-test. 
 Results indicated that majority of the samples were female (98.0 percent) and 
age was less than 20 years to 21 years (92.0 percent) . It was found that, after the 
experiment, the samples had significantly higher knowledge than before the 
experiment (p<0.001). Also, overall, the samples had satisfaction with participation in 
mind mapping approach at the highest level. 
Keywords: Mind Mapping Approach, Undergraduate Student. 
 
บทนํา 
          เปLนท่ีทราบกันดีวGาการจัดการเรียนการสอนเปLนองค<ประกอบหน่ึงท่ีสําคัญตGอการเรียนรูDของ
ผูDเรียน กลGาวคือ ถDาการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับผูDเรียนและเป�ดโอกาสใหDผูDเรียนมีสGวน
รGวมในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญก็จะทําใหDผูDเรียนไดDรูDเขDาใจมากข้ึนและ
นGาจะนําไปประยุกต<ใชDในสถานการณ<ท่ีเปLนจริงไดDดีข้ึน (ทิศนา แขมมณี,2555.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, http://etcserv.pnru.ac.th) 

การจัดการเรียนการสอน โดยใชDแผนท่ีความคิด (Mind Mapping) เปLนวิธีการสอนท่ีเนDน
ผูDเรียนแบบหน่ึง ท่ีเป�ดโอกาสและชGวยใหDผูDเรียนไดDทําความเขDาใจบทเรียนและจัดระบบความคิดของ
ตนเองจากการศึกษา คDนควDา โดยเช่ือมโยงระหวGางความคิดหลัก ความคิดรองและความคิดยGอยใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขDองกันและสามารถสรุปจดบันทึกใหDเห็นเปLนรูปธรรมในลักษณะแผนภาพไดD 
การเรียนการสอนแบบน้ีจะทําใหDงGายตGอการเขDาใจและการจํา และทําใหDความรูDเพ่ิมข้ึน (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร<,2554.อัชชญา วุฒิรักษ<,2555) 

คณะผูDวิจัยสนใจการจัดการเรียนการสอนดDวยวิธีดังกลGาว จึงจัดทําเคDาโครงการวิจัยในช้ัน
เรียนท่ีเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญข้ึน โดยกลุGมตัวอยGางคือ นักศึกษาช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัย
เอกชนแหGงหน่ึง ซึ่งกําลังเรียนวิชาประชากรศาสตร<ในงานสาธารณสุข 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา กGอนและหลังเรียนโดยใชDแผนท่ี
ความคิด 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใชDแผนท่ีความคิด  
 

สมมติฐานการวิจัย 
            ภายหลังการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวGากGอนเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
              ตัวแปรอิสระ                         ตัวแปรตาม 

 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาท่ีเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดและเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาจากการเขDารGวม กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีดังกลGาว วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

รูปแบบของการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยในช้ันเรียนเชิงก่ึงทดลองประเภทกลุGมเดียวมี
การวัดกGอนและหลังการทดลอง (one group pretest-posttest design) (Borg and Gall, 1983; 
ฉัตรสุมน พฤติภิญโญ, 2553) ตามรูปแบบการวิจัยและแผนภูมิตGอไปน้ี 
 

กลุGมทดลอง 
O1 

X1 X2 X3 X4 
O2 

สัปดาห<ที่ 1 2 3 4 
 
 O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลกGอนทดลอง ซึ่งเปLนขDอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ัวไปของ
นักศึกษากลุGมตัวอยGาง ความรูDเร่ืองผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบาย
ประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและดัชนีวัดทางประชากร 

O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลหลังทดลอง ซึ่งเปLนขDอมูลเก่ียวกับความรูDเร่ืองผลกระทบ
ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประชากร นโยบายประชากร แนวคิดและทฤษฎีทางประชากรและ
ดัชนีวัดทางประชากร และความพึงพอใจของนักศึกษา 
 X1  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 1 เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากร 
 X2  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 2 เร่ืองนโยบายประชากร 
 X3  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 3 เร่ือง แนวคิดและทฤษฎีทางประชากร 

      X4  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคร้ังท่ี 4 เร่ือง ดัชนีวัดทางประชากร 

- ผลสัมฤทธิb ทางการเรียน ได้แก่ 

ความรู้เกี�ยวกับ 1) ผลกระทบจากการ

เปลี�ยนแปลงทางประชากร 2) นโยบาย

ประชากร 3) แนวคิดและทฤษฎีทาง

ประชากร 4) ดชันีวดัทางประชากร 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาจาก
การเรียน โดยใช้แผนที�ความคิด 

การจัดการเรียนการสอนโดย
ใชDแผนท่ีความคิด  

- ใหD นั ก ศึ ก ษ าแ ตG ล ะ ค น 
ศึกษาคDนควDาตอบโจทย<ตามใบ
งาน 4 คร้ัง แตGละคร้ังใหDสรุปจด
บันทึกเปLนแผนท่ีความคิด 
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ประชากร 
      ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปr ท่ี  3 ของคณะหน่ึง 
มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561จํานวน 55 คน 
กลุ�มตัวอย�าง 

ไดDแกGนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปrท่ี 3 ของคณะหน่ึง มหาวิทยาลัยเอกชนแหGงหน่ึง 
กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาท่ี 1/2561 จํานวน 50 คน (ท้ังหมด 55 คน แตGเขDารGวมกิจกรรมไมG
ครบ 5 คน) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในงานวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชDในการทดลองประกอบดDวย ใบงานสําหรับศึกษาคDนควDาหาคําตอบเพ่ือการ
เรียนรูDของนักศึกษาในแตGละกลุGมยGอย 4 คร้ัง 

2. เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขDอมูล 2 ชุด ชุดท่ี 1 เปLนแบบทดสอบความรูD ประกอบดDวยขDอ
คําถามคุณลักษณะของนักศึกษา และ ขDอคําถามวัดความรูDประเภทปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขDอ 
ถDาตอบถูกจะไดD 1 คะแนน ตอบผิดไดD 0 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 30 คะแนน สGวนชุดท่ี 2 เปLน
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ี
ความคิด ขDอคําถามเปLนแบบมาตราสGวนประมาณคGา 5 ระดับ คือ 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก 3= ปาน
กลาง 2= นDอย 1= นDอยท่ีสุด ขDอคําถามท้ังหมด 11 ขDอ 

คGา Reliability ของขDอคําถามท่ีใชDวัดความรูD ใชD KR-20 มีคGาเทGากับ 0.60 และความพึงพอใจ
เทGากับ 0.83  

 
การดําเนินการทดลอง 

กGอนดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมขDอมูลท่ัวไปและความรูDจากนักศึกษากลุGมตัวอยGางโดยใชD
แบบทดสอบความรูD แลDวจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดDวยกระบวนการใชDแผนท่ีความคิด 4 คร้ัง 4 
เร่ือง โดยจัดสัปดาห<ละ 1 คร้ัง 1 เร่ือง แตGละคร้ังใชDเวลา 3 ช่ัวโมง ผูDสอนอธิบาย ข้ันตอนของกิจกรรม
แตGละคร้ัง และช้ีแจงบทบาทของนักศึกษาแตGละคน แจกใบงานใหDนักศึกษาแตGละคนศึกษาคDนควDาหา
คําตอบ เม่ือเสร็จเรียบรDอยแลDวแตGละคนเขียนสรุปเปLนแผนท่ีความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูDกันใน
หDองเรียน ผูDสอนสรุปบทเรียนพรDอมกับใหDคําแนะนําเพ่ิมเติม 

หลังการทดลอง มีการเก็บรวบรวมขDอมูลจากนักศึกษากลุGมตัวอยGางอีกคร้ังโดยใชDแบบทดสอบ
ความรูD ชุดเดิมและแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ขDอมูลคุณลักษณะของนักศึกษาวิเคราะห<โดยจํานวนและรDอยละ และทดสอบความแตกตGาง
ของคGาเฉลี่ยของความรูDกGอนและหลังเรียนโดยใชD Paired samples t-test ในสGวนเก่ียวกับความพึง
พอใจ วิเคราะห<รายขDอ โดย จํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
       ผลของการวิจัยพบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGางสGวนใหญGเปLนเพศหญิง คิดเปLนรDอยละ 98.0 และ
มีอายุนDอยกวGาและ 20-21 ปr มากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 92.0 รองลงมาคือ 22 ปr ข้ึนไป คิดเปLนรDอยละ 
8.0   
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 
        ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษากGอนและหลังเรียน พบวGา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษากGอนและหลังเรียนมีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญ ดDวย
คGาสถิติที (t) เทGากับ 11.36 และคGาพี (p-value) นDอยกวGา 0.001 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวGากGอนทดลอง ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางระหวGางกGอนและหลังเรียน 
 

ช�วงเวลาทํา
แบบทดสอบ 

จํานวน 
คะแนนสอบ 

ผลต�างของคะแนน
สอบ 

สถิติทดสอบ 

ค�าตํ่าสุด ค�าสูงสุด ค�าเฉลี่ย S.D. เฉลี่ย S.D. t p-value 

กGอนเรียน 50 8 21 13.44 3.271 5.878 3.621 11.363 <0.001** 
หลังเรียน 50 9 25 19.35 3.133 

** p< 0.001 
  
ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ�มตัวอย�าง 

นักศึกษาท่ีเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนมีความพึงพอใจรวมทุกขDออยูGในระดับมากท่ีสุด
คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 คะแนน ซึ่งคGาเฉลี่ยรายขDอพบวGานักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากถึงมาก
ท่ีสุด เม่ือพิจารณารายขDอพบวGา ขDอโดยรวมมีความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนน้ี มีคGาเฉลี่ย
เทGากับ 4.72 คะแนน รองลงมาคือ ความชัดเจนของใบงานแตGละคร้ัง มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.66 คะแนน 
การใหDอิสระแกGนักศึกษาแตGละคนคDนหาคําตอบโจทย<ใบงานมีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.64 และการไดDฝ�ก
ทักษะในการคDนควDาหาคําตอบในโจทย<ตามใบงาน(4.60)เปLนตDน มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
สGวนขDอท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากแตGนDอยกวGาขDออ่ืนคือเน้ือหาท่ีเรียนแตGละคร้ังและ
ระยะเวลาของการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนแตGละคร้ังคGาเฉลี่ย 4.38 และ 4.32  
      คGาเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกขDอ = 4.53 (มากท่ีสุด) สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.605 
 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข�อเสนอแนะ 
      ผลของการวิเคราะห<ขDอมูลพบวGา นักศึกษากลุGมตัวอยGางสGวนมากเปLนเพศหญิง (รDอยละ 98.0) 
อายุนDอยกวGาและ 20-21 ปr (รDอยละ 92.0) ผลการทดสอบความแตกตGางของคGาเฉลี่ยกGอนและหลัง
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มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

เรียนพบวGา หลังเรียนนักศึกษากลุGมตัวอยGางมีคะแนนเฉลี่ยของความรูDสูงกวGากGอนเรียนอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนDอยกวGา 0.001 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐาน 
           สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGางพบวGาโดยเฉลี่ยรวมมีความพึงพอใจหลังจาก
เขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.53 
คะแนน ซึ่งเร่ืองท่ีนักศึกษากลุGมตัวอยGางพึงพอใจสูงสุดไดDแกG โดยรวมมีความพึงพอใจการจัดการเรียน
การสอนน้ี มีคGาเฉลี่ยเทGากับ 4.61 คะแนน รองลงมาคือ ความชัดเจนของใบงานแตGละคร้ัง มีคGาเฉลี่ย
ทGากับ 4.53 คะแนน 
 
อภิปรายผล 
       ก. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ภายหลังเรียนพบวGาความรูDของนักศึกษากลุGมตัวอยGางเพ่ิมข้ึนสูงกวGากGอนทดลองอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐาน ท้ังน้ีอาจอธิบายไดDวGา นักศึกษากลุGมตัวอยGางแตGละคนตGาง
ก็มีโอกาสในการศึกษาคDนควDา วิเคราะห<โจทย< และตอบโจทย< ตามใบงาน ทําใหDไดDเพ่ิมพูนความรูD 
ประกอบกับผูDสอนไดDอธิบายกระบวนการเรียนการสอนและการเขDารGวมกิจกรรมอยGางชัดเจน การมีใบ
งานท่ีชัดเจน การมีการนําเสนอผลการศึกษาคDนควDาหาคําตอบโจทย< และผูDสอนไดDอธิบายเพ่ิมเติม 
รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูDระหวGางผูDเรียนและผูDสอน จึงนGาจะทําใหDความรูDเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลDองกับ
ผลงานวิจัยของ คอสียาห< สะลี (2556 ) แววดาว บุญตา (2559) ปภาวรินทร< นักธรรมา (2560) Liu, 
Zhao, Ma and Bo (2014) และ Batdi (2015) ท่ีพบวGาการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรูD
แบบแผนท่ีความคิดสGงผลตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูDเรียนโดยหลังเรียนสูงข้ึนกวGากGอนเรียน  
       ข. ความพึงพอใจ 
 สําหรับความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเขDารGวมกิจกรรมการเรียนการสอน พบวGา
นักศึกษากลุGมตัวอยGางมีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมอยูGในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีสามารถอธิบายไดDวGา 
ผูDสอนไดDอธิบายรายละเอียดของการเขDารGวมกิจกรรมทุกข้ันตอน นักศึกษาแตGละคนไดDรับใบงานท่ี
ชัดเจน มีเอกสารประกอบ มีการสรDางบรรยากาศการเรียนการสอนแบบผGอนคลาย เป�ดโอกาสใหD
นักศึกษาแตGละคน มีอิสระทางความคิดในการวิเคราะห<โจทย< ใหDโอกาสแตGละคนไดDแสดงความคิดเห็น
และคDนควDาหาขDอมูลเพ่ือตอบโจทย<พรDอมกับสรุปคําตอบตามใบงานตามความเห็นของแตGละคน 
ความสัมพันธ<ระหวGางนักศึกษากับผูDสอนเปLนไปดDวยดี รวมท้ังการไดDขDอคิดขDอเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก
อาจารย<ผูDสอน สิ่งเหลGาน้ีนGาจะสGงผลตGอความพึงพอใจของนักศึกษากลุGมตัวอยGาง ซึ่งใกลDเคียงกับ
ผลการวิจัยของ แววดาว บุญตา (2559) ท่ีพบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGางมีความพึงพอใจตGอการจัดการ
เรียนการสอนแบบน้ีในระดับมากและ ปภาวรินทร< นักธรรมา (2560) ท่ี พบวGานักศึกษากลุGมตัวอยGาง 
มีความพึงพอใจตGอการจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิดในระดับมากท่ีสุด 
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ข�อเสนอแนะ 
ก. ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยแสดงใหDเห็นวGา การจัดการเรียนการสอนโดยใชDแผนท่ีความคิด ซึ่งเปLนวิธีการ
หน่ึงท่ีเนDนผูDเรียนเปLนสําคัญ สGงผลดีตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังสรDางความพึงพอใจใหDแกGผูDเรียน
ดDวย ท้ังน้ีอาจเปLนเพราะผูDสอนไดDสรDางความเขDาใจในกระบวนการเรียนการสอน และเขDาใจบทบาท
ของแตGละคน การมีเอกสารประกอบและมีใบงาน(โจทย<) ท่ีชัดเจน การเป�ดโอกาสใหDแตGละคนมีอิสระ
ในการวิเคราะห<โจทย< การคDนหาคําตอบโจทย< ผูDสอนสรDางบรรยากาศท่ีผGอนคลาย การไดDนําเสนอ
ผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรูD การแนะนําใหDขDอคิดเห็นของผูDสอน และการมีสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวGางนักศึกษาและผูDสอน จะสGงผลท่ีดีตGอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของผูDเรียน 
 ข. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
  1. ในการทําวิจัยคร้ังตGอไป ควรใชDแผนท่ีความคิดเหมือนเดิม เพียงแตGเปลี่ยนเน้ือหา 
พรDอมกับเพ่ิมจํานวนคร้ังของกิจกรรมการทดลอง เพ่ือตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนเน้ือหา
และจํานวนคร้ังของกิจกรรม 
  2. ในการวิจัยคร้ังตGอไปควรมีการวัด 3 คร้ัง คือกGอนทดลอง ระหวGางทดลอง และ
ภายหลังการทดลองเพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงเปLนระยะ 
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ผลความพึงพอใจของผู�รับการอบรมการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล เด็กปฐมวัย 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน�อย กรุงเทพมหานคร 

Satisfaction of the trainees, health care and first aid for early childhood 
Watamarintraram School, Bangkok Noi district, Bangkok. 

 
ดวงพร แหลGงหลDา, ชิราวุธ ปุญณวิช และพรวิภา พวงบุบผา 

สาขาสาธารณสุขศาสตร< คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอ
และการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทรารามเปLนรูปแบบการวิจัย
เชิงสํารวจ โดยศึกษาจากกลุGมตัวอยGาง คือ ครูและผูDดูแลเด็กจํานวน 24 คน เขDารับการอบรมใหDการ
ปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย เคร่ืองมือท่ีใชD คือ แบบประเมินความพึงพอใจหลัง
การอบรม วิเคราะห<ขDอมูลดDวยสถิติจํานวน รDอยละ คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา สรุปไดDวGา กลุGมตัวอยGางเปLนเพศหญิงรDอยละ 100.00 มีประสบการณ<การดูแล
เด็กปฐมวัย 1 – 5 ปrมากท่ีสุด รDอยละ 41.67 คะแนนหลังการอบรมสูงกวGากGอนอบรมจากรDอยละ 
57.29 เปLนรDอยละ 76.88 และความรูDความเขDาใจความพึงพอใจหลังอบรม (คGาเฉลี่ย = 4.54) มากกวGา
กGอนอบรม (คGาเฉลี่ย = 3.54) ขDอมูลดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 
การสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD (คGาเฉลี่ย = 4.71) ในภาพรวมความ
พึงพอใจทุกๆ ดDานอยูGในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีผลตGอความรูDสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของครูและผูDดูแล
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน เกิดจากการไดDรับการตอบสนองดDานความรูDความเขDาใจตามเปJาหมาย และ
นําไปสูGแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
คําสําคัญ; ความพึงพอใจ, การอบรม, การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The objective of this study is to investigate the satisfaction with the training to 
prevent disease and first aid for early childhood to teacher and nanny 
Watamarintraram School. This study was survey research, the samples were 24 is 
teachers and nannies. Participants receive training to prevent disease and for early 
childhood. Satisfation questionnaire was used to collect data. The collected data 
were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The study concluded that the sample is 100.00 percent female, experienced 
early childhood care, 1 – 5 years at most, 41.67 percent higher points after training 
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from 76.88 percent to 57.29 and cognition, satisfaction after training (average = 4.54) 
rather than training (average = 3.54) information to apply academic knowledge to 
discover that satisfied most average can bring knowledge to operational applications 
(average = 4.71) overall satisfaction with all aspects of satisfaction levels, which 
affect the good feelings or suite. Good attitude of early childhood teachers and 
administrators in the school. Receive an understanding of needs and goals lead to 
guidelines appropriate early childhood care. 
Keywords; Satisfaction, Training, Aquatic Feed Manufactory  
 
บทนํา 

เด็กปฐมวัยเปLนวัยท่ีกําลังพัฒนาท้ังทางรGางกาย สติปpญญา จิตใจ อารมณ< และสังคม ซึ่งการ
เจริญเติบโตน้ีเปLนไปอยGางรวดเร็ว และเด็กปฐมวัยชGวงอายุ 2 – 3 ปr ท่ีผูDปกครองบางสGวนจะใหDเขDา
โรงเรียนเพ่ือเตรียมความพรDอมในระดับอนุบาล ซึ่งเด็กจะใชDเวลาสGวนใหญGอยูGในโรงเรียน โดยโรงเรียน
จําเปLนตDองมีการจัดบริการอนามัยโรงเรียน เพ่ือสGงเสริมใหDเด็กมีสุขภาพดีท้ังทางรGางกาย สติปpญญา 
จิตใจ อารมณ< และสังคม สGงผลใหDเด็กจะมีการเจริญเติบโตไปอยGางสมวัย ปราศจากโรคและปpญหา
ดDานสุขภาพ ครูและผูDดูแลเด็กเปLนบุคลากรท่ีมีสGวนสําคัญในโรงเรียน ตDองใหDความสําคัญและมีความรูD
ความเขDาใจตGอการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็ก รวมถึงเฝJาระวังความปลอดภัยในชีวิตของเด็ก เพ่ือ
ขจัดเง่ือนไขท่ีอาจเปLนอุปสรรคตGอการเติบโตและพัฒนาเด็กต้ังแตGตDน อันจะเปLนรากฐานไปสูGการมีชีวิต
ท่ีมั่นคง และหGางไกลจากโรคภัยไขDเจ็บ รวมถึงอันตรายรูปแบบตGางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกับเด็กไดD 

เด็กปฐมวัยบางรายท่ีใชDเวลาสGวนใหญGอยูGท่ีโรงเรียนจะมีอาการเจ็บป�วยหรือไมGสบาย โดยติด
ตGอมาจากท่ีโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนถือวGาเปLนสถานท่ีแพรGเช้ือโรคแหGงหน่ึงสําหรับเด็ก ท้ังน้ีเพราะเด็กมา
จากหลากหลายสิ่งแวดลDอม ซึ่งตGางคนอาจมีปpญหาสุขภาพท่ีตGางกัน แตGก็สามารถแพรGกระจายเช้ือโรค
สูGกันและกันไดD นอกจากน้ีเด็กยังจําเปLนตDองทํากิจกรรมท่ีตDองปฏิสัมพันธ<กันโดยใกลDชิด ซึ่งการแพรG
เช้ือโรคก็พรDอมจะเกิดข้ึนไดDตลอดเวลา โรคติดตGอท่ีสําคัญและพบบGอยในศูนย<พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาลในปrพ.ศ.2560 จากขDอมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดDแกG ไขDหวัด 
ไขDหวัดใหญG โรคมือเทDาปาก และโรคอุจจาระรGวง ครูและผูDดูแลเด็กจึงมีบทบาทสําคัญในการปJองกัน 
ชGวยเหลือ หรือแกDไขปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยเปLนอยGางย่ิง และเพ่ือใหDการ
เรียนรูDของเด็กท่ีโรงเรียนมีความเสี่ยงนDอยท่ีสุด ครูและผูDดูแลเด็กอาจจะตDองดําเนินการตามนโยบาย
ของสถานศึกษา เชGน จัดเตรียมอุปกรณ<ปฐมพยาบาลใหDพรDอมในทุกหDองเรียน เขDารับการฝ�กอบรมการ
ปฐมพยาบาล และการชGวยฟ�¡นคืนชีพ (CPR) สอนใหDเด็กรักษาความสะอาด โดยเฉพาะอยGางย่ิงการลDาง
มืออยGางถูกวิธี ท้ังกGอนและหลังรับประทานอาหาร รวมถึงหลังจากทํากิจกรรมท่ีตDองใชDมือเปLนหลัก 
เน่ืองจากปpจจัยเสี่ยงท่ีอาจทําลายสุขภาพและรGางกายของนักเรียนน้ันมีหลากหลายประการ อีกท้ังยัง
อาจเกิดข้ึนไดDตลอดเวลา จากสถานการณ<ผูDบริหารโรงเรียนวัดอมรินทรารามจึงตระหนักถึง
ความสําคัญของการใหDความรูDความเขDาใจในการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัย และไดDขอความรGวมมือจาก



The Seventh National Symposium  
 Bangkokthonburi University 

451 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร< มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการจัดกิจกรรมใหDความรูDกับครูและผูDดูแลเด็ก
ระดับปฐมวัยดDานการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาล เพ่ือใหDครูและผูDดูแลเด็กสามารถนําไปใชD
ประโยชน<ในการดูแลเด็กไดD ดังน้ันเพ่ือเปLนขDอมูลใหDโรงเรียนนําผลการศึกษาไปวางนโยบายดDานการ
ปฏิบัติงาน ในการสGงเสริม ปJองกันและลดความเสี่ยงดDานสุขภาพของเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 
คณะผูDวิจัยจึงศึกษาการระเมินความพึงพอใจของผูDรับการอบรมการปJองกันโรคติดตGอและการปฐม
พยาบาลเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย กรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความรูDความเขDาใจการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยของครู
และผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมใหDความรูDการดูแลและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย
แกGครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนวัดอมรินทรารามมีกรอบแนวคิดงานวิจัย ดังน้ี 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

ประชาการและกลุGมตัวอยGาง ประชากรไดDแกG ครูผูDดูแลเด็ก และพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัยโรงเรียนวัด
อมรินทราราม ประชากรท่ีศึกษาจํานวน 24 คน การวิจัยคร้ังน้ีใชDประชากรท้ังหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกG  
 1. แบบทดสอบความรูDความเขDาใจการดูแลสุขภาพและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย กGอน – 
หลังการอบรม  
 2. แบบประเมินความพึงพอใจตGอการอบรมใหDความรูDการดูแลสุขภาพและการปฐม 

ขDอมูลท่ัวไป 
- เพศ 
- อายุ 
- สถานภาพ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ<การเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ความรูDความเขDาใจการปJองกันโรคติดตGอและการ
ปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย 

 

ระ ดับความ พึ งพอใจตG อการ
อบรมการปJองกันโรคติดตGอและการ
ปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัยแกGครูและ
ผูDดูแลเด็ก โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
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 วิเคราะห<ขDอมูลโดยใชDโปรแกรมคอมพิวเตอร<สําเร็จรูป สําหรับสถิติที่ใชDในการวิเคราะห< ไดDแกG 
ความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย และคGาสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ตารางท่ี 1 คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความพึงพอใจของผูDเขDาอบรมดDานตGางๆ 
 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย 
ค�าส�วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด�านวิทยากร     
1. การถGายทอดความรูDของวิทยากรมีความชัดเจน 4.75 0.44 มาก 
2. ความสามารถในการอธิบายเน้ือหา 4.63 0.58 มาก 
3. เน้ือหาในการฝ�กอบรมมีความครบถDวน 4.54 0.60 มาก 
4. การใชDเวลาตามท่ีกําหนดไวD 4.54 0.59 มาก 
5. การตอบขDอซักถามในการฝ�กอบรม 4.63 0.49 มาก 

รวม 4.62 0.54 มาก 
ด�านความรู�ความเข�าใจ    
1. ความรูD ความเขDาใจในเร่ืองน้ี กGอน การอบรม 3.54 0.83 ปานกลาง 
2. ความรูD ความเขDาใจในเร่ืองน้ี หลัง การอบรม 4.54 0.51 มาก 
ด�านการนําความรู�ไปใช�     
1. สามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD 4.71 0.46 มาก 
2. มีความม่ันใจและสามารถนําความรูDที่ไดDรับไปใชDไดD 4.58 0.50 มาก 
3. สามารถนําความรูDไปเผยแพรG/ถGายทอดใหDกับผูDอ่ืนไดD 4.42 0.72 มาก 

รวม 4.57 0.56 มาก 
 
ผลการศึกษา 

1. กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษาคร้ังน้ีมีจํานวนท้ังหมด 24 คน กลุGมตัวอยGางท้ังหมดเปLนเพศ
หญิงคิดเปLน รDอยละ 100.00 อายุอยูGระหวGาง 20 ถึง 30ปrมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 41.67 รองลงมา
คืออายุระหวGาง 31 - 40 ปr และ 41 – 50 ปr คิดเปLนรDอยละ 20.83 และอายุ 50 ปrข้ึนไป คิดเปLนรDอย
ละ 16.67 สถานภาพโสดมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 58.33 รองลงมาคือ สมรส คิดเปLนรDอยละ 33.34 
และหยGารDาง/แยกกันอยูG คิดเปLนรDอยละ 8.33 ประสบการณ<การดูแลเด็กปฐมวัย 1 – 5 ปrมากท่ีสุด คิด
เปLนรDอยละ 41.67 รองลงมาคือ นDอยกวGา 1 ปr คิดเปLนรDอยละ 37.50 และมากวGา 10 ปrข้ึนไป คิดเปLน
รDอยละ 12.50 

2. จากการเปรียบเทียบคะแนนวัดความรูDความเขDากGอน-หลังอบรมแสดงใหDเห็นวGา ผลคะแนน
วัดความรูDความเขDาใจจากการอบรมใหDการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็กปฐมวัย แกGครู
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และผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย กรุงเทพมหานคร หลังการอบรมมีคะแนน
สูงกวGากGอนอบรมจากรDอยละ 57.29 เปLนรDอยละ 76.88 

3. ผลการวิเคราะห<ดDานวิทยากรพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การถGายทอด
ความรูDของวิทยากรมีความชัดเจน คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.75 รองลงมา คือ ความสามารถใน
การอธิบายเน้ือหา และการตอบขDอซักถามในการฝ�กอบรม คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.63  
 ดDานความรูDความเขDาใจพบวGาระดับความพึงพอใจหลังอบรม (คGาเฉลี่ยเทGากับ 4.54) 
มากกวGากGอนอบรม(คGาเฉลี่ยเทGากับ 3.54)  
 ดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสามารถนํา
ความรูDท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.71 รองลงมา คือ มี
ความม่ันใจและสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปใชDไดD คGาเฉลี่ความพึงพอใจเทGากับ 4.58 และสามารถนํา
ความรูDไปเผยแพรG/ถGายทอดใหDกับผูDอ่ืนไดD คGาเฉลี่ยความพึงพอใจเทGากับ 4.42  

4. ขDอเสนอแนะอ่ืนๆ ไดDรับความรูDไปดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ ในช้ันเรียน การดูแล
สุขภาพฟpน การทํา CPR ท่ีถูกวิธี และสามารถนําความรูDท่ีไดDรับไปใชDประโยชน<ในสถานการณ<จริงและ
เปLนแนวทางในการปJองกัน และหัวขDอท่ีอยากใหDจัดอบรมคร้ังตGอไป ไดDแกG พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ในแตGละชGวงวัย การดูแลเด็กพิเศษ 
 
การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจตGอการอบรมการปJองกันโรคติดตGอและการปฐมพยาบาลเด็ก
ปฐมวัยแกGครูและผูDดูแลเด็กโรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกนDอย จากการทดสอบความรูDความ
เขDาใจของกลุGมตัวอยGางกGอนการอบรมพบวGา กลุGมตัวอยGางหลังการอบรมมีคะแนนสูงกวGากGอนอบรม 
และระดับความพึงพอใจดDานความรูDความเขDาใจพบวGาระดับความพึงพอใจหลังอบรมมากกวGากGอน
อบรม ขDอมูลดDานการนําความรูDไปใชDพบวGา ความพึงพอใจคGาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ การสามารถนําความรูD
ท่ีไดDรับไปประยุกต<ใชDในการปฏิบัติงานไดD และ รองลงมา คือ มีความม่ันใจและสามารถนําความรูDท่ี
ไดDรับไปใชDไดD ผลการศึกษาสอดคลDองกับแนวคิดของชาญ สวัสด์ิสาลี (2550: 15) ไดDกลGาววGาการอบรม
เปLนระบวนการท่ีจะชGวยเพ่ิมพูนความรูD ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูDปฏิบัติงานใหDดีข้ึน ใหDสามารถปฏิบัติงาน 
ท่ีอยูGในความรับผิดชอบไดDอยGางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน อันจะเปLนประโยชน<ตGองาน
ท่ีรับผิดชอบในปpจจุบัน และงานท่ีกําลังจะไดDรับมอบหมายใหDทําในอนาคตโดยตรง ในภาพรวมความ
พึงพอใจทุกๆ ดDานอยูGในระดับพึงพอใจมาก ซึ่งมีผลตGอความรูDสึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของครูและผูDดูแล
เด็กปฐมวัยในโรงเรียน เกิดจากการไดDรับการตอบสนองดDานความรูDความเขDาใจตามเปJาหมาย และ
นําไปสูGแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดูแลเด็กปฐมวัย 
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ข�อเสนอแนะ 
 1. ขDอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1.1 โรงเรียนการควรใหDความสําคัญ และมีสGวนรGวมในการสGงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนทุก
ระดับ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมใหDความรูDและทักษะพฤติกรรมการดูแลตนเองในดDานตGางๆ โดย
เชิญวิทยากรท่ีเปLนบุคลากรดDานสาธารณสุขมาใหDความรูD จัดกิจกรรมรณรงค<โดยใชDสื่อประชาสัมพันธ<
ประเภทตGางๆ ท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก 
 1.2 โรงเรียนควรมีกิจกรรมสGงเสริมการสรDางสุขนิสัยใหDกับเด็ก เชGน การลDางมือถูกวิธี 2 
กGอน 5 หลัง เปLนตDน 
 1.3 ผูDบริหารควรใหDความสําคัญและสนับสนุน ดDานการพัฒนาความรูDความเขDาใจของ
บุคลากรดDานการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนในทุกระดับ และอุปกรณ<เวชภัณฑ<ท่ีจําเปLนในการปฐม
พยาบาลเด็ก เพ่ือใหDเด็กไดDรับการดูแลสุขภาพอยGางเหมาะสม  
 2. ขDอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตGอไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการดําเนินการการปJองโรคติดตGอสําคัญในเด็กปฐมวัย 
 2.2 ควรมีการศึกษาผลของการสGงเสริมพฤติกรรมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
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พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาป¡ท่ี 1  
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห�งหน่ึง จังหวัดนครปฐม 

Cigarette Smoking Behavior of The First Year Male Junior High School 
Students in a High School. Nakhon Pathom Province 

 
มารยาท โยทองยศ1 และพณิษนันท< งามสม2 

1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2 โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 

 
บทคัดย�อ 

   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตDนและความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยดDานอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา รายรับ
คGาใชDจGายจากบิดา/มารดาแตGละเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี การ
เขDาถึงบุหร่ีและความรูDเก่ียวกับบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตDนโรงเรียน
มัธยมศึกษาแหGงหน่ึง จังหวัดนครปฐม กลุGมตัวอยGางไดDแกGนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตDนช้ันปrที่ 1 
จํานวน 354 คนเก็บรวบรวมขDอมูลโดยใชDแบบสอบถาม สถิตท่ีใชDวิเคราะห<ขDอมูลไดDแกG จํานวน รDอยละ
และ Chi-square 
   ผลการวิจัยพบวGา นักเรียนกลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีอายุ 12 ปr รDอยละ 60.7 บิดามีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษามากท่ีสุด รDอยละ 27.7 มารดามีการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด รDอยละ 31.9 บิดามี
อาชีพรับจDางมากท่ีสุด รDอยละ 34.5 มารดา มีอาชีพคDาขาย/ ธุรกิจสGวนตัวมากท่ีสุด รDอยละ 29.7 
รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดาตGอเดือน มากกวGา 5,000 บาท รDอยละ 65.5 นักเรียนสGวนใหญGไมGมี
บุคคลในครอบครัวและไมGมีเพ่ือน สูบบุหร่ี รDอยละ 64.4และ97.2 ตามลําดับ พักอาศัยอยูGไกลกับ
สถานท่ีจําหนGายบุหร่ี รDอยละ 65.8มีความรูDเก่ียวกับบุหร่ีในระดับปานกลางรDอยละ 64.1และ ปpจจุบัน
สูบบุหร่ี รDอยละ 2.8 
   นอกจากน้ียังพบวGาอายุ ระดับการศึกษาของบิดา และมารดา อาชีพของบิดา และมารดา 
รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดาตGอเดือน การมีบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนสูบบุหร่ี การเขDาถึงบุหร่ี
และความรูDเร่ืองบุหร่ีไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05  
คําสําคัญ : การสูบบุหร่ี, นักเรียนมัธยมศึกษาช้ันปrที่ 1, โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

Abstract 
   The main purposes of this cross – sectional survey were to examine cigarette 
smoking behavior and to explore the relationship between age, educational level 
and occupation of parents, income per month from parents, having family member 
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and friends who smoke cigarette, access to cigarette, knowledge about cigarette and 
smoking behavior of male junior high school students in a high school, Nakhon 
Pathom Province. The samples were 354 first year male junior high school students.A 
self-administered questionnaire was employed to collect data. Statistical methods 
used to analyze data were frequency,percentage, and Chi- square. 
   Results showed that majority of the samples were aged 12 years 60.7 
percent, fathers finished high school 27.7 percent while 31.9 percent of mothers 
finished bachelor degree, 34.5 percent of fathers were employees and 29.7 percent 
of mothers were merchants or business owners, received monthly income more than 
5,000 baht from parents 65.5 percent, having family member and friends who smoke 
cigarette 35.6 percent and 2.8 percent respectively. Moreover, only 34.2 percent of 
the students stayed close to cigarette selling places. The majority of them had 
moderate level of knowledge about cigarette. Only 2.8 percent of the students 
smoked cigarette. Inaddition, age, educational level and occupation of parents, 
income per month from parents, having family member and friend smoked cigarette, 
access to cigarette and knowledge about cigarette had no significant relationship with 
smoking behavior at 0.05.  
Keywords: Cigarette Smoking, First Year Male Junior High School Student, High School  
 
บทนํา 
  การสูบบุหร่ีเปLนอันตรายตGอสุขภาพของผูDสูบ และบุคคลขDางเคียงท่ีไดDรับควันบุหร่ี ท้ังน้ีเพราะ
ในควันของบุหร่ีมีสารเคมีมากกวGา 7,000 ชนิด ในจํานวนน้ีมากกวGา 250 ชนิดเปLนสารพิษท่ีเปLน
อันตรายตGอสุขภาพ ซึ่งประมาณ 70 ชนิดท่ีเปLนสารกGอมะเร็งแกGรGางกาย (http://www.cancer.gov./ 
cancer topics/factsheet/tobacco/cessation) 
 องค<การอนามัยโลก ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหร่ี จึงไดD กําหนดใหD วันท่ี 31 
พฤษภาคม ของทุกปr เปLนวันงดบุหร่ีโลก เน่ืองจากในแตGละปr บุหร่ีเปLนสาเหตุการตายของประชากรใน
ประเทศตGางๆ ท่ัวโลก ประมาณ 3.5 ลDานคน ซึ่งถDาแนวโนDมเปLนแบบน้ีมีการคาดประมาณวGาในอนาคต
ระหวGาง พ.ศ. 2563-2573 จะมีผูDเสียชีวิตจากบุหร่ีประมาณ 10 ลDานคนตGอปr ในจํานวนน้ีรDอยละ 70 
อยูGในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งรวมประเทศไทยดDวย ผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหGงชาติในปr 
พ.ศ. 2560 พบวGาประชากรท่ีมีอายุต้ังแตG 15 ปrข้ึนไป สูบบุหร่ี 10.7 ลDานคน (รDอยละ 19.1) เยาวชน
อายุ 15-19 ปrสูบบุหร่ีรDอยละ 9.7 และพบวGาอายุท่ีเร่ิมสูบบุหร่ีนDอยลงกวGาปrกGอนๆ โดยเฉพาะกลุGม
เยาวชนอายุ 15-24 ปr ตัวอยGางเชGนในปr พ.ศ. 2550 เยาวชนเร่ิมสูบบุหร่ีเม่ืออายุเกือบ 17 ปr แตGในปr 
พ.ศ. 2554 ลดลงเปLน 16.2 ปr (สํานักงานสถิติแหGงชาติ, http://service.nso.go.th/nso/web/ 
survey/)  
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 โรงเรียนมัธยมศึกษา เปLนสถาบันการศึกษาท่ีมุGงพัฒนานักเรียนใหDมีความพรDอมทางดDาน
รGางกาย จิตใจ อารมณ< สังคมและสติปpญญารวมท้ังมีภาวะผูDนําทางสังคมท่ีอุดมไปดDวยคุณธรรมและ
จริยธรรม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตDนสGวนใหญGอายุระหวGาง 12-13 ปr ซึ่งเปLนวัยท่ีกําลังเติบโต
มักจะอยากลองและเร่ิมสูบบุหร่ีอันจะเปLนผลเสียตGอสุขภาพ 
 คณะผูDวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมช้ันปrท่ี1 โดยผล
ของการศึกษาจะเปLนประโยชน<ตGอวิชาการ และการจัดโปรแกรมลด ละ เลิกบุหร่ีใหDนักเรียนในโอกาส
ตGอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตDน 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยดDานอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา 
รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดาแตGละเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี 
การเขDาถึงบุหร่ีและความรูDเก่ียวกับบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตDน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ปpจจัยดDานอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพของบิดา มารดา รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/
มารดาแตGละเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี การเขDาถึงบุหร่ีและความรูD
เก่ียวกับบุหร่ี มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตDน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
    

ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 

 
 

 
 

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษาของบิดามารดา 
3. อาชีพของบิดามารดา 

4. รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดา
แตGละเดือน 

5. การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี 

6. การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี 

7. ความรูDเก่ียวกับบุหร่ี 

พฤติกรรมสูบบุหร่ี 

-สูบบุหร่ี 

    -ไมGสูบบุหร่ี 
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วิธีดําเนนิการวิจัย 
มีรายละเอียดดังน้ี 
รูปแบบของการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง (Cross-Sectional Survey) 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

 ประชากรของการวิจัยน้ีไดDแกGนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตDนของโรงเรียนแหGงหน่ึง 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดDวย นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตDนช้ันปrท่ี 1 จํานวน 16 หDอง 
นักเรียน 354 คน ท้ังหมดน้ีเปLนกลุGมตัวอยGางของการวิจัยดDวย 
 
เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข�อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชDเก็บรวบรวมขDอมูลของการวิจัยคร้ังน้ี ไดDแกG แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน โดย
ดัดแปลงมาจากของ อภิชาติ เช้ือสีดา (2551) แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึนน้ี แบGงออกเปLน 3 สGวน ดังน้ี 
 สGวนท่ี 1 เปLนขDอคําถามเก่ียวกับขDอมูลท่ัวไปของกลุGมตัวอยGางไดDแกG อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพของบิดา มารดา รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดาแตGละเดือน การมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี 
การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี และการเขDาถึงบุหร่ี 
  สGวนท่ี 2 เปLนขDอคําถามความรูDเก่ียวกับบุหร่ีและลักษณะคําถามเปLนแบบถูก ผิด จํานวน 15 ขDอ ถDา
ตอบถูกไดD 1 คะแนน ตอบผิด ไดD 0 คะแนน  
 สGวนท่ี 3 เปLนขDอคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียน  
 สําหรับความเท่ียงหรือความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขDอคําถามท่ีใชDวัดความรูD มีคGา = 0.72 
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 หลังจากติดตGอโรงเรียนเพ่ือขออนุญาตเขDาไปเก็บขDอมูลแลDว ไดDอธิบายใหDนักเรียนกลุGม
ตัวอยGางเขDาใจรายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยและการตอบคําถามในแบบสอบถาม ตGอจากน้ันไดDแจก
แบบสอบถามใหDนักเรียนกลุGมตัวอยGางตอบคําถาม พรDอมกับติดตามใหDนักเรียนตอบแบบสอบถามทุก
คนและตรวจสอบความสมบูรณ<ของการตอบแบบสอบถามทุกชุด เพ่ือนําไปวิเคราะห<ขDอมูลตGอไป 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห<ขDอมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุGมตัวอยGาง ความรูDและพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ใชDสถิติ
ภาคบรรยาย ซึ่งไดDแกGความถ่ีและรDอยละ  
 สําหรับการวิเคราะห<ทดสอบความสัมพันธ<ระหวGางขDอมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุGมตัวอยGางและ 
ความรูD กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนักเรียนกลุGมตัวอยGางใชD Chi-square. 
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ผลการวิจัย 
  ข�อมูลท่ัวไปของนักเรียนกลุ�มตัวอย�าง 
 อายุของนักเรียน นักเรียนสGวนใหญGมีอายุ 12 ปr คิดเปLนรDอยละ 60.7 รองลงมาคือ 13 ปr คิด
เปLนรDอยละ 37.3 ท่ีเหลืออายุ 14 ปrขึ้นไป คิดเปLนรDอยละ 1.2 และ 0.8 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษาของบิดา นักเรียนมีบิดามีการศึกษามัธยมศึกษามากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 27.7 
รองลงมาคือ ปริญญาตรี และปวช./ปวส. และประถมศึกษาตอนปลาย คิดเปLนรDอยละ 21.2 20.3 และ 
15.8 ตามลําดับ 

ระดับการศึกษาของมารดา นักเรียนมีมารดามีการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 
31.9 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา ประถมศึกษาตอนปลายและปวช./ปวส. คิดเปLนรDอยละ 24.0 16.0 
และ 12.1 ตามลําดับ 

อาชีพของบิดา นักเรียนมีบิดามีอาชีพรับจDางมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 34.5 รองลงมาคือ 
คDาขาย/ ธุรกิจสGวนตัว และรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเปLนรDอยละ 28.0 และ 19.5 ตามลําดับ 

อาชีพของมารดา นักเรียนมีมารดามีอาชีพคDาขาย/ ธุรกิจสGวนตัวมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 
29.7 รองลงมาคือ รับจDางและรับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ คิดเปLนรDอยละ 27.4 และ 17.8 ตามลําดับ  

รายรับคGาใชDจGายจากบิดา/มารดาตGอเดือน นักเรียนมีรายไดDตGอเดือนมากกวGา 5,000 บาท คิด
เปLนรDอยละ 65.5 รองลงมาคือ 4,001-5,000 บาท และ 2,001-3,000 บาท คิดเปLนรDอยละ 7.9 และ 
7.1 ตามลําดับ 

การมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี นักเรียนสGวนใหญGไมGมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี คิดเปLน
รDอยละ 64.4 สGวนท่ีเหลือมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี คิดเปLนรDอยละ 35.6 ซึ่งบุคคลในครอบครัวท่ีสูบ
บุหร่ีคือ บิดา รDอยละ 26.9 รองลงมาคือ ญาติ รDอยละ 6.6 

การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี นักเรียนสGวนใหญGมีเพ่ือนไมGสูบบุหร่ี คิดเปLนรDอยละ 97.2 สGวนท่ีเหลือมี
เพ่ือนสูบบุหร่ี คิดเปLนรDอยละ 2.8 

การมีสถานท่ีพักอาศัยอยูGใกลDกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ี(การเขDาถึงบุหร่ี) นักเรียนสGวนใหญGมี
สถานท่ีพักอาศัยอยูGไกลกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ี คิดเปLนรDอยละ 65.8 สGวนท่ีเหลือมีมีสถานท่ีพักอาศัย
อยูGใกลDกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ี คิดเปLนรDอยละ 34.2  
  พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียนกลุ�มตัวอย�าง 
  การสูบบุหร่ีในปpจจุบัน นักเรียนกลุGมตัวอยGางไมGเคยสูบบุหร่ีมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 94.6 
รองลงมาคือ สูบในปpจจุบัน และเคยสูบแตGเลิกแลDว คิดเปLนรDอยละ 2.8 และ 2.5 ตามลําดับ 
 ความรู�เร่ืองบุหร่ีของนักเรียนกลุ�มตัวอย�าง 
 นักเรียนตัวอยGางมีความรูDเร่ืองบุหร่ีในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 64.1 
รองลงมาคือ ระดับสูง และระดับตํ่า คิดเปLนรDอยละ 34.2 และ 1.7 ตามลําดับ  
  ความสัมพันธ�ระหว�างปhจจัยข�อมูลท่ัวไปและความรู�เร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 

การศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางขDอมูลท่ัวไปอายุของนักเรียน ระดับศึกษาของบิดา ระดับ
ศึกษาของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับคGาใชDจGายจาก
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บิดา/มารดาตGอเดือน บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสนิทสูบบุหร่ี และระยะทางระหวGาง
สถานท่ีพักอาศัยกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ีและความรูDเร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี พบวGา ไมGมี
ความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคGาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ<ของ Cramer’s V อยูGระหวGาง 0.006 ถึง 0.092 ซึ่งแสดงวGาไมGมีความสัมพันธ<ระหวGาง
ปpจจัยขDอมูลท่ัวไปและความรูDเร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยขDอมูลท่ัวไปและความรูDเร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
 

ปhจจัย 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ค�า χχχχ2 
p-

value 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�ของ
Cramer’s V 

ไม�สูบ สูบ รวม 

อายุของนักเรียน       
- นDอยกวGาเทGากับ 12 ปr  212(61.6) 6(60.0) 218 0.011 0.917 0.006 
- 13 ปr ข้ึนไป 132(38.4) 4(40.0) 136    
รวม 344(100.0) 10(100.0)     

ระดับการศึกษาของบิดา       
- ไมGไดDเรียนถึงประถมตอนปลาย 72(21.4) 4(40.0) 76 1.972 0.160 0.075 
- มัธยมศึกษาถึงสูงกวGาปริญญาตรี 265(78.6) 6(60.0) 271    
รวม 337(100.0) 10(100.0)     

ระดับการศึกษาของมารดา       
- ไมGไดDเรียนถึงประถมตอนปลาย 72(21.3) 3(33.3) 75 0.749 0.387 0.046 
- มัธยมศึกษาถึงสูงกวGาปริญญาตรี 266(78.7) 6(66.7) 272    
รวม 338(100.0) 9(100.0)     

อาชีพของบิดา       
- รับจDาง 120(34.9) 2(20.0) 122 0.953 0.329 0.052 
- ไมGใชGอาชีพรับจDาง (เชGน 
คDาขาย/ธุรกิจสGวนตัว, 
เกษตรกรรม, รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, อ่ืนๆ) 

224(65.1) 8(80.0) 232    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     
อาชีพของมารดา       

- รับจDาง 94(27.3) 3(30.0) 97 0.035 0.852 0.010 
- ไมGใชGอาชีพรับจDาง (เชGน 
คDาขาย/ธุรกิจสGวนตัว, 
เกษตรกรรม, รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ, อ่ืนๆ) 

250(72.7) 7(70.0) 257    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     
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ตารางท่ี 1 ความสมัพันธ<ระหวGางปpจจัยขDอมูลท่ัวไปและความรูDเร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี (ตGอ) 
 

ปhจจัย 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ 

ค�า χχχχ2 
p-

value 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�ของ
Cramer’s V 

ไม�สูบ สูบ รวม 

รายรับค�าใช�จ�ายจากบิดา/มารดา
ต�อเดือน 

      

- นDอยกวGาเทGากับ 5,000 บาท 119(34.6) 3(30.0) 122 0.091 0.763 0.016 
- มากกวGา 5,000 บาท 225(65.4) 7(70.0) 232    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     
บุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่       

- สูบ 122(35.5) 4(4.0) 126 0.087 0.768 0.016 
- ไมGสูบ 122(64.5) 6(60.0) 228    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     
การมีเพ่ือนสูบบุหรี่       

- สูบ 10(2.9) 0 10 0.299 0.584 0.029 
- ไมGสูบ 334(97.1) 10(100.0) 344    

รวม 344(100.0) 10(100.0)     
ระยะทางระหว�างสถานท่ีพักอาศัย
กับสถานท่ีจําหน�ายบุหรี่ 

      

- ใกลD 120(34.9) 1(10.0) 121 2.675 0.102 0.087 
- ไกล 224(65.1) 9(90.0) 233    
รวม 344(100.0) 10(100.0)     

ระดับความรู�เรื่องบุหรี่       
- สูง 6(1.7) 0(0.0) 6 3.009 0.222 0.092 
- ปานกลาง 218(63.4) 9(90.0) 227    
- ตํ่า  120(34.9) 1(10.0) 121    
รวม 344(100.0) 10(100.0)     

 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของนกัเรียน 
 ผลของการวิเคราะห<ขDอมูลพบวGา นักเรียนกลุGมตัวอยGางไมGเคยสูบบุหร่ีมากท่ีสุด คิดเปLนรDอยละ 
94.6 รองลงมาคือ สูบในปpจจุบัน และเคยสูบแตGเลิกแลDว คิดเปLนรDอยละ 2.8 และ 2.5 ตามลําดับ 

ความรู�เก่ียวกับการสบูบุหร่ี 
 ผลของการวิเคราะห<ขDอมูลพบวGานักเรียนกลุGมตัวอยGางสGวนใหญGมีความรูDเก่ียวกับบุหร่ีในระดับ
ปานกลางคิดเปLนรDอยละ 64.1 
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ความสัมพันธ�ระหว�างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับปhจจัยท่ีศึกษา 
จากผลของการวิเคราะห<ทดสอบความสัมพันธ< พบวGาอายุของนักเรียน ระดับศึกษาของบิดา 

ระดับศึกษาของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับคGาใชDจGาย
จากบิดา/มารดาตGอเดือน บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี ระยะทางระหวGางสถานท่ี
พักอาศัยกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ีและความรูDเร่ืองบุหร่ีไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี ท่ี
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และมีคGาสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ<ของ Cramer’s V อยูGระหวGาง 0.006 
ถึง 0.092 แสดงวGาไมGความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยขDอมูลท่ัวไป และความรูDเร่ืองบุหร่ีกับพฤติกรรมการ
สูบบุหร่ี ซึ่งไมGเปLนไปตามสมมติฐาน 

 
การอภิปรายผลการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีอภิปรายผลตามวัตถุประสงค<ของการวิจัยดังน้ี 
    1. พฤติกรรมการสูบบุหร่ี 
  จากผลการวิจัยพบวGานักเรียนชายกลุGมตัวอยGางสูบบุหร่ีในปpจจุบันรDอยละ 2.8 ซึ่ง
ผลการวิจัยแตกตGางกับผลการวิจัยของลักลีน วรรณประพันธ< (2549) ท่ีพบวGานักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษากลุGมตัวอยGางในเขตเทศบาลนครราชสีมา สูบบุหร่ีรDอยละ 17.5 และแตกตGางกับ
ผลการวิจัยของเรณู บุญจันทร< รัชนี กิติพงษ<ศาล และนพวรรณ เลิศการณ< (2552) ท่ีพบวGาเยาวชน
กลุGมตัวอยGางจังหวัดระนองสูบบุหร่ีรDอยละ 19.1 นอกจากน้ียังแตกตGางกับผลการวิจัยของTrinh 
(2005) ท่ีพบวGา กลุGมตัวอยGางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ประเทศเวียดนามสูบบุหร่ีรDอยละ 21.8 และ 
Centers for Disease Control and Prevention (2012) สํารวจพบวGา เยาวชนชายอเมริกันสูบ
บุหร่ีรDอยละ19.9 ท้ังน้ีอาจจะอธิบายไดDวGาเน่ืองจากกลุGมตัวอยGางท่ีศึกษาคร้ังน้ีเรียนอยูGช้ันมัธยมศึกษาปr
ท่ี 1 เทGาน้ันจึงมีผูDสูบบุหร่ีจํานวนนDอย 
   2. ความสัมพันธ�ระหว�างพฤติกรรมการสูบบุหร่ีกับปhจจัยท่ีศึกษา 
  จากผลของการวิเคราะห<ทดสอบความสัมพันธ< พบวGาอายุของนักเรียน ระดับศึกษาของ
บิดา ระดับศึกษาของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา อาชีพของบิดา อาชีพของมารดา รายรับ
คGาใชDจGายจากบิดา/มารดาตGอเดือน บุคคลในครอบครัวสูบบุหร่ี การมีเพ่ือนสูบบุหร่ี ระยะทางระหวGาง
สถานท่ีพักอาศัยกับสถานท่ีจําหนGายบุหร่ีและความรูDเร่ืองบุหร่ีไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบ
บุหร่ี ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยไมGเปLนไปตามสมมติฐาน สําหรับปpจจัยดDานความรูDเก่ียวกับ
บุหร่ี น้ันผลการวิจัยสอดคลDองกับผลการวิจัยของ ชุมพร ลับภู (2553) ท่ี พบวGา ความรูDเก่ียวกับบุหร่ี 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตDนกลุGมตัวอยGางไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ี อยGางไรก็
ตามในดDานปpจจัยอ่ืนผลการวิจัยน้ีแตกตGางจากผลการวิจัยของ ชณิษฐชา บุญเสริม ผกามาศ สุฐิติวนิช 
และวรษา รวิสานนท< (2552) ท่ีไดDสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน จังหวัดชัยภูมิท่ีมีอายุ 11-
18 ปr จํานวน1,500 คน พบวGามีบางปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสูบบุหร่ีของเยาวชน
ไดDแกG อายุ การมีเพ่ือนสูบบุหร่ีและการมีสมาชิกในครอบครัวสูบบุหร่ี  
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ข�อเสนอแนะ 
    1. ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  จากผลการวิจัยพบวGา มีนักเรียนชายกลุGมตัวอยGางรDอยละ 2.8 ท่ียังสูบบุหร่ีอยูG ดังน้ัน
โรงเรียนควรติดตามแนะนําชGวยเหลือนักเรียนกลุGมตัวอยGางกลุGมน้ีเพ่ือลดละเลิกบุหร่ีโดยอาจมีบริการ
ใหDคําปรึกษาเฉพาะหรือใหDหนGวยงานเฉพาะท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมลดละเลิกบุหร่ี เชGน ของกระทรวง
สาธารณสุข มูลนิธิหรือของเอกชน เขDามามีสGวนรGวมมากข้ึน 
  สําหรับความรูDเก่ียวกับบุหร่ีน้ันนักเรียนกลุGมตัวอยGางมีความรูDในระดับปานกลาง ดังน้ัน
โรงเรียนควรจัดกิจกรรมสรDางความรูDใหDมากข้ึน เชGน จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมรณรงค<ในวันงดสูบ
บุหร่ีโลก หรือฉายวีดีทัศน<ใหDชม หรือจัดกิจกรรมศึกษาดูงานบริการรักษาพยาบาลผูDป�วยท่ีเปLนโรคท่ี
เกิดจากการสูบบุหร่ี เชGน ถุงลมโป�งพอง เปLนตDน 
    2. ข�อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
  1) ควรศึกษาเชิงคุณภาพในกลุGมนักเรียนท่ียังสูบบุหร่ีอยูGเพ่ือหาสาเหตุจูงใจท่ีทําใหDสูบโดย
ไมGลดละเลิก รวมท้ังจัดโปรแกรมท่ีเหมาะสมท่ีจะชGวยใหDเลิกสูบบุหร่ี 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาสภาพการทํางานของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน ซึ่งถูกจัดใหDเปLนแรงงานนอกระบบกลุGม
หน่ึง มีวัตถุประสงค<เพ่ือใหDทราบถึงสภาพการทํางานท่ีมีผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว ตลอดถึงปpญหาและอุปสรรคในการ
ทํางาน นํามาเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของผูDรับงานฯ
และสมาชิกในครอบครัว การวิจัยคร้ังน้ี ไดDขDอมูลจากตัวอยGาง 84 ตัวอยGาง ผูD รับงานฯเปLนหญิง
มากกวGาชาย อายุอยูGระหวGาง30-49 ปr มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตDน จนถึงอาชีวศึกษา 
ท้ังหมดนับถือพุทธศาสนา สGวนมากโสด และมีสถานะเปLนหัวหนDาครอบครัว ไมGด่ืมเหลDา ไมGสูบบุหร่ี
เปLนสGวนมาก มีการพักผGอนท่ีเพียงพอ แตGสGวนใหญGก็ยังไมGคGอยออกกําลังกาย ผูDรับงานฯ สGวนมากใชD
บDานของตนเองเปLนท่ีทํางาน เปLนบDานไมD มีความแข็งแรงม่ันคง มีแสงสวGางและการถGายเทอากาศ
สะดวก ผูDรับงานฯทํางานน้ีระหวGาง 1-2 ปr ดําเนินการดDวยตนเองเปLนสGวนมาก ผูDวGาจDางเปLนผูDจัดหา
วัตถุดิบท่ีใชDในการทํางาน ผูDรับงานฯจัดหาอุปกรณ<ท่ีใชDในการทํางานเอง เร่ืองคGาจDางก็ไมGมีปpญหา 
ตามท่ีตกลงกันไวD ถูกหักบDางถDางานไมGดี และไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเจ็บป�วยหรือไดDรับบาดเจ็บ มี
รูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน แตGเฉลี่ยแลDวมากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน ทํางานทุกวัน ไมGมีปpญหา
เก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป มีความเสี่ยงตGอการเปLนโรคปอดจากฝุ�นฝJายในกลุGมท่ีตัดเย็บเสื้อผDา ผูDรับงานฯ 
ไมGคGอยทราบเก่ียวกับกฎหมายจากกระทรวงแรงงานท่ีออกมาใหDความคุDมครองในเร่ืองน้ี เพราะการ
อบรมมีไปไมGท่ัวถึง ปpญหาสําคัญของผูDรับงานฯ มีปpญหา”รับงานไปทําท่ีบDาน”เปLนอาชีพท่ีไมGมีความ
ม่ันคง ไมGมีกฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจDาหนDาท่ีเขDมงวดเร่ืองกฎระเบียบมากเกินไป และมี
ความขัดแยDงกับเพ่ือนรGวมอาชีพ สําหรับความชGวยเหลือท่ีผูDรับงานฯตDองการจากสGวนราชการมากท่ีสุด 
คือ หางานท่ีนําไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง รองลงมา ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ ดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน และใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD 
คําสําคัญ : แรงงานนอกระบบ(Informal Sector), งานท่ีรับไปทําท่ีบDาน 



The Seventh National Symposium  
 Bangkokthonburi University 

467 

 

Abstract 
A study of the status of homework informal sector , which is categorized as 

one of the group workers outside the system. The objective is to make them aware 
of the working environment which may affect the health and safety of the homework 
informal sector and their family members. Adopt guidelines for the health and safety 
to solve the problems. This research data from 84 samples, male more than female 
aged 30-49 years, the study of junior school, all of them were Buddhist , most were 
singles and status as head of the family, no alcohol, no smoke. There is enough of 
rest, but the majority still rarely exercises. The homework informal sector mostly 
used their homes as the workplace which are wooden house that so strong enough, 
good lighting and ventilation. The homework informal sector done this work only 1-2 
year, asking the jobs by themselves, Employers provided the raw materials used in 
the work. The homework informal sector supplying equipment used in the work 
themselves. No problem about payroll matter but in agreeing to be broken if the 
work is not good and not get help when illness or injury. There are no pattern in the 
works, tentatively, but with an average of more than 8 hours per day and work every 
day. There is no problem about general health. There is a risk of lung disease, dueto 
cotton dust in the sewing group. The homework informal sector are rarely informed 
about the law from the Ministry of labour that comes out of coverage on this subject 
because there is no thorough training to the homework informal sector. Major 
problems of "Get a job, go home" are not professional stability. There is no law 
supports and the funding shortage no subject to rigorous rules officials, too, and 
there is a conflict with the profession. For the assistance that the homework informal 
sector wants to expand from a government job, is to enter the home, continuously. 
Secondary Take advantage of employer control security in work and employment, 
social insurance. 
 
ความสาํคญัของปhญหา 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) ไดDเร่ิมมีการกลGาวถึงกันมากข้ึนในระยะ 30 ปrหลัง
ศตวรรษท่ีแลDว เพราะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาในกลุGมประเทศอุตสาหกรรมใหมGแถบลาตินอเมริกา
และในเอเซีย มีปpญหาของแรงงานนอกระบบเพ่ิมมากข้ึน สําหรับประเทศไทย แรงงานนอกระบบหรือ
จะเรียกอีกอยGางวGา ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน มิใชGสิ่งแปลกใหมG แตGในอดีตยังมีการทํากันไมGมากนัก และ
ลักษณะงานท่ีทําก็ไมGซับซDอน เชGน การทอผDา การตัดเย็บเสื้อผDา การแกะสลัก การตัดเย็บรองเทDา และ
อ่ืนๆ ซึ่งงานท่ีทําตDองการเพียงทําเพ่ือบริโภคในครัวเรือนและเพ่ือขาย โดยมีปริมาณไมGมาก จนทําใหD
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ผูDผลิตหรือผูDทํางานไมGตDองเรGงรีบ มีอิสระในการทํางานและไดDคGาตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงานท่ี
ทํา แตGดDวยเวลาท่ีผGานไป การทํางานนอกระบบมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนท้ังจํานวนแรงงาน และชนิดของ
งาน ลักษณะการทํางานสGวนใหญGไดDเปลี่ยนแปลงไปเปLน การแบGงกระบวนการผลิตบางสGวนออกมา
จากโรงงาน เปLนผลใหDการทํางานมีลักษณะท่ีไมGแตกตGางจากในโรงงาน ปpญหาคือ คนท่ีเปLนแรงงาน
นอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน) เหลGาน้ี นอกจากจะไดDรับคGาตอบแทนตํ่า มีช่ัวโมงการทํางานท่ี
ยาวนานข้ึน ตDองเผชิญกับปpญหาสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจากการทํางาน เพราะในกระบวนการผลิตของงาน
อุตสาหกรรมสGวนใหญGจําเปLนตDองใชDสารเคมีท่ีแตกตGางกันออกไปมากบDางนDอยบDางเชGน สียDอมผDา กาว
ทารองเทDา ปุ�ย สารกําจัดแมลง เม่ืองานบางลักษณะถูกสGงออกไปทําตามบDานในลักษณะของการเหมา
ชGวง(Sub-contract) ช้ินสGวนของวัตถุดิบ สารเคมีตGางๆ อุปกรณ<ประกอบในกระบวนการผลิตไดDแพรG
ออกไปดDวย ซึ่งสารเคมีเหลGาน้ีอาจมีพิษภัยแตกตGางกันออกไป แรงงานและครอบครัวมีภูมิไวรับท่ี
แตกตGางกัน แนGนอนเด็กและผูDสูงอายุยGอมมีมากกวGาผูDใหญG ดังตัวอยGางการศึกษาของ ภาวนา พัฒนศรี 
(2537) ศึกษาเร่ือง " กรณีของหญิงผูDรับงานไปทําท่ีบDานในกิจการแหอวน จังหวัดขอนแกGน" พบวGา 
ผูDหญิงตDองทํางานถึงวันละ 8-9 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ย หากเปLนชGวงงานเรGงก็จําเปLนตDองใชDสารกระตุDนบาง
ชนิดเพ่ือใหDสามารถทํางานตGอไปไดD ดังน้ัน ปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานท่ีตรวจพบ
คือ การปวดเม่ือยจากการน่ังทํางานเปLนระยะเวลานาน และมีการระคายเคืองท่ีผิวหนังซึ่งเกิดจากการ
ไดDรับสารเคมีท่ีใชDอบแหอวน และอาจไดDรับอันตรายจากการใชDสารกระตุDนเพ่ือใหDสามารถทํางานไดD
นาน จะเห็นไดDวGาแรงงานนอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน)มีความเสี่ยงตGอการไดDรับอันตรายตGอสุขภาพ 
แนวโนDมสูงข้ึนตามความหลากหลายของงานท่ีทางโรงงานหรืออุตสาหกรรมขนาดยGอมสGงออกไปยัง
ครัวเรือน โดยท่ีลึกๆแลDวเจDาของงานสามารถจDางแรงงานในราคาตํ่ากวGาอัตราคGาจDางข้ันตํ่า เม่ือ
เจ็บป�วยก็ไมGตDองรับผิดชอบ ท้ังๆท่ีการเจ็บป�วยน้ันๆนับเปLนการบาดเจ็บจากงาน หรือเปLนโรคจากการ
ทํางาน นอกจากน้ีปpญหาดังกลGาวยังสGงผลไปยังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งคือเด็กเล็กและผูDสูงอายุ รวมท้ัง
ผูDท่ีอาศัยอยูGในละแวกบDานเด่ียวกันและขยายไปชุมชนโดยรวมท่ีอาจไดDรับผลกระทบจากการทํางาน
ดังกลGาว 
   การวิจัยคร้ังน้ีมุGงศึกษาถึงสภาพการทํางานของแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDาน ใน
กระบวนการผลิตข้ันตอนตGางๆ ผลกระทบตGอสุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูDรับงาน
ไปทําท่ีบDาน และสมาชิกในครอบครัวเหลGาน้ัน และรวมไปถึงผลเสียท่ีเกิดข้ึนกับชุมชน เพ่ือจะนํา
ผลการวิจัยท่ีไดDมาเปLนแนวทางในการหาทางแกDไขและปJองกันปpญหาสุขภาพและความปลอดภัยของ
แรงงานนอกระบบ(ผูDรับงานไปทําท่ีบDาน) ตGอไป 
 
นิยาม :- 

แรงงานนอกระบบ(Informal Sector) หมายถึง ผูDมีงานทําท่ีมีอายุต้ังแตG 15 ปrข้ึนไป ไมGไดD
รับสิทธิคุDมครองสุขภาพตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการขDาราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตGยังคงไดDรับสิทธิ
การรักษาพยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแหGงชาติ ตัวอยGางของแรงงานนอกระบบ เชGน ผูDท่ีทํางานไมG
เต็มเวลา ผูDท่ีทําการผลิตอยูGกับบDาน กลุGมวิสาหกิจชุมชน การจDางแรงงานนอกระบบ การจDางงานตนเอง 
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งานรับเหมาชGวง ผูDท่ีทํางานระยะสั้น เปLนตDน กรมสวัสดิการและคุDมตรองแรงงาน ไดDจัดแบGงเปLนกลุGมไดD
ดังน้ี กลุGมเกษตรพันธสัญญา กลุGมแรงงานบริการ กลุGมผูDรับงานไปทําท่ีบDาน กลุGมคนรับใชD/คนทํางาน
บDาน กลุGมแรงงานท่ีทํางานไมGเต็มเวลา กลุGมอาชีพอิสระ ท้ังน้ีแรงงานนอกระบบขDางตDนยกเวDนกลุGม
อาชีพอิสระ จะมีท้ังผูDวGาจDางหรือนายจDาง และผูDรับจDางหรือลูกจDาง (ตาม พระราชบัญญัติคุDมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541) ตGอมาไดDมีการตราพระราชบัญญัติคุDมครองผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พ.ศ. 2553              

งานท่ีรับไปทําท่ีบ�าน หมายถึง งานท่ีผูDวGาจDางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหDผูDรับงานไป
ทําท่ีบDาน เพ่ือนําไปผลิตหรือประกอบนอกสถานประกอบกิจการของผูDวGาจDางหรืองานอ่ืนท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงกระทรวงแรงงานไดDมีคําช้ีแจงเก่ียวกับเร่ืองน้ีดังน้ี หลักเกณฑ<ในการพิจารณาวGางานใด
เปLนงานท่ีรับไปทําท่ีบDาน                   

1. เปLนงานท่ีผูDวGาจDางงานในกิจการอุตสาหกรรมมอบใหDผูDรับงานไปทําท่ีบDานทํา เพ่ือผลิตหรือ
ประกอบ บรรจุ ซGอมแซม ปรับปรุง                  

2. สถานท่ีทํางานอาจเปLนท่ีบDานของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน หรือสถานท่ีอ่ืนๆซึ่งๆผูDรับงานไปทํา
ท่ีบDานเลือกเอง และมิใชGสถานประกอบกิจการของผูDจDางงาน               

3. เพ่ือรับคGาตอบแทน                 
4. งานท่ีมอบหมายตDองเปLนสGวนหน่ึงสGวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความ

รับผิดชอบของผูDจDางงาน  
 

วัตถุประสงค�                   
1. เพ่ือทราบสภาพการทํางานท่ีมีผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอก

ระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว              
 2. ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบตGอสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบผูDรับ
งานไปทําท่ีบDานในพ้ืนท่ีเปJาหมายกับภาพรวมของท้ังประเทศท่ีมีการสํารวจไวDในปrพ.ศ. 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการเพ่ือดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน
นอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานและสมาชิกในครอบครัว 

 
ขอบเขตการดําเนนิงาน 

1. รูปแบบ/วิธีการวิจัย   
  ใชDวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) ซึ่งประกอบดDวย การสัมภาษณ<

แบบเจาะลึก  (In-depth Interview) การสนทนากลุGม (Focus Group Discussion) และการเฝJา
สังเกต (Observation) 

2. ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 
ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกคนใดคนหน่ึงเปLนแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ีบDานในลักษณะเปLน

การทํางานถาวร และ/หรือ ทําช่ัวคราว และ/หรือ ทํางานในลักษณะหารายไดDเสริมโดยมีเวลาทํางาน
มานานอยGางนDอย 5 ปrขึ้นไป 
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3. เคร่ืองมือวิจัย/ วิธีการรวบรวมขDอมูล            
 มีขั้นตอนการศึกษาดังน้ี                   
 1. การสํารวจเบ้ืองตDนเพ่ือหาพ้ืนท่ีศึกษา : กรณีศึกษา ในจังหวัดนครปฐม        

 2. กรอบการวิจัย มี guidelines ดังน้ี 
  2.1 กระบวนการผลิต               
  2.2 ปpญหาสุขภาพ การบาดเจ็บ               
  2.3 มีการดูแลสุขภาพและการบาดเจ็บอยGางไร           
  2.4 ปpญหาแรงงานสัมพันธ<              
  2.5 วิถีชีวิต ศึกษาการดําเนินชีวิตประจําวันของแรงงานนอกระบบผูDรับงานไปทําท่ี

บDานโดยมองผGานความสัมพันธ<ภายในครอบครัว เพ่ือตรวจสอบวGาการทํางานไดDสGงผลทางลบหรือ
ทางบวกตGอความสัมพันธ<ในครอบครัวอยGางไร  

4. การวิเคราะห<ขDอมูล  
วิเคราะห<ขDอมูลเชิงพรรณนา ใหDเห็นความเช่ือมโยงระหวGางลักษณะงานท่ีทํากับปpญหา

สุขภาพและการบาดเจ็บของแรงงานนอกระบบผูD รับงานไปทําท่ีบDาน รวมท้ังผลกระทบท่ีมีตGอ
ความสัมพันธ<ในครอบครัวและเครือญาติ ปpญหาแรงงานสัมพันธ< 

 
ผลการดําเนนิงาน                

ทําการเก็บขDอมูลโดยใชDแบบสอบถามท่ีไดDจัดทําข้ึน และผGานการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย< คณะสาธารณสุขศาสตร< เอกสารรับรองเลขท่ี COA.No.BTUPH0014   
 ทําการสํารวจไดDตัวอยGางท้ังหมด จํานวน 84 ราย ในเขตจังหวัดนครปฐม ในแบบสํารวจจะมี
อยูGดDวยกัน 6 สGวน ดังตGอไปน้ี 

ส�วนท่ี1 ข�อมูลท่ัวไป 
ขDอมูลท่ัวไปของผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พบวGา             
- ผูDรับงานฯ เปLนหญิงรDอยละ 57.15 เปLนชายรDอยละ 42.85               
- กลุGมอายุสูงสุดรDอยละ 39.29 อยูGระหวGาง 30-39 ปr รองลงมารDอยละ 35.71 คือกลุGม อายุ 

40-49 ปr    
- ผูDรับงานฯมากท่ีสุดรDอยละ 25.00 จบอาชีวศึกษา รองลงมารDอยละ21.43 จบมัธยมศึกษา

ตอนตDน    
- ผูDรับงานฯท้ังหมดท่ีเปLนตัวอยGาง นับถือศาสนาพุทธ           
- รDอยละ60.71 มีสถานภาพสมรสคือโสด รองลงมารDอยละ39.29 สมรสและอยูGดDวยกัน      
- รDอยละ60.71 มีสถานภาพเปLนหัวหนDาครอบครัว รองลงมารDอยละ39.29 เปLนสมาชิกใน

ครอบครัว      
- สGวนใหญGรDอยละ 75 ของ ผูDรับงานฯมีภูมิลําเนาอยูGตGางจังหวัด รองลงมารDอยละ25 ผูDรับงาน

ฯมาจากกรุงเทพมหานคร                
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- ผูDรับงานฯ รDอยละ 60.71 ไมGด่ืมสุรา รDอยละ14.29. ด่ืมนานๆคร้ัง รDอยละ25.00ด่ืมบDาง 
และสําหรับการสูบบุหร่ี ผูDรับงานฯรDอยละ82.15 ไมGสูบบุหร่ี รDอยละ10.71สูบบDาง รDอยละ 7.14 สูบ
นานๆคร้ัง รDอยละ 53.57                   

- ผูDรับงานฯ มีการพักผGอนนอนหลับอยGางนDอย 7-8 ช่ัวโมงตGอวัน รDอยละ32.14 ผูDรับงานฯมี
การพักผGอนนอนหลับระหวGาง5-6 ช่ัวโมงตGอวัน รDอยละ14.29 มีการพักผGอนนอนหลับนDอยกวGา 5 
ช่ัวโมงตGอวัน     

- ในเร่ืองการออกกําลังกาย(ตาม เกณฑ< จปฐ. 3วันตGอสัปดาห<วันละ30นาที) ผูDรับงานฯไมG
ออกกําลังกายถึงรDอยละ53.57 กลุGมท่ีออกกําลังกาย รDอยละ28.58 รวมนDอยกวGา 90นาทีตGอสัปดาห< 
รDอยละ14.29 รวม 90นาทีตGอสัปดาห<. และรDอยละ 3.57 รวมมากกวGา 90 นาทีตGอสัปดาห<         

- ผูDรับงานฯ รDอยละ 39.29 มีอาชีพหลักของครอบครัว คือรับงานไปทําท่ีบDาน รองลงมารDอย
ละ21.43 และ17.86 เปLน ลูกจDางบริษัทและรับจDางท่ัวไป ตามลําดับ           

- ผูDรับงานฯมีสมาชิกอายุตํ่ากวGา15ปr รDอยละ10.71 และสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแตG 60ปrขึ้นไป รDอย
ละ 14.29    

- รDอยละ 89.29 ผูDรับงานฯ มีรายไดDของครอบครัว มากกวGา 15,000 บาทตGอเดือน แตGก็มี
รายจGายของครอบครัวรDอยละ 60.71 มากกวGา 15,000 บาทตGอเดือน รองลงมา รDอยละ14.29 มี
รายจGายระหวGาง 5,001-10,000บาทตGอเดือน               

- รDอยละ 71.42 ผูDรับงานฯ มีที่อยูGอาศัยเปLนบDานของตนเอง รDอยละ 14.29 เปLนหDองเชGา และ
บDานเชGา เทGากัน                  

- รDอยละ 57.14 มีระยะเวลาท่ีทํางานรับงานไปทําท่ีบDาน มาแลDว 1-2 ปr รองลงมา รDอยละ
17.86 ทํามาแลDว 3-5 ปr                 

- รDอยละ 96.43 ดําเนินการรับงานไปทําท่ีบDานดDวยตนเองท้ังหมด รองลงมาดําเนินการโดย
กลุGม รDอยละ 3.57                   

- ผูDรับงานฯ ท่ีทํางานเต็มเวลา รDอยละ 25.00 เปLนแรงงานหญิงอายุ 18 ปr บริบูรณ<ข้ึนไป 
รDอยละ 21.43 เปLนแรงงานเด็กอายุ15 ปrบริบูรณ<ถึงตํ่ากวGา 18 ปr. รDอยละ 32.15 เปLนแรงงานชาย 
อายุ18 ปr บริบูรณ<ขึ้นไป แรงงานชายจะทํางานเม่ือวGางจากภารกิจหรืองานประจํา 

ส�วนท่ี 2 ข�อมูลเก่ียวกับสภาพการจ�างและสภาพการทํางาน พบวGา                
- ประเภทของงานท่ีมีการรับไปทําท่ีบ�าน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.15 ทําเร่ืองตัดเย็บเสื้อผDา รองลงมา รDอยละ 32.14 ทําผลิตภัณฑ<

กระดาษและประดิษฐ<ดอกไมDพลาสติก                
- จํานวนสถานประกอบกิจการท่ีผู�รับงานฯรับงานไปทํา          
 มากท่ีสุดรDอยละ85.71 รับจากสถานประกอบกิจการเพียงแหGงเดียว รองลงมารDอยละ

14.29รับจากสองแหGง                   
- วิธีการรับงานไปทําท่ีบ�าน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 รับงานจากนายจDางโดยตรง            
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- ลักษณะการจ�างงานระหว�างนายจ�างกับผู�รับงานฯ            
 มากท่ีสุดรDอยละ92.86 ไมGมีหนังสือสัญญาจDาง รDอยละ 7.14 มีหนังสือสัญญาจDาง          
- หลักประกันในการจ�างงานระหว�างนายจ�างกับผู�รับงานฯ           
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีหลักประกัน รองลงมารDอยละ7.14 ใชDบุคคลคํ้าประกัน และ

รDอยละ 3.57 วางเงินเปLนหลักประกัน ตามลําดับ            
- กระบวนการทํางานของผู�รับงานฯ              
 มากท่ีสุดรDอยละ 60.71 ผูDรับงานฯ ทํางานท้ังหมดทุกข้ันตอนดDวยตนเอง รDอยละ 39.29 

ผูDรับงานฯทํางานสGวนใดสGวนหน่ึงในกระบวนการ             
- ผู�จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ�ที่ใช�ในการทํางาน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 35.72 ผูDรับงานฯเปLนผูDจัดหาเองท้ังหมด รองลงมารDอยละ28.57 ผูDรับ

งานฯเปLนผูDจัดหาบางสGวน และ รDอยละ 21.43 นายจDางเปLนผูDจัดหา ตามลําดับ           
- ผู�จัดหาวัตถุดิบท่ีใช�ในการทํางาน              
 มากท่ีสุดรDอยละ. 85.71 นายจDางเปLนผูDจัดหา รDอยละ7.14 เทGากัน ผูDรับงานฯ จัดหา หรือ 

นายจDางกับผูDรับงานฯรGวมกันจัดหา               
- ผู�รับผิดชอบค�าเคร่ืองมืออุปกรณ�ที่ใช�ในงาน             
 มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 คือผูDรับงานฯ รองลงมารDอยละ 10.72 คือนายจDาง และรDอยละ 

7.14 เทGากัน คือคนกลาง กับนายจDางและผูDรับงานฯรับผิดชอบรGวมกัน           
- ผู�กําหนดอัตราค�าจ�าง               
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 คือนายจDาง รองลงมา 21.43 ทราบวGารัฐกําหนดเปLนกฎหมาย      
- ลักษณะการส�งงานท่ีทําเสร็จแล�ว              
 รDอยละ 50.00 เทGากัน ใชDวันเวลาเปLนตัวกําหนดการสGงงาน หรือ ใชDจํานวนผลผลิตในการ

สGงงาน      
- กรณีส�งมอบงานไม�ตรงตามกําหนด             
 มากท่ีสุดรDอยละ71.44 จะถูกเจDาของงานตําหนิวGากลGาว รDอยละ 14.28 ผูDรับงานฯตDองจGาย

ชดเชยคGาเสียหาย และรDอยละ 14.28 ถูกหักลดคGาจDางตํ่ากวGาท่ีกําหนด             
- เม่ือผลงานไม�เป�นไปตามเง่ือนไขหรือรูปแบบท่ีกําหนด           
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.72 เจDาของงานจะใหDนําไปปรับปรุงแกDไขใหมGและรีบนํากลับมาสGง 

รองลงมารDอยละ 7.14 เจDาของงานจะรับช้ินงานเหลGาน้ันไวDและจGายเงินเฉพาะสGวนท่ีเสร็จ และรDอยละ 
7.14 รับช้ินงานเหลGาน้ันไวDและหักคGาชดเชยบางสGวน               

- การจ�ายค�าจ�างตามสถานท่ีที่ตกลงกันไว�ในสัญญาจ�าง           
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 จGายตามสถานท่ีท่ีตกลงไวD ซึ่งก็คือสถานประกอบกิจการท่ีผูDรับ

งานไปรับงานมาทํา มีเพียงรDอยละ 14.29 ท่ีไมGจGายตามสถานท่ีท่ีตกลงไวD เชGน สถานท่ีรับงานกับ
สํานักงานธุรการอยูGกันคนละท่ี   
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- ระยะเวลาการจ�ายค�าจ�าง                
 ผูDรับงานฯรDอยละ 100ไดDรับการจGายคGาตอบแทนไมGเกิน 15 วัน นับแตGผูDรับงานฯสGงมอบ

งานใหDแกGเจDาของงาน                
- ลักษณะการจ�ายค�าจ�าง                  
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 เปLนการจGายตามช้ินงาน รองลงมารDอยละ 25.00 เปLนการจGาย

ตามการจDางเหมา นDอยท่ีสุดรDอยละ 7.14 จGายเปLนคGาจDางรายเดือน          
- ค�าตอบแทนอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินค�าจ�าง             
 มากท่ีสุดรDอยละ 50.00 ไมGมี รDอยละ 25.00 ไดDรับเปLนเงินรางวัลพิเศษ รDอยละ 10.72 

ไดDรับเงินชGวยเหลือกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป�วยจากการทํางาน รDอยละ 7.14 ไดDรับเปLนคGาไฟฟJา และ
รDอยละ 7.14 ไดDรับเปLนคGานํ้า               

- การหักค�าจ�างจากผู�รับงานฯ               
 มากท่ีสุดรDอยละ 85.71 จะไมGถูกหักคGาจDาง รDอยละ 14.29 ผูDรับงานฯถูกหักเพ่ือชดใชDเปLน

คGาเสียของงาน    
- การถูกหักค�าจ�างดังข�างต�น                
 มากท่ีสุด รDอยละ 78.57 ของผูDรับงานท้ังหมดจะไมGยินยอมใหDมีการหัก รDอยละ 17.86 จะ

ใหDเจDาของงานทําเปLนหนังสือไวD และรDอยละ3.57 ใหDความยินยอมถูกหัก 
ส�วนท่ี3 ข�อมูลเก่ียวกับช่ัวโมงการทํางานและวันหยุดต�างๆ พบวGา                          
- เวลาท่ีใช�ในการทํางานของผู�รับงานฯ             
มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 เร่ิมงานและเลิกงานไมGแนGนอน รองลงมารDอยละ 17.86 เร่ิมงานและ

เลิกงานตามเวลาท่ีกําหนดแนGนอน รDอยละ 7.14 เร่ิมทํางานต้ังแตGเย็น คํ่า ไปจนถึงดึก         
- ช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยต�อวัน                
 มากท่ีสุดรDอยละ 53.57 ทํางานโดยเฉลี่ยวันละไมGถึง 8 ช่ัวโมง รองลงมา รDอยละ 28.57 

ทํางานโดยเฉลี่ย มากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน. มีเพียงรDอยละ17.86 ทํางานโดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ตGอวัน       
- จํานวนวันทํางานเฉลี่ยต�อสัปดาห�              
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.14 ทํางานทุกวันตGอสัปดาห< รDอยละ 39.29 ทํางาน 6 วันตGอสัปดาห< 

หยุดพักผGอน 1 วัน มีเพียงรDอยละ 3.57 ทํางานสัปดาห<ละ 5 วัน           
- ความสมํ่าเสมอในการทํางาน              
 มากท่ีสุดรDอยละ 75.00 ผูDรับงานฯ ทํางานเปLนแบบเดิมเหมือนกันทุกวัน รองลงมารDอยละ 

25.00 มีรูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน  
ส�วนท่ี 4 ข�อมูลเก่ียวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล�อมในการทํางาน 

ความเสี่ยงต�อการเกิดโรคหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน พบวGา                           
- สถานท่ีทํางาน                
 มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 ทํางานในบDาน ท่ีเหลือรDอยละ 3.57 ทํางานบริเวณนอกบDาน    
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- ลักษณะของสถานท่ีทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 42.86 บDานท่ีใชDเปLนสถานท่ีทํางานเปLนเรือนไมD มีความแข็งแรงม่ันคง 

รองลงมารDอยละ 32.14 เปLนเรือนไมDท่ีตDองปรับปรุงเร่ืองความแข็งแรง รDอยละ 17.86 สถานท่ีใชDเปLนท่ี
ทํางานมีสภาพกGอดDวยอิฐ มีความแข็งแรงม่ันคง สุดทDายรDอยละ 7.14 เปLนสภาพกGอดDวยอิฐท่ีตDองมีการ
ปรับปรุงเร่ืองความแข็งแรง    

- แสงสว�าง                 
 มากท่ีสุดรDอยละ 67.86 มีปริมาณแสงสวGางเพียงพอ รDอยละ 32.14 มีแสงสวGางนDอยไมG

เพียงพอ    
- สภาพการถ�ายเทอากาศ                
 มากท่ีสุดรDอยละ 57.14 สถานท่ีทํางานมีสภาพอากาศถGายเทสะดวก รDอยละ 42.86 มี

สภาพอากาศถGายเทไมGสะดวก                   
ผูDรับงานฯ มีความเสี่ยงตGอการเกิดโรคเน่ืองจากการทํางานหรือการบาดเจ็บจากการทํางาน. 

พบวGา                 
- โรคเนื่องจากการทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 มีความเสี่ยงตGอการเกิดโรคจากฝุ�นฝJาย รองลงมารDอยละ3.57 มี

ความเสี่ยงตGอการเกิดโรคพิษจากสารเคมี                
- การบาดเจ็บจากการทํางาน               
 มากท่ีสุดรDอยละ78.57 มีความเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากเข็มตํา รองลงมารDอยละ 21.43 

การบาดเจ็บจากของมีคมบาด                
- การตรวจสุขภาพท่ัวไป               
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.14 ไมGมีการตรวจสุขภาพท่ัวไป รDอยละ 17.86 มีการไปตรวจสุขภาพ

ท่ัวไป       
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารระเบิด             
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีการอบรมเร่ืองอันตรายจากสารระเบิด รองลงมารDอยละ 

10.71 มีการอบรมเร่ืองดังกลGาว                  
- การอบรมเร่ืองอันตรายจากสารเคมี              
 มากท่ีสุดรDอยละ 89.29 ไมGมีการอบรมเร่ืองอันตรายจากสารเคมี รองลงมารDอยละ 10.71 

มีจากอบรมเร่ืองดังกลGาว                 
- ความช�วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป�วย           
 มากท่ีสุดรDอยละ 71.43 ผูD รับงานฯไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุและการ

เจ็บป�วย. รองลงมารDอยละ 21.43 เจDาของงานจGายคGารักษาพยาบาลบางสGวน 
ส�วนท่ี 5 ข�อมูลเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ� พบวGา          
- ปhญหาความขัดแย�งกับนายจ�าง              
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มากท่ีสุดรDอยละ 96.43 ไมGมีปpญหากับผูDวGาจDาง รDอยละ 3.57 มีปpญหากับผูDวGาจDาง สGวนใหญGคือ
เร่ืองของคุณภาพงานท่ีทํา                  

- กรณีที่จะมีปhญหาขัดแย�งกับนายจ�าง วิธีการแก�ปhญหาดังกล�าว          
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.15 ผูDรับงานฯ ประนีประนอมกับผูDวGาจDาง รองลงมารDอยละ 14.28 

เลิกทํางาน รDอยละ3.57 ผูDรับงานฯจะยินยอมตามผูDวGาจDาง 
ส�วนท่ี 6 ปhญหาอุปสรรค / ข�อคิดเห็นของผู�รับงานไปทําท่ีบ�าน พบวGา                       
- "รับงานไปทําท่ีบ�าน" ปhญหาอุปสรรค ของผู�รับงานฯ           
 มากท่ีสุดรDอยละ. 71.43 เปLนหGวงในดDานความไมGม่ันคงของอาชีพ รองลงมารDอยละ 53.57 

เปLนอาชีพท่ีไมGมีกฎหมายรองรับ ถัดมารDอยละ 7.14 ขาดแคลนเงินทุน          
- ปhญหา/ อุปสรรคท่ีประสบในการทํางานรับไปทําท่ีบ�าน          
 มากท่ีสุดรDอยละ 78.57 ความไมGแนGนอนของงานท่ีจะมีอยูGตGอเน่ือง อันดับท่ี2 รDอยละ

46.43 ไมGมีโอกาสในการตGอรองสภาพการจDาง อันดับท่ี3 รDอยละ 42.86 ความไมGแนGนอนกับการจGาย
คGาจDาง อันดับท่ี4 รDอยละ 32.14 การไมGไดDรับการดูแลคุDมครองจากเจDาหนDาท่ีรัฐ อันดับท่ี5 รDอยละ 
17.86 มีการเอาเปรียบในเร่ืองคGาจDาง               

 อันดับท่ี6 รDอยละ 7.14 ความไมGมั่นคงของสถานท่ีทํางาน            
- สิ่งท่ีต�องการให�ส�วนราชการให�ความช�วยเหลือ             
 มากท่ีสุดรDอยละ 82.14 หางานท่ีไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง อันดับท่ี2 รDอยละ 

78.57 ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ อันดับท่ี3 รDอยละ 76.86 ดูแลความปลอดภัยในการทํางาน 
อันดับท่ี4 รDอยละ 28.57 ใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ี ไดDขDอมูลจากตัวอยGาง 84 ตัวอยGาง ผูDรับงานฯเปLนหญิงมากกวGาชาย อายุอยูG
ระหวGาง30-49 ปr มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตDน จนถึงอาชีวศึกษา ท้ังหมดนับถือพุทธศาสนา 
สGวนมากโสด และมีสถานะเปLนหัวหนDาครอบครัว ไมGด่ืมเหลDา ไมGสูบบุหร่ีเปLนสGวนมาก มีการพักผGอนท่ี
เพียงพอ แตGสGวนใหญGก็ยังไมGคGอยออกกําลังกาย ผูDรับงานฯ สGวนมากใชDบDานของตนเองเปLนท่ีทํางาน 
เปLนบDานไมD มีความแข็งแรงม่ันคง มีแสงสวGางและการถGายเทอากาศสะดวก ผูDรับงานฯทํางานน้ีไมGเกิน 
5 ปr ดําเนินการดDวยตนเองเปLนสGวนมาก ผูDวGาจDางเปLนผูDจัดหาวัตถุดิบท่ีใชDในการทํางาน ผูDรับงานฯจัดหา
อุปกรณ<ท่ีใชDในการทํางานเอง เร่ืองคGาจDางก็ไมGมีปpญหา ตามท่ีตกลงกันไวD ถูกหักบDางถDางานไมGดี และ
ไมGไดDรับความชGวยเหลือเม่ือเจ็บป�วยหรือไดDรับบาดเจ็บ มีรูปแบบในการทํางานไมGแนGนอน แตGเฉลี่ยแลDว
มากกวGา 8 ช่ัวโมงตGอวัน ทํางานทุกวัน ไมGมีปpญหาเก่ียวกับสุขภาพท่ัวไป มีความเสี่ยงตGอการเปLนโรค
ปอดจากฝุ�นฝJายในกลุGมท่ีเย็บผDา ผูDรับงานฯ ไมGคGอยทราบเก่ียวกับกฎหมายจากกระทรวงแรงงานท่ี
ออกมาใหDความคุDมครองในเร่ืองน้ี เพราะการอบรมมีไปไมGท่ัวถึง สถานการณ<ปpญหาและความตDองการ 
ปpญหาสําคัญของผูDรับงานฯ มีปpญหา”รับงานไปทําท่ีบDาน” ในกรณีท่ี เปLนอาชีพท่ีไมGมีความม่ันคง ไมGมี
กฎหมายรองรับ ขาดแคลนเงินทุน ถูกเจDาหนDาท่ีเขDมงวดเร่ืองกฎระเบียบมากเกินไป และมีความ
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ขัดแยDงกับเพ่ือนรGวมอาชีพ สําหรับความชGวยเหลือท่ีผูDรับงานฯตDองการจากสGวนราชการมากท่ีสุด คือ 
หางานท่ีนําไปทําท่ีบDานปJอนใหDอยGางตGอเน่ือง รองลงมา ควบคุมไมGใหDนายจDางเอาเปรียบ ดูแลความ
ปลอดภัยในการทํางาน และใหDนายจDางทําประกันสังคมใหD                

เม่ือเปรียบเทียบขDอมูลท่ัวไปของผูDรับงานฯท้ังประเทศ(สํานักงานสถิติแหGงชาติ)กับตัวอยGางใน
เขตจังหวัดนครปฐม พบวGาคลDายคลึงกันคือ ผูDรับงานฯเปLนหญิงมากวGาชาย อายุสGวนมากอยูGระหวGาง 
30-49 ปr แตGมีระดับการศึกษาท่ีตํ่ากวGาคือระดับประถมศึกษาและตํ่ากวGา ลักษณะสGวนใหญGรับงาน
จากเจDาของกิจการโดยตรง ไดDรับ วัตถุดิบ เคร่ืองมือหรืออุปกรณ<ในการทํางานจากผูDวGาจDาง สGวนมาก
ใชDบDานเปLนสถานท่ีทํางาน ทํางานโดยเฉลี่ยประมาณ 7-8 ช่ัวโมงข้ึนไป ผูDวGาจDางเปLนผูD กําหนด
คGาตอบแทนใหDเหมือนกัน ในสGวนของปpญหาสุขภาพและความปลอดภัย พบวGาของท้ังสองท่ี คลDายกัน
คือสGวนมากไมGไดDรับอุบัติเหตุหรือเจ็บป�วย สําหรับผูDท่ีเคยไดDรับอุบัติเหตุ จะเกิดจากถูกของมีคมท่ิม
แทง รองลงมาเปLนเร่ืองการพลัดตกหกลDม ของกระแทก ไฟไหมDนํ้ารDอนลวกตามลําดับ ปpญหา
สภาพแวดลDอมในการทํางาน เปLนเร่ืองฝุ�นจากวัตถุดิบ หรือสารเคมีท่ีใชDในกระบวนการ รองลงมา เปLน
แสงสวGาง ควันกลิ่น สถานท่ีทํางานไมGสะอาด อากาศไมGถGายเท สําหรับโรคจากการทํางานจะหาขDอมูล
ไดDยากตDองใชDขDอมูลการตรวจรGางกายประกอบ 

 
ข�อเสนอแนะ การปรับปรุงแก�ไขและควบคมุ ป{องกันปhญหาต�างๆท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ผูDท่ีเก่ียวขDอง และ/หรือ ผูDมีหนDาท่ีรับผิดชอบ กลุGมผูDรับงานฯ ควรจะไดDมีการพิจารณาแกDไข
ปรับปรุง ในประเด็นตGางๆ เชGน                     

1. ขยายบทบัญญัติตGางๆวGาดDวยการประกันสังคมท่ีมีอยูGใหDครอบคลุมผูDรับงานฯ ซึ่งจะทําใหD
ผูDรับงานฯไดDรับประโยชน<จากการคุDมครองทางประกันสังคม              

2. ผูDรับงานฯ ควรไดDรับประโยชน<จากการคุDมครองในกรณีการเลิกจDางเชGนเดียวกับท่ีคนงาน
ประเภทอ่ืนๆไดDรับ                   

3. ผูDรับงานฯควรปฏิบัติตามมาตรการสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยตามหลักวิขาการ 
และดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของตนเองอยGางเหมาะสม รวมถึงของบุคคลอ่ืนท่ี
อาจไดDรับผลกระทบจากการกระทําหรือละเวDนการกระทําของตนในการทํางาน 

4. กระทรวงสาธารณสุขจัดใหDมีโครงการพัฒนาการเฝJาระวังความเสี่ยงในการทํางานของผูDรับ
งานฯ ซึ่งตDองอาศัยหนGวยงานมาเก่ียวขDองหลายหนGวยงานในระดับตGางๆ สุดทDายจะเกิดประโยชน<แกG
ผูDรับงานฯ                   

5. จัดใหDมีการอบรมเพ่ือพัฒนาฝrมือและทักษะใหDกับผูDรับงานฯ เปLนการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิต โอกาสในการจDางงาน และความสามารถในการหารายไดD             

6. ผูDรับงานฯ ควรจะไดDรับการอบรมใหDทราบถึงกฎหมาย ขDอปฏิบัติตGางๆท่ีเก่ียวขDองกับผูDรับ
งานฯ เชGน                     

 - คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน เร่ือง กฎกระทรวงวGาดDวยการคุDมครองแรงงานในงานท่ีรับไป
ทําท่ีบDาน พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี ตุลาคม 2547                
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 - ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง กําหนดชนิดของโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพ
ของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน ประกาศ ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2550             

 - พระราชบัญญัติ คุDมครองผูDรับงานไปทําท่ีบDาน พ.ศ. 2553 กําหนด สิทธิและหนDาท่ีของผูD
วGาจDางและผูDรับงานไปทําท่ีบDาน คGาตอบแทน ความปลอดภัยในการทํางาน คณะกรรมการคุDมครอง
การรับงานไปทําท่ีบDาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553             

 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุDมครองแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ<และวิธีการข้ึนทะเบียนผูD
จDางงานและผูDรับงานไปทําท่ีบDานท่ีประสงค<จะเลือกผูDแทนเปLนกรรมการในคณะกรรมการคุDมครองการ
รับงานไปทําท่ีบDาน ประกาศ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
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รายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิต สํานักวิชาศกึษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค<เพ่ือ 1) พัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<
ใหDมีประสิทธิภาพตามเกณฑ< 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีกGอนและหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< กลุGมตัวอยGางท่ี
ใชDในการวิจัย ไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพ
ชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 1 หมูGเรียน 54 คน ซึ่งไดDมาโดยการสุมแบบจัดกลุGม 
(Cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยประกอบดDวย แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร< แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< และแบบวัดความพึงพอใจตGอการเรียน
ดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สถิติท่ีใชDในการวิจัย ไดDแกG คGาเฉลี่ยสGวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานคGาประสิทธิภาพแบบฝ�กเสริมทักษะ E1/E2 และสถิติทดสอบคGาที (t-test)  

ผลการวิจัยพบวGา  
1. แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีประสิทธิภาพ 81.53/83.33  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกวGากGอน

เรียน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน ดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร<อยูGในระดับมาก 
คําสําคัญ: ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ความพึงพอใจตGอการเรียน   
 

Abstract 
  The purposes of this research were to 1) develop the scientific process skill 
drills, to find out the efficiency of the drills based on the standardized efficiency 
criteria of 80/80 criteria. 2) to compare the students’ learning scientific process skill 
before and after using the drills, and 3) to find out the students’ satisfaction after 
using the drills. The sample of this study consisted of 54 undergraduate students 
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who enrolled in “Science for Quality of Life” course at UdonThani Rajabhat 
University, in the first semester of the academic year 2018, gained by cluster random 
sampling. The data collection instruments were 1) the scientific process skill drills 2) 
the test of learning scientific process skill and 3) the students’ satisfaction 
questionnaire after using the drills. The statistics employ for data analysis were the 
efficiency value of E1/E2, percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows:  
 1. The scientific process drills were efficient since the criteria were found at 
81.53/83.33  
  2. The students’ learning scientific process skill after using the drills was 
significantly higher than that before using them at .05 level.  
 3. The students’ satisfaction was at the highest level after using the drills.  
Keywords: Scientific process skill, Satisfaction 
 
บทนํา 
 การพัฒนาคุณภาพของประชากรใหDทันตGอการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัตน< โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และนวัตกรรม ถือเปLนแรงขับเคลื่อนและภูมิคุDมกันใหD                 
ภาคสGวนตGางๆ นําแนวคิดไปใชDใหDสอดคลDองแตGละกลุGมท่ีแตกตGางกันตามบริบท โดยระดับปpจเจกชน จะ
ใชDวิทยาศาสตร< เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับพ้ืนฐานเพ่ือดําเนินชีวิตประจําวัน สGวนเอกชนเนDน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการแขGงขันทางธุรกิจ ในขณะท่ีกลุGมบุคลากร ผูDสอน
และสถาบันการศึกษาจะนําวิทยาศาสตร<  เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชD เปLน เค ร่ืองมือ                   
ในการจัดการศึกษาท้ังขยายฐานการศึกษาและสGงเสริมการเรียนการสอน การเรียนรูDวิทยาศาสตร<เปLน
การใชDกระบวนการทางวิทยาศาสตร<อันไดDแกG วิธีการทางวิทยาศาสตร< ทักษะทางวิทยาศาสตร< และเจต
คติทางวิทยาศาสตร< เพ่ือสรDางคําอธิบาย ตอบคําถาม สําคัญดDวยตัวผูDเรียนเองตามแนวทฤษฎีการสรDาง
ความรูD (Constructivist) ซึ่งจะทําใหDผูDเรียนมีความรูD ทักษะการคิด และมีลักษณะท่ีพึงประสงค< พรDอม
ไดDผลผลิตหรือช้ินงาน ซึ่งสามารถรับการประเมินการเรียนรูDตามสภาพจริง  งจุดมุGงหมายสําคัญสําหรับ
การสอนวิทยาศาสตร<คือการสอนใหDผูDเรียนสามารถใชDกระบวนการคิด (Thinking skill) ดDวยตนเองไดD 
และชGวยใหDผูDเรียนเกิดทักษะท่ีสําคัญโดยเนDนใหDผูDเรียนสามารถต้ังสมมติฐานไดD และสามารถจัดการ
ขDอมูลตGางๆ ดDวยทักษะการคิดอยGางมีเหตุผล ทักษะท่ีสําคัญน้ีสามารถอธิบายไดDดDวยคําศัพท<ท่ี
เก่ียวขDองตGางๆ เชGน วิธีทางวิทยาศาสตร< (Scientific method) ความคิดท่ี เปLนวิทยาศาสตร< 
(Scientific thinking) และการคิดเชิงวิจารณ< (Critical thinking) คําศัพท<ท่ีนิยมใชDกันท่ัวไปแทน
ทักษะดังกลGาวน้ีคือ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< (Science process skill) (สมเกียรติ พรพิ
สุทธิมาศ, 2551: 28) ซึ่งเปLนความชํานาญในการใชDความคิดในการแสวงหาความรูDและแกDปpญหา
รวมท้ังสรDางสิ่งใหมG (วรรณทิพา รอดแรงคDา และพิมพ<พันธ< เดชะคุปต<, 2542: 6) ดังน้ัน ทักษะ
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ถือเปLนทักษะทางสติปpญญา (Intellectual skills) ถือเปLนความสามารถ
ท่ีเกิดจากทักษะการคิดเพ่ือคDนควDาหาความรูDหรือแกDปpญหาทางวิทยาศาสตร< โดยการลงมือปฏิบัติจน
เกิดความชํานาญ ซึ่งการคิดมีท้ังการคิดข้ันพ้ืนฐาน และการคิดข้ันสูงหรือการคิดท่ีซับซDอน จากผลการ
เรียนรูDดDานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ของสํานักวิชาศึกษาท่ัวไปในปrท่ีผGานมา พบวGา 
คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ของนักศึกษาระดับปริญญาตรียังอยูGในเกณฑ<คGอนขDางตํ่า 
ผูDเรียนยังขาดการคิดวิเคราะห< และจาก การศึกษาพบวGาผูDสอนสGวนใหญGจะเนDนวิธีสอนแบบบรรยาย 
ทําใหDผูDเรียนไดDรับแคGเพียงความรูDเทGาน้ัน ดังน้ัน เพ่ือแกDปpญหาดังกลGาวผูDสอนจึงตDองปรับเปลี่ยน
บทบาทวิธีการถGายทอดความรูDเพ่ือสGงเสริมใหDผูDเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจัด
กระบวนการเรียนรูDท่ีสอดคลDองกับความสนใจและความถนัดของผูDเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตGาง
ระหวGางบุคคล ใหDผูDเรียนไดDฝ�กทักษะกระบวนการจากการจัดประสบการณ<จริง โดยใชDสื่อการเรียนรูDท่ี
หลากหลายในทDองถ่ิน 
 การเรียนโดยใชDแบบฝ�กทักษะเปLนอีกวิธีหน่ึงท่ีนํามาใชDในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร< 
เพราะแบบฝ�กทักษะเปLนนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหน่ึงท่ีจัดกิจกรรมใหDผูDเรียนไดDศึกษาคDนควDา
ดDวยตนเองตามความสามารถและความสนใจ มีอิสระทางความคิด สามารถประกอบกิจกรรมการเรียน
ดDวยตนเองมากกวGาท่ีจะใหDผูDสอนบอกหรือกําหนดใหD โดยผูDสอนเปLนผูDอํานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูDใหDเกิดข้ึนใหDมีประสิทธิภาพ มีกิจกรรมใหDกับผูDเรียนเปLนรายบุคคลหรือรายกลุGม ซึ่ง
ผูDเรียนจะดําเนินการเรียนตามคําแนะนําท่ีปรากฏอยูGในแบบฝ�กทักษะ เปLนไปตามลําดับข้ันดDวยตนเอง 
(ประภาพร สุรินทร<, 2554: 27) นอกจากน้ี แบบฝ�กทักษะยังสGงผลใหDผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร< ทักษะการคิดและเจตคติของผูDเรียนสูงข้ึน ซึ่งเปLนผลเน่ืองจากผูDเรียนไดD
มีโอกาสฝ�กปฏิบัติ ไดDพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< รูDจักใชDเหตุผล มีความสามารถในการ
สืบคDนขDอมูลและหาคําตอบของปpญหาไดDดDวยตนเอง  
 จากท่ีกลGาวขDางตDน ผูDวิจัยไดDตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร< 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< จึงไดDพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เพ่ือใหDผูDสอนสามารถ
นําไปใชDในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิตอยGางหลากหลาย 
อันสGงเสริมใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<สูงข้ึน อีกท้ังยัง
สามารถนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ไปประยุกต<ใชDในการดํารงชีวิตประจําวันไดDอยGาง
สรDางสรรค< 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ใหDมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ< 
80/80  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กGอน
และหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
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  3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
  1. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<หลังเรียนสูงกวGากGอนเรียน 
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<มีความ
พึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< หลังเรียนอยูGในระดับมาก 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
  1. ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 
       1.1 ประชากร ไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร<
เพ่ือคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 41 หมูGเรียน 1,342 คน 
      1.2 กลุGมตัวอยGาง ไดDแกG นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
วิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิต ภาคเรียนท่ี 1 ปrการศึกษา 2561 จํานวน 1 หมูGเรียน 54 คน ซึ่งไดDมา
โดยการสุมแบบจัดกลุGม (Cluster random sampling) 

การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
สําหรับนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

ตอนที� 1 ตอนที� 2 

ทดลองสอน 

ตวัแปรที�ศกึษา 
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การสอนด้วยแบบฝึก  
    เสริมทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
    2.1 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
    2.2 ความพงึพอใจตอ่การเรียน 

พฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 13 ชดุ 

ประเมินคณุภาพโดยผู้ เชี�ยวชาญ 5 ทา่น 

หาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
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  2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
     2.1 ตัวแปรตDน ไดDแกG การสอนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
     2.2 ตัวแปรตาม ไดDแกG  

          2.2.1 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
          2.2.2 ความพึงพอใจตGอการเรียน 
3. เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัย 

     3.1 แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 13 ชุด ซึ่งมีประสิทธิภาพ 81.53/83.33 
      3.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< จํานวน 40 ขDอ ซึ่งมีคGาดัชนีความ
สอดคลDอง เทGากับ 1.00 ทุกขDอ คGาความยากงGาย ระหวGาง 0.50-0.77 คGาอํานาจจําแนก ระหวGาง 
0.20-0.80 และคGาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทGากับ 0.88  
     3.2 แบบวัดความพึงพอใจตGอการเรียน จํานวน 15 ขDอ ซึ่งมีคGาดัชนีความสอดคลDอง 
เทGากับ 1.00 ทุกขDอ และคGาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ เทGากับ 0.84  

4. เน้ือหาในการวิจัย 
     การวิจัยในคร้ังน้ี ผูDวิจัยใชDเน้ือหาในรายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิต สํานักวิชาศึกษา
ท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทท่ี 1 เร่ือง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< จํานวน 13 
ทักษะ ประกอบดDวย ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน (Basic science  process 
skills) 8 ทักษะ ไดDแกG ทักษะการสังเกต ทักษะการวัด ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะทักษะการหา
ความสัมพันธ<ระหวGางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา ทักษะการคํานวณ ทักษะการจัดกระทําและ
สื่อความหมายขDอมูล ทักษะการลงความเห็นจากขDอมูล และทักษะการพยากรณ< และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ขั้นบูรณาการ (Integrated science process skills)                    5 
ทักษะ ไดDแกG ทักษะการต้ังสมมติฐาน ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ ทักษะการกําหนดและ
ควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายขDอมูลและลงขDอสรุป  
  5. การเก็บรวบรวมขDอมูล 
     5.1 ทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< (Pre-test) ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โดยใชDแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<     
      5.2 ดําเนินการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< ท่ี ผG านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ<  80/80 จํานวน 13 ชุด ชุดละ 2 ช่ัวโมง                     
รวมท้ังสิ้น 26 ช่ัวโมง โดยผูDวิจัยไดDดําเนินการสอนดDวยตนเองในคาบของรายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือ
คุณภาพชีวิต สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี       
      5.3 เม่ือสิ้นสุดการสอน นําแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< (ฉบับเดิม)                   
ไปทดสอบกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอีกคร้ัง (Post-test) และวัดความพึงพอใจตGอการเรียน (Post-
test) นําผลท่ีไดDมาวิเคราะห<ขDอมูล   
  6. การวิเคราะห<ขDอมูล 
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     6.1 ประสิทธิภาพของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ตามเกณฑ<
มาตรฐาน 80/80 โดยใชDสูตร E1/E2 (ชัยยงค< พรหมวงศ<, 2556: 10) 
      6.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< โดยเปรียบเทียบความแตกตGางของคGาเฉลี่ย
คะแนนทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<กGอนเรียนและหลังเรียน โดยใชDการทดสอบคGา t 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 112) 
      6.3 ความพึงพอใจตGอการเรียน โดยหาคGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแตGละขDอแลDว
นํามาเทียบกับเกณฑ<เพ่ือแปลความหมาย (พวงรัตน< ทวีรัตน<, 2543: 108) ดังน้ี 
            คGาเฉลี่ย    4.51-5.00    แปลความวGา     พึงพอใจมากท่ีสุด 
            คGาเฉลี่ย    3.51-4.50    แปลความวGา     พึงพอใจมาก 
            คGาเฉลี่ย    2.51-3.50    แปลความวGา     พึงพอใจปานกลาง 
            คGาเฉลี่ย    1.51-2.50    แปลความวGา     พึงพอใจนDอย 
            คGาเฉลี่ย    1.00-1.50    แปลความวGา     พึงพอใจนDอยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
  การพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูDวิจัยขอเสนอผลการวิจัยไดDดังน้ี  
  1. การพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ใหDมีประสิทธิภาพตามเกณฑ<
มาตรฐาน 80/80 
         ผูDวิจัยนําแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ท่ีผGานการประเมินคุณภาพ
โดยผูDเช่ียวชาญ ไปทดลองใชD (Try-out) กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไมGใชGกลุGมตัวอยGาง จํานวน 
100 คน พรDอมกับหาประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐาน 80/80 
         ผลประสิทธิภาพของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< แสดงดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงประสิทธิภาพของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ตามเกณฑ<   
มาตรฐาน 80/80 
 

รายการ นักศึกษา                
กลุ�มทดลอง 

คะแนน
เต็ม 

ค�าเฉลี่ย S.D. ร�อยละ 

คะแนนจากแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร< แตGละชุด (E1)  

100 65 53 2.31 81.53 

คะแนนการทดสอบวัดทักษะกระบวนการ                
ทางวิทยาศาสตร<หลังเรียน (E2) 

100 60 50 1.85 83.33 
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  จากตารางท่ี 1 พบวGา คะแนนจากการทําแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< แตG
ละชุดของนักศึกษากลุGมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยรDอยละ 81.53 และคะแนนการทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<หลังเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรDอยละ 83.33 ดังน้ัน จึงสรุปไดDวGา แบบฝ�ก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีประสิทธิภาพ 81.53/83.33 ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<มาตรฐาน 
80/80 
 2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกGอนและ
หลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
        ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกGอนและหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร< แสดงดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกGอนและหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร< 
 

รายการ นักศึกษา   
กลุ�มตัวอย�าง 

คะแนนเต็ม ค�าเฉลี่ย S.D. t p 

คะแนนทดสอบกGอนเรียน 54 40 24.08 2.79 
*17.71 .000 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 54 40 33.62 2.34 

*แตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
  จากตารางท่ี 2 พบวGา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกGอนและหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร< มีความแตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยกGอนเรียน
ดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< เทGากับ 24.08 สGวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนดDวย
แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< เทGากับ 33.62 ดังน้ัน จึงสรุปไดDวGา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเรียนโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<หลังเรียนสูงกวGากGอนเรียน ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD 
  3. ความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
        ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความพึงพอใจตGอการเรียน              
ดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน                
กับเกณฑ<ที่กําหนด แสดงดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความพึงพอใจตGอการเรียนดDวย
แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนกับเกณฑ<ท่ี
กําหนด   
 

ข�อ รายการ ค�าเฉลี่ย S.D. แปลความหมาย 
1. ภาพหนDาปกมีความเหมาะสม นGาสนใจ 4.52 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
2. รูปแบบของกิจกรรมมีความหลากหลาย  4.44 0.62 พึงพอใจมาก 
3. เน้ือหามีความสอดคลDองกับจุดประสงค<การเรียนรูD 4.53 0.73 พึงพอใจมากท่ีสุด 
4. เน้ือหามีความถูกตDอง ชัดเจน เขDาใจงGาย 4.24 0.48 พึงพึงพอใจมาก 
5. เน้ือหามีภาพประกอบท่ีเหมาะสม 4.54 0.48 พึงพอใจมากท่ีสุด 
6. การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจน 4.22 0.63 พึงพอใจมาก 
7. การใชDภาษาท่ีเขDาใจงGาย 4.38 0.61 พึงพอใจมาก 
8. คําถามในแตGละแบบฝ�กทักษะฯ ไมGกํากวม อGานเขDาใจ

งGาย 
4.22 0.63 พึงพอใจมาก 

9. จํานวนขDอคําถามในแตGละแบบฝ�กทักษะฯ มีความ
เหมาะสม 

4.23 0.61 พึงพอใจมาก 

10. จํานวนกิจกรรมมีความเหมาะสมกับเน้ือหา 4.34 0.24 พึงพอใจมาก 
11. สGงเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ใหDสูงข้ึน 4.40 0.72 พึงพอใจมาก 
12. นักศึกษาไดDรับความรูDเพ่ิมเติม 4.33 0.54 พึงพอใจมาก 
13. สGงเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรูDกับสมาชิกภายในกลุGม 4.42 0.73 พึงพอใจมาก 
14. กระตุDนใหDนักศึกษามีความกระตือรือรDนในการทํา

กิจกรรม 
4.22 0.68 พึงพอใจมาก 

15. สามารถนําความรูDที่ไดDรับไปประยุกต<ใชDใน
ชีวิตประจําวันไดD 

4.52 0.67 พึงพอใจมากท่ีสุด 

 ภาพรวม 4.37 0.59 พึงพอใจมาก 
 
  จากตารางท่ี  3 พบวGา คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบวัดความพึงพอใจตGอการเรียน           
ดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน        
โดยภาพรวม เทGากับ 4.37 เม่ือนําไปเทียบกับเกณฑ<ท่ีกําหนด แลDวแปลความหมาย พบวGา ความพึง
พอใจอยูGในระดับมาก ดังน้ัน จึงสรุปไดDวGา นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< หลังเรียนอยูGในระดับมาก ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD  
 



486 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

อภิปรายผล 
 การพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผูDวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยไดDดังน้ี  
  1. การพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี                     
      แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี                    
มีประสิทธิภาพ 81.53/83.33 ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<มาตรฐาน 80/80 ท้ังน้ีอาจเปLนผลเน่ืองจาก ข้ันตอน
การสรDางแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ผูDวิจัยไดDศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง
กับหลักการสรDางแบบฝ�กเสริมทักษะท่ีดีอยGางละเอียด และไดDนําไปใหD ผูDเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
พรDอมท้ังใหDขDอเสนอแนะการปรับปรุงแกDไข จากน้ันนําไปทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามข้ันตอนการ
หาประสิทธิภาพ และไดDดําเนินการปรับปรุงเพ่ือใหDมีความสมบูรณ<มากข้ึน จึงทําใหDแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ท่ีพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ<มาตรฐานท่ีต้ังไวD สามารถนําไปใชD
ในการทดลองกับกลุGมตัวอยGางไดD นอกจากน้ี เน้ือหาของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< เปLนเร่ืองใกลDตัวซึ่งผูDเรียนสามารถพบเห็นไดDในชีวิตประจําวัน อีกท้ังสื่อท่ีใชDประกอบใน
แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<มีสีสันสวยงาม สมจริง สื่อความหมาย ไดDชัดเจน จึง
เปLนสิ่งกระตุDนความสนใจใครGรูDของผูD เรียนเปLนอยGางดีเม่ือไดDศึกษาและทําแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<หลังจากเรียนจบเน้ือหาทําใหDเกิดความชํานาญในเร่ืองท่ีศึกษามากข้ึน 
สอดคลDองกับงานวิจัยของศักด์ิศรี สืบสิงห< (2561: 270-278) ท่ีไดDพัฒนาชุดฝ�กทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< สําหรับครูวิทยาศาสตร<ระดับประถมศึกษาในจังหวัดรDอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวGา ชุดฝ�ก
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<มีประสิทธิภาพ 80.50/83.85 ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<ท่ีต้ังไวD 75/75 
สอดคลDองกับงานวิจัยของณพัฐอร บัวฉุน (2561: 1-12) ไดDศึกษาการพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา กลุGมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร< ช้ัน
ประถมศึกษาปrท่ี 3 ผลการวิจัยพบวGา ประสิทธิภาพของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา กลุGมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร< ช้ันประถมศึกษาปrท่ี 
3 มีประสิทธิภาพ 84.51/81.53 สูงกวGาเกณฑ<มาตรฐาน 80/80  
      จากเหตุผลดังกลGาวสGงผลใหDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีผูD วิจัยพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพ 
81.53/83.33 ซึ่งสูงกวGาเกณฑ<มาตรฐาน 80/80 
  2. เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี                    
กGอนและหลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<  
      นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<หลังเรียนสูงกวGากGอนเรียน ท้ังน้ีอาจเปLนผลเน่ืองจาก แบบฝ�ก
เสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<พัฒนาข้ึนผGานการตรวจสอบจากผูDเช่ียวชาญและหา
ประสิทธิภาพเรียบรDอยแลDว ตลอดจนมีการกําหนดจุดมุGงหมายของการฝ�กในแตGละแบบฝ�กไวDอยGาง
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ชัดเจนทําใหDการฝ�กเปLนไปอยGางมีจุดหมายปลายทาง สอดคลDองกับงานวิจัยของศักด์ิศรี สืบสิงห< 
(2561: 270-278) ท่ีไดDพัฒนาชุดฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับครูวิทยาศาสตร<ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษารDอยเอ็ด เขต 3 จังหวัดรDอยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบวGา ผลสัมฤทธ์ิหลังฝ�กจากชุดฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<สูงกวGากGอนฝ�ก
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคลDองกับงานวิจัยของ ทองสุก วรสาร (2553: 83) ท่ีไดD
พัฒนาแบบฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปrท่ี 1 
ผลการวิจัยพบวGา นักเรียนท่ีเรียนโดยใชDแบบฝ�กทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน มีผล
การเรียนดDานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐานหลังเรียนสูงกวGากGอนเรียนอยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลDองกับงานวิจัยของนํ้าฝน คูเจริญไพศาล, กนกพร พันวิไลย, ชุติ
มา เอกภาพไพบูลย< และนงเยาว< เรือนบุตร (2559: 83-100) ท่ี ไดDการพัฒนาแบบฝ�กทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน โดยใชDบริบท เร่ืองสถานะของสารและสารละลายสําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตDน ผลการวิจัยพบวGา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ัน
พ้ืนฐานของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวGา กGอนเรียนโดยแตกตGางอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  
     จากเหตุผลดังกลGาวสGงผลใหDนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<หลังเรียนสูงกวGา กGอนเรียน อยGาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< 
     นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< มี
ความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< หลังเรียนอยูGในระดับ
มาก ท้ังน้ีอาจเปLนผลเน่ืองจาก แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< สําหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ท่ีผูDวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ<ท่ีต้ังไวD เน้ือหานGาสนใจ และ
เปLนเร่ืองใกลDตัวซึ่งผูDเรียนสามารถพบเห็นไดDในชีวิตประจําวัน เน้ือหาถูกจัดเรียงเปLนลําดับข้ันตอน
เขDาใจงGาย อีกท้ังสื่อท่ีใชDประกอบเปLนท้ังภาพจริงและภาพการ<ตูนท่ีมีสีสันสวยงาม สื่อความหมายไดD
ชัดเจน เปLนสิ่งกระตุDนใหDผูDเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนานในการเรียน จึงทําใหDผูDเรียนมีความพึงพอใจ
ตGอการเรียนโดยใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< อยูGในระดับมาก สอดคลDองกับ
งานวิจัยของสิรินรดาสุภักดี และพจนีย<  เสง่ียมจิตต< (2557: 133-139) ท่ีไดDพัฒนาแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐานหนGวยการเรียนรูDท่ี 1 ชีวิตพืชและสัตว< กลุGมสาระการเรียนรูD
วิทยาศาสตร< ช้ันประถมศึกษาปrท่ี  2 ผลการวิจัยพบวGา ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปr
ท่ี 2 ท่ีมีตGอการเรียนหนGวยการเรียนรูDท่ี 1 ชีวิตพืชและสัตว< กลุGมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร< โดยใชD
แบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐานอยูGในระดับมากท่ีสุด สอดคลDองกับ
งานวิจัยของนํ้าฝนคูเจริญไพศาล, กนกพร พันวิไลย, ชุติมา เอกภาพไพบูลย< และนงเยาว< เรือนบุตร 
(2559: 83-100) ท่ีไดDพัฒนาแบบฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ขั้นพ้ืนฐาน โดยใชDบริบทเร่ือง
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สถานะของสารและสารละลายสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตDน พบวGา นักเรียนมีความพึง
พอใจตGอการเรียนโดยใชDแบบฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐานอยูGในระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุด และสอดคลDองกับงานวิจัยของณพัฐอร บัวฉุน (2561: 1-12) ไดDศึกษาการพัฒนาแบบ
ฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ข้ัน พ้ืนฐาน เร่ือง วัสดุรอบตัวเรา กลุGมสาระ                
การเรียนรูDวิทยาศาสตร< ช้ันประถมศึกษาปrท่ี 3 ผลการวิจัยพบวGา ความพึงพอใจของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปrท่ี 3 ท่ีมีตGอแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง                   
วัสดุรอบตัวเรา กลุGมสาระการเรียนรูDวิทยาศาสตร<อยูGในระดับมากท่ีสุด 
 จากเหตุผลดังกลGาวสGงผลใหDนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร< มีความพึงพอใจตGอการเรียนดDวยแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร< หลังเรียนอยูGในระดับมาก 
 
ข�อเสนอแนะ 
  1. ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังน้ี 

    1.1 ควรสังเกตพฤติกรรมและใหDคําปรึกษาผูDเรียน ในขณะท่ีผูDเรียนใชDแบบฝ�กเสริมทักษะ
อยGางใสGใจและตGอเน่ือง  

    1.2 กGอนผูDเรียนทําแบบฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร< ตDองศึกษาทําความเขDาใจ
ข้ันตอนการใชDแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<จนเขDาใจ และดําเนินกิจกรรมตามคํา
ช้ีแจงอยGางเครGงครัด เพ่ือใหDเกิดการเรียนรูDอยGางมีประสิทธิภาพ  

    1.3 ควรปรับเปลี่ยนลําดับข้ันตอนกGอนหลังของแบบฝ�กเสริมทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร<ใหDสอดคลDองกับความตDองการและประสบการณ<ของผูDเรียน 

2. ขDอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตGอไป  
       2.1 ควรนําชุดฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ท่ีพัฒนาข้ึน ไปใชDกับผูDเรียนกลุGม
อ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<ของผูDเรียนใหDสูงมากย่ิงข้ึน  
      2.2 ควรมีการศึกษาคDนควDาและวิจัยเพ่ือพัฒนาชุดฝ�กทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร<
ไปใชDกับเน้ือหาในบทอ่ืนๆ ในรายวิชาวิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิต เชGน การออกกําลังกายและ
นันทนาการ พลังงานกับชีวิต เปLนตDน  
 
กิตติกรรมประกาศ  
  งานวิจัยน้ีไดDรับทุนสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียนจากสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุดรธานี ประจําปrงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนชมุชนตําบลพดุซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
Household Waste Management, Community of Pudsa Sub District, 

Muang District, Nakhon Ratchasima Province 
 

ภวรรณตรี ไพศรีศาล 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< 

 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยน้ีเปLนการวิจัยเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาความรูD ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กลุGมตัวอยGางจํานวน 365 
คน โดยการสุGมอยGางเปLนระบบ เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยเปLนแบบสอบถามซึ่งผGานการตรวจสอบจาก
ผูDเช่ียวชาญแลDว สถิติท่ีใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล ไดDแกG แจกแจงความถ่ี คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน สถิติ Independent sample t-test และสถิติ F-test (One-way ANOVA) วิเคราะห<
ความสัมพันธ<โดยใชD Pearson Product moment Correlation Coefficient  

 ผลการศึกษาพบวGาประชาชนมีความรูDดDานการจัดการขยะ อยูGในระดับมาก ( =11.47,  

S.D =2.35) มีความตระหนักดDานการจัดการขยะ อยูGในระดับนDอย ( =14.70, S.D =2.80) และมี

พฤติกรรมการจัดการขยะอยูGในระดับปานกลาง ( =16.45, S.D =2.47) ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ท่ีแตกตGางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนไมGแตกตGางกัน ประชาชนท่ีมีรายไดD 
และการประกอบอาชีพ ท่ีแตกตGางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะชุมชนแตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยการรับรูDขDอมูลขGาวสาร และปpจจัยสนับสนุนทาง
สังคม มีความสัมพันธ<เชิงบวกกับพฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 (r = 0.109 และ 0.119, ตามลําดับ) 
คําสําคญั: การจัดการขยะ ขยะในครัวเรือน พฤติกรรม ความรูD ความตระหนัก 
 

Abstract 
 This study was a descriptive research aims to study knowledge, attitude and 
household waste management behavior of people in community of Pudsa sub 
district, muang district, nakhon ratchasima province, Thailand. The sample of this 
study consisted of 365 persons who were selected using systematic random sampling 
technique. The research instruments used in this study were survey questionnaire 
which were validated by the suggestion of the experts. The statistics used for data 
analysis were frequency, mean, standard deviation, Independent sample t-test and F-
test (One-way ANOVA). A correlation analysis was conducted using the Pearson 
product-moment correlation coefficient.  
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 The results of this research showed that the level of knowledge, attitude and 

practices of peoples regarding household waste management were high ( =11.47, 

S.D =2.35), low ( =14.70, S.D =2.80) and moderate ( =16.45, S.D =2.47), respectively. 
When compared municipal waste management by personal factors, it was found that 
the people with different gender, age and education level had no different behaviors 
in household waste management. However, people with different income and career 
had different behaviors in household waste management at the statistical significant 
level of 0.05. The recognition of information and social support factors were 
positively correlated with household waste management at the statistical significant 
level of 0.05 (r = 0.109 and 0.119, respectively).  
Keywords: waste management, household waste, behaviors, knowledge, attitude 
 
บทนํา 
 ปpจจุบันปpญหาขยะมูลฝอยถือเปLนปpญหาท่ีสําคัญเปLนอันดับตDนๆ ของประเทศไทย และมี
แนวโนDมเพ่ิมสูงข้ึนทุกปrเน่ืองจากจํานวนประชากรเพ่ิมข้ึน และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีการใชDบรรจุภัณฑ<ฟุ�มเฟ�อยมากข้ึน แตGความสามารถในการกําจัดขยะท่ีมีอยูGใน
ประเทศไมGสามารถกําจัดขยะท่ีเกิดข้ึนในแตGละวันไดDหมด ทําใหDเกิดขยะมูลฝอยตกคDางสะสม (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2559) และพบวGาจังหวัดท่ีมีขยะมูลฝอยตกคDางสะสม ต้ังแตG 500,001 – 1,000,000 
ตันมีจํานวน 7 จังหวัด โดยจังหวัดนครราชสีมาเปLนหน่ึงในจังหวัดท่ีมีขยะมูลฝอยตกคDางสะสมดังกลGาว 
โดยในปpจจุบันจังหวัดนครราชสีมามีขยะสะสมประมาณ 781,517 ตัน และยังมีเพ่ิมข้ึนอยGางตGอเน่ือง 
ซึ่งเปLนวิกฤติปpญหารุนแรงของจังหวัดนครราชสีมา ขณะท่ีระบบการจัดการขยะของเทศบาลในจังหวัด
นครนครราชสีมา ไมGสามารถดําเนินการจัดการขยะไดDอยGางเต็มประสิทธิภาพ 
 จากปpญหาขยะมูลฝอยสะสมตกคDางดังกลGาว ผูDวGาราชการจังหวัดนครราชสีมาไดDตระหนักถึง
ปpญหาจึงไดDมีการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน เนDนการจัดการขยะ
ต้ังแตGตDนทางโดยมีการจัดเก็บแบบรีไซเคิล มีอาสาสมัครสGงเสริมการจัดการขยะ มีการมอบหมาย
นโยบายใหDองค<กรปกครองสGวนทDองถ่ินตDองมีการแยกขยะใหDไดDท้ังหมด และจัดการขยะชุมชนและขยะ
ตกคDางใหDเปLนรูปแบบท่ีถูกตDองครบถDวนตามหลักวิชาการ (มติชนออนไลน<, 2559) 
 ชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนหมูGบDานท้ังหมด 18 หมูGบDานซึ่ง
อยูGในความปกครองของเทศบาลตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จากการลงสํารวจ
ชุมชนในตําบลพุดซา พบวGา มีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนโดยเฉลี่ยวันละ 300 กิโลกรัม ประเภทของขยะท่ี
เกิดข้ึน ไดDแกG ขยะเศษอาหาร ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแกDว กระป�อง เศษก่ิงไมD และเศษใบไมD 
เปLนตDน ซึ่งสGวนใหญGเปLนขยะท่ีสมารถนํามาทําเปLนปุ�ยหมัก และบางสGวนเปLนขยะท่ีสามารถรีไซเคิลไดD 
แตGจากการสํารวจพบวGาประชาชนในชุมชนไมGไดDมีการคัดแยกขยะกGอนท่ีจะนําไปท้ิงหรือกําจัด 
นอกจากน้ีพบวGาชุมชนตําบลพุดซายังไมGมีระบบการจัดการขยะท่ีเปLนระบบและครอบคลุมทุกหมูGบDาน 
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ขยะท่ีไดDจากการอุปโภคบริโภคจึงถูกนําไปกําจัดในวิธีท่ีไมGถูกตDอง โดยจะใชDวิธีกองท้ิงไวDใหDเนGาเป�¾อยผุ
พังไปเองตามธรรมชาติ หรือมีการจุดไฟเผาบDางเปLนคร้ังคราว ซึ่งทําใหD เกิดปpญหามลพิษตGอ
สภาพแวดลDอมอยGางมากมาย เชGน การปนเป�¡อนของดิน แหลGงนํ้า และการปนเป�¡อนของอากาศ ซึ่งพบ
เห็นไดDท่ัวไปเกือบทุกหมูบDาน ทําใหDพบเห็นความสกปรกและความไมGเปLนระเบียบเรียบรDอยของ
บDานเมืองอยูGท่ัวไป สําหรับชุมชนในระดับหมูGบDานปรากฏวGา หลายแหGงไดDพยายามปรับปรุงในดDานการ
รักษาความสะอาด ทําใหDหมูGบDานสะอาดและความเปLนระเบียบเรียบรDอยดีข้ึน แตGมักทํากันเปLนคร้ัง
คราว โดยเฉพาะอยGางย่ิงเม่ือจะมีการประกวดเพ่ือรางวัลจากทางราชการ สGวนวิธีการกําจัดน้ันก็มักจะ
กระทําโดยการเผากลางแจDงซึ่งงGายและสะดวกมีบางแหGงไดDพยายามนําขยะไปหมักทําปุ�ย ซึ่งบางแหGงก็
ใชDมูลสัตว<หมักรวมเขDาไปดDวย แตGในการหมักก็มักทําแบบกองรวมกันไวDโดยไมGมีการพลิกกลับจึงทําใหD
กองปุ�ยหมักหลายแหGงกลายเปLนแหลGงเพาะพันธุ<สัตว<พาหะนําโรค จากปpญหาดังกลGาว ผูDวิจัยเล็งเห็นวGา
การคัดแยกขยะจากครัวเรือนมีความสําคัญตGอการจัดการขยะในปpจจุบัน แตGประชาชนในพ้ืนท่ีกลับ
ไมGใหDความรGวมมือ ทําใหDผูDวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
ประชาชนตําบลพุดซา เพ่ือท่ีใหDไดDขDอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการคัดแยกขยะของประชาชนและนํามาใชD
เปLนแนวทางในการจัดทําแผนหรือโครงการเพ่ือสGงเสริมใหDประชาชนในชุมชนไดDตระหนักและใหDความ
รGวมมือในการคัดแยกขยะตGอไป 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาความรูD ความตระหนักและพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดD กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยการรับรูDขDอมูลขGาวสาร และปpจจัยสนับสนุนทาง
สังคม กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเปLนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาความรูD 
ความตระหนัก และพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหวGางปpจจัยสGวน
บุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน และ
เพ่ือศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยการรับรูDขDอมูลขGาวสาร และปpจจัยสนับสนุนทางสังคม กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน ของประชาชนในเขตชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา โดยศึกษาแบบการศึกษาชGวงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional study) และเก็บขDอมูล
โดยใชDแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดDวย 6 สGวน คือ 1. ปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดD 2. ความรูDการจัดการขยะ 3. ความตระหนักการจัดการขยะ 4. 
พฤติกรรมการจัดการขยะ 5. ปpจจัยสนับสนุนทางสังคม 6. ปpจจัยการรับรูDของประชาชน 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากร เปLนประชากรท่ีอาศัย และมีช่ือข้ึนทะเบียนราษฎร<ในเขตชุมชนตําบลพุดซา 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 9,889 คน 
 กลุ�มตัวอย�าง ไดDจากการกําหนดตัวอยGางโดยใชDสูตรประมาณคGาสัดสGวน ตามแนวคิดของ 
Daniel (1987) การสุGมกลุGมตัวอยGางโดยวิธีการสุGมกลุGมตัวอยGางอยGางเปLนระบบ (Systematic 
random Sampling) ท้ังหมด 365 คน โดยมีเกณฑ<ในการคัดเขDา คือ อายุต้ังแตG 18 ปr ข้ึนไป อGาน 
ออกเขียนไดD สื่อสารภาษาไทยไดD ยินดีใหDขDอมูลในการตอบแบบสอบถาม 
 
เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีเปLนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูDวิจัยไดDพัฒนา
เคร่ืองมือจากแนวคิดวิจัยของ (ดวงใจ ป�นตามูล,2556) มาเปLนแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประกอบไปดDวย 6 สGวนดังน้ี 
 1. ปpจจัยพ้ืนฐานสGวนบุคคล 
 2. แบบวัดความรูDดDานการจัดการขยะ 
 3. ความตระหนัก ดDานการจัดการขยะ  
 4. พฤติกรรมการจัดการขยะ  
 5. ปpจจัยสนับสนุนทางสังคมดDานการจัดการขยะ 
 6. การรับรูDขDอมูลขGาวสารของประชาชนดDานการจัดการขยะ 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงความถ่ี (Frequency) คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือเปรียบเทียบ ระหวGางแปรอิสระและตัวแปร
ตาม วิเคราะห<เปรียบเทียบโดยใชDสถิติ Independent sample t-test และสถิติ One-way ANOVA 
วิเคราะห<หาความสัมพันธ<ใชD Pearson Product moment Correlation Coefficient 
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห<ขDอมูลปpจจัยสGวนบุคคลของกลุGมตัวอยGาง พบวGา กลุGมตัวอยGางในการศึกษา
สGวนใหญGเปLนเพศหญิง จํานวน 219 คนคิดเปLนรDอยละ 60.00 กลุGมอายุระหวGาง 41- 50 ปr มากสุด 
จํานวน 123 คน คิดเปLนรDอยละ 33.7 สGวนใหญGมีการศึกษาอยูGในระดับประถมศึกษา จํานวน 133 คน 
คิดเปLนรDอยละ 36.4 มีอาชีพเปLนเกษตรกรมากสุด จํานวน 179 คนคิดเปLนรDอยละ 49.0 มีระดับรายไดD
ตGอเดือนอยูGระหวGาง 5,001 – 10,000 บาท มากสุด จํานวน 144 คน คิดเปLนรDอยละ 39.5 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห<คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวมดDานความรูD ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือน ตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

(n= 365) 

ปhจจัย x  S.D. แปลผล 

ความรูDในการจัดการขยะชุมชน 11.47 2.35 มาก 
ความตระหนักในการจัดการขยะชุมชน 14.70 2.80 นDอย 
พฤติกรรมในการจัดการขยะชุมชน 16.45 2.47 ปานกลาง 

 
ผลการศึกษาพบวGาประชาชนมีความรูDดDานการจัดการขยะในครัวเรือน อยูGในระดับมาก 

( =11.47, S.D =2.35) มีความตระหนักดD านการจัดการขยะ อยูG ในระดับนDอย ( =14.70,  

S.D =2.80) และมีพฤติกรรมการจัดการขยะอยูGในระดับปานกลาง ( =16.45, S.D =2.47) 
 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห<เปรียบเทียบความแตกตGางระหวGางปpจจัยดDานเพศ กับพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

(n=365) 

ปhจจัย n  S.D. t p-value 
 เพศ      

ชาย 146 16.12 2.65 -2.130 0.57 
หญิง 218 16.86 2.31   

  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห<เปรียบเทียบความแตกตGางระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดD อาชีพ กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

(n=365) 

ปhจจัย SS df MS F-test p-value 
อายุ      

ระหวGางกลุGม 19.16 5 3.83 0.62 0.68 
ภายในกลุGม 2203.24 359 6.13   

ระดับการศึกษา      
ระหวGางกลุGม 82.00 7 11.71 1.95 0.06 
ภายในกลุGม 2140.40 357 5.99   

รายได�      
ระหวGางกลุGม 57.96 4 14.49 2.41 0.04 
ภายในกลุGม 2164.44 360 6.01   
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห<เปรียบเทียบความแตกตGางระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดD อาชีพ กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา อําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา  

(n=365) 

ปhจจัย SS df MS F-test p-value 
อาชีพ      

ระหวGางกลุGม 109.93 6 18.32 3.10 0.00 
ภายในกลุGม 2112.41 358 5.90   

 
ผลการเปรียบเทียบความแตกตGางของพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน จําแนกตาม

ปpจจัยสGวนบุคคล พบวGา เพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตGางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะใน
ครัวเรือนไมGแตกตGางกัน ปpจจัยดDานรายไดD และการประกอบอาชีพ ท่ีแตกตGางกันมีพฤติกรรมการ
จัดการขยะในครัวเรือนแตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ปpจจัยการรับรูDขDอมูลขGาวสาร และ ปpจจัยสนับสนุนทาง
สังคม กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ปhจจัย 
พฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน p-value 

r  
ดDานการรับรูDขDอมูลขGาวสาร .109* 0.037 
ดDานปpจจัยสนับสนุนทางสังคม .119* 0.020 

 
ผลการวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยการรับรูDขDอมูลขGาวสาร และปpจจัยสนับสนุน

ทางสังคม กับพฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือน พบวGา การรับรูDขDอมูลขGาวสารดDานการจัดการขยะ
ในครัวเรือน และปpจจัยสนับสนุนทางสังคม ดDานการจัดการขยะในครัวเรือนมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะในครัวเรือนในเชิงบวกอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาการจัดการขยะในครัวเรือนชุมชนตําบลพุดซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวGา  
 ดDานความรูD พบวGา ประชาชนมีความรูDในการจัดการขยะในครัวเรือน อยูGในระดับมาก  
ซึ่งสอดคลDองกับสมมติฐาน ท่ีต้ังไวDจากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับความรูD ไดDอธิบายไวDวGา
ความรูDหมายถึงขDอเท็จจริง (FACT) ความเขDาใจท่ีไดDรับจากประสบการณ<และเปLนขDอมูลตGางๆท่ีมนุษย<
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ไดDรับตลอดจนรวบรวมสะสมไวDจากประสบการณ<ตGางๆ ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของธงชัย ทองทวี 
(2553) ไดDศึกษาสภาพปpญหาการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา: องค<การบริหารสGวนตําบลหนองขาม 
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา พบวGาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประชากรกลุGมตัวอยGางท่ี
ตอบแบบสอบถาม สGวนใหญGมีความรูDความเขDาใจเร่ืองขยะและการจัดการขยะมูลฝอยอยูGในระดับมาก  
 ดDานความตระหนักพบวGา ประชาชนมีความตระหนักในจัดการขยะ อยูGในระดับนDอยซึ่งไมG
สอดคลDองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD แตGสอดคลDองกับงานวิจัยของรGวมศักด์ิ ยะใหมGวงศ< (2542) ไดDศึกษา
ความรูDและความตระหนักท่ีมีผลตGอการจัดการขยะมูลฝอยของเจDาหนDาท่ีสาธารณสุขประจําสถานี
อนามัยจังหวัดนGาน ซึ่งพบวGาสภาพการความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยของเจDาหนDาท่ี
สาธารณสุขอยูGในระดับนDอย 
 ดDานพฤติกรรม พบวGาประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมีการปฏิบัติอยูGในระดับปานกลาง 
ซึ่งไมGสอดคลDองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม ไดDอธิบายไวDวGา 
พฤติกรรมหมายถึงการกระทํา หรือการปฏิบัติของมนุษย< ตGอสถานการณ<หรือสิ่งกระตุDนตGางๆ โดยนํา
ความรูDความเขDาใจท่ีไดDจากประสบการณ<ไปใชDในการแกDไขปpญหาตGางๆในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบ
การปฏิบัติ หรือการกระทําท่ีสามารถสังเกตเห็นไดD แตGสอดคลDองกับงานวิจัยของพิภัทร แสงสินธุศร 
(2550) ไดDศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและ
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตGางของพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตซึ่งพบวGาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยูGในระดับปานกลาง 
 ผลการวิเคราะห<เปรียบเทียบระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดD กับพฤติกรรมการจัดการขยะ พบวGา เพศ อายุ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตGางกันมี
พฤติกรรมการจัดการขยะท่ีไมGแตกตGางกัน ซึ่งไมGสอดคลDองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD 
 ดDานรายไดDและอาชีพ พบวGา รายไดDและอาชีพท่ีแตกตGางกันมีพฤติกรรมการจัดการขยะท่ี
แตกตGางกันอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวGาประชาชนท่ีมีอาชีพรับราชการ มี
พฤติกรรมในการจัดการขยะชุมชน มากกวGา ประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืน และประชาชนท่ีมีรายไดD 15,001 
บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมในการจัดการขยะชุมชน มากกวGาประชาชนท่ีมีรายไดDนDอยกวGา ท้ังน้ีอาชีพและ
รายไดDตGอเดือนทําใหDมีพฤติกรรมในการจัดการขยะชุมชนแตกตGางกันน้ัน เน่ืองจากแตGละอาชีพ มีเวลา
ในการทํากิจกรรมตGางๆ แตกตGางกัน และมีรายไดDท่ีแตกตGางกัน ดังน้ันบุคคลท่ีประกอบอาชีพท่ีมี
รายไดDนDอยมักจะใหDความสําคัญกับการประกอบอาชีพมากกวGาท่ีจะเอาเวลาไปสนใจเร่ืองอ่ืน ซึ่ง
สอดคลDองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD และสอดคลDองกับงานวิจัยของนภัสพร ทองพราย (2557) ไดDศึกษา
ความรูDและการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน ตําบลทุGงบัว อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม พบวGาอาชีพ และรายไดDตGางกันมีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ครัวเรือนแตกตGางกัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษา การรับรูDขDอมูลขGาวสารและปpจจัยสนับสนุนทางสังคม พบวGา มีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการจัดการขยะของชุมชนในเชิงบวกอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งปpจจัยการรับรูD
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ขDอมูลขGาวสารในการจัดการขยะท่ีมากท่ีสุดคือหอกระจายขGาวชุมชนภายในหมูGบDาน รองลงมา คือ 
โทรทัศน< เจDาหนDาท่ีรัฐ เพ่ือนบDานวิทยุ หนังสือพิมพ< เจDาหนDาท่ีองค<การบริหารสGวนตําบล การเขDารGวม
ประชุม อบรมเร่ืองสิ่งแวดลDอมนิตยสาร และวารสาร ซึ่งสอดคลDองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD และสอดคลDอง
กับงานวิจัยของปฐมาไวย วุฒินันท< (2555) ซึ่งไดDศึกษาการมีสGวนรGวมของประชาชนในการจัดการมูล
ฝอย ในเขตเทศบาลตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย< พบวGา ดDานการไดDรับขDอมูลขGาวสารเร่ือง
การจัดการมูลฝอยมีความสัมพันธ<ระดับสูงทางบวกกับการมีสGวนรGวมของประชาชนในการจัดการมูล
ฝอยในเขตเทศบาลตําบลอิสาน อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย< อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.01 
(r=0.728, p-value <0.001) 
 ดDานปpจจัยสนับสนุนทางสังคม มีความสอดคลDองกับแนวคิดทฤษฎี Social Support ซึ่งไดD
อธิบายไวDวGา แรงสนับสนุนทางสังคมคือสิ่งท่ี ผูDรับไดDรับทางสังคมในดDานความชGวยเหลือ ทางดDาน
ขDอมูลขGาวสาร วัตถุสิ่งของ หรือการสนับสนุนทางจิตใจจากผูDใหDการสนับสนุนซึ่งอาจเปLนบุคคล หรือ
กลุGมคนและเปLนผลใหDผูDรับไดDปฏิบัติหรือแสดงออกทางดDานพฤติกรรม แรงสนับสนุนทางสังคมอาจมาก
จากบุคคลภายในครอบครัว เพ่ือนรGวมงาน ครู และเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข เปLนตDน และทฤษฎีอวกาศ
ชีวิตไดDอธิบายไวDวGา บุคคลจะปฏิบัติพฤติกรรมในเชิงบวก และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติพฤติกรรมในเชิงลบ 
ซึ่งผลการศึกษาปpจจัยสนับสนุนทางสังคมของตําบลเบิด อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร< พบวGา องค<การ
บริหารสGวนตําบลมีการจัดถังขยะ/ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยไวDตามจุดตGางๆ ในชุมชน มีนโยบายใน
การคัดแยกขยะกGอนกําจัด มีการรงณรงค<ในเร่ืองของการจัดการขยะท่ีถูกหลักวิชาการ นอกจากน้ีผูDนํา
ชุมชนไดDใหDความสําคัญในเร่ืองการจัดการขยะท่ีถูกหลักวิชาการดDวย ซึ่งสอดคลDองกับงานวิจัยของ
ของปฐมาไวย วุฒินันท< (2555) ท่ีพบวGาการสนับสนุนทรัพยากรของเทศบาล มีความสัมพันธ<ระดับ
ปานกลางทางบวกกับการมี สGวนรGวมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยใน เขตเทศบาลตําบลอิสาณ 
อําเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย< อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  (r = 0.560, p-value < 0.001) 
นอกจากน้ียังสอดคลDองกับงานวิจัยของยลฤดี ตัณฑสิทธ์ิ ซึ่งพบวGาการสนับสนุนดDานทรัพยากร/ 
งบประมาณ กับการมีสGวนรGวมในการจัดการมูลฝอยชุมชนมีความสัมพันธ<กัน อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(r = 30.441, p-value < 0.001) 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. หนGวยงานท่ีรับผิดชอบตDองใหDความสําคัญตGอการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในชุมชนมากข้ึน 
 2. ปลูกฝpงทัศนคติท่ีดี เห็นคุณคGาของการคัดแยกมูลฝอยใหDชุมชนมากย่ิงข้ึน โดยการรณรงค<
ประชาสัมพันธ<ในรูปแบบตGางๆ เชGน เสียงตามสายในหมูGบDาน หรือการปลูกฝpงจิตสํานึกท่ีดีใหDนักเรียน
ในโรงเรียนท่ีอยูGในชุมชน รวมท้ังควรจัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมอยGางจริงจังและ
ตGอเน่ือง 
 3. ควรมีการประชาสัมพันธ<และใหDขDอมูลขGาวสารดDานการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
มากข้ึน 
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ข�อเสนอการวิจัยคร้ังต�อไป 
 ควรนําขDอมูลท่ีไดDจากงานวิจัยในคร้ังน้ีไปจัดทําเปLนโมเดลการจัดการขยะในครัวเรือนและ
นํามาใหDหนGวยงานท่ีรับผิดชอบทดลองใชDกับประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหDเกิดการนําความรูDท่ีไดDจาก
งานวิจัยมาใชDประโยชน<จริงในชุมชน 
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การศึกษาปhจจัยอํานาจทํานายพฤตกิรรมเสี่ยงท่ีส�งผลต�อการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
ในผู�ป�วยเบาหวาน ตําบลกุ�มพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

Study of The Power Factors Predict Risky Behaviors Contribute to 
Stroke of Diabetic Patients in Baan Kum Phaya, Subdistrict, Kham  

Thale So District, Nakhon Ratchasima Province 
 

กัลยาณี พละทรัพย< 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี เปLนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปpจจัยอํานาจ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผูDป�วยโรคเบาหวาน ตําบลกุGมพะยา 
อําเภอขามทะเสสอ จังหวัดนครราชสีมา กลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษา เปLนผูDป�วยท่ีไดDรับการวินิจฉัย
จากแพทย<วGาเปLนโรคเบาหวาน กลุGมตัวอยGางเปLนแบบเจาะจง จํานวน 93 คน เคร่ืองมือท่ีใชDใน
การศึกษาเปLนแบบสอบถาม (Questionnaire) คG าดัชนีความสอดคลDอง (IOC) ไดD เทG ากับ 1 
แบบทดสอบดDานความรูDคGาความยากงGายและคGาอํานาจจําแนกของเคร่ืองมือ ไดDเทGากับ 0.40 และ
เทGากับ 0.40 คGาความเช่ือม่ัน (Reliability) เทGากับ 0.80 สถิติท่ีใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล ไดDแกG การ
แจกแจงความถ่ี(Frequency) คGารDอยละ (percentage) คGาเฉลี่ย (Mean) และสGวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชิงอนุมาน วิเคราะห<ปpจจัยอํานาจทํานายระหวGางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม โดยใชDสถิติการถดถอยแบบพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบวGา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองไดDจากดDานความรูD มีอํานาจทํานายไดDรDอยละ 21อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ß = 
0.21, p < .05) ดDานแรงสนับสนุนทางทรัพยากรมีอํานาจทํานายไดDรDอยละ 11อยGางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (ß = 0.11, p < .05) และดDานแรงสนับสนุนทางสังคมมีอํานาจทํานายไดDรDอยละ 37
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05(ß = 0.37, p < .01)  
คําสําคญั : ผูDป�วยเบาหวาน/โรคหลอดเลือดสมอง/อํานาจทํานาย 
 

Abstract 
This research was a descriptive research intended to study of the power 

factors predict risky behaviors contribute to stroke of diabetic patients in Baan Kum 
Phaya, Bueng O Subdistrict, Kham Thale So District, Nakhon Ratchasima Province. The 
sample of this study was mainly focused on diabetes patients who were diagnosed 
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by doctors as diabetes. The 93 patients were selected by purposive sampling 
method. The research instruments used in this study were questionnaire with 
appropriateness of content (IOC), the level of difficulty and discriminating power of 
test item and the confidence (Reliability) were equal to 1, 0.40, 0.40 and 0.8, 
respectively. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, and inferential statistics. The factors predictive power between 
independent variables and the dependent variable were conducted using stepwise 
multiple regression analysis. 

The result showed that, the power factors could predict risky behaviors 
contribute to stroke was knowledge, resources support and social support. The 
predictive power of knowledge was 21 percent at the statistical significant level of 
0.05 (ß = 0.21, p < .05). The predictive power of resources support was 11 percent at 
the statistical significant level of 0.05 (ß = 0.11, p < .05). The predictive power of 
social support was 37 percent at the statistical significant level of 0.05 (ß = 0.37, p < .01). 
Keywords: diabetes patients/ stroke/ 
 
บทนํา 
 โรคเบาหวานเปLนปpญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประชากรในหลายประเทศ จากขDอมูลของ
สมาพันธ< เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) รายงานสถานการณ<
โรคเบาหวานในปr 2558 น้ีพบวGามีผูDเปLนเบาหวานท่ัวโลก 387 ลDานคน และไดDประมาณการวGาจะมี
จํานวนผูDเปLนเบาหวานท่ัวโลก เพ่ิมมากกวGา 435 ลDานคน ในปrพ.ศ. 2573 โดยรDอยละ 60 เปLนผูDป�วย
เอเชีย สําหรับประเทศไทยพบผูDป�วย เบาหวานท้ังประเทศ 670,664 คน เพศหญิงมีสัดสGวนมากกวGา
เพศชาย ภาคท่ีไดDรับรายงานมากท่ีสุด คือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาภาคกลาง ภาคเหนือ
และภาคใตDโดยมีจํานวน ป�วยเทGากับ 258,702, 220,650, 117,471, 73841 คน ตามลําดับ (สมาคม
โรคเบาหวานแหGงประเทศไทย, 2557) คนไทยท่ีอายุมากกวGา 15 ปr ข้ึนไป เปLนเบาหวานรDอยละ 6.9 
โดยท่ีมีประชาชนท่ีอยูGในวัยทํางานอายุระหวGาง 45-59 ปrเปLนเบาหวานถึง รDอยละ 10.1 และผูDท่ีอายุ 
30-44 ปrเปLนเบาหวานรDอยละ 3.4 (เพชร รอดอารีย<, 2558) ความชุกของ โรคเบาหวานในประชากร
อายุต้ังแตG 18 ปr ข้ึนไป เพ่ิมข้ึนจากรDอยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2552 เปLนรDอยละ 8.9 ใน พ.ศ. 2557 
(สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวGางประเทศ, 2559) และจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
อุบลราชธานีพบวGาในปrพ.ศ. 2558 มีผูDป�วยเบาหวาน 22,766 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี, 2558) นอกจากน้ีจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุข พบวGาโรคเบาหวานเปLน
สาเหตุการป�วยมากท่ีสุด อันดับแรกของคนไทย และยังมีประชากรท่ีเสี่ยงท่ีจะป�วยจากโรคน้ีอีก 
ประมาณ 10 ลDานคน (สํานักระบาด วิทยา, กรมควบคุมโรค 2555) 
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 จากสถานการณ<โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ของเขตสุขภาพท่ี 9 ไดDแกGจังหวัด
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย< สุรินทร<ในปr 2557 – 2560 จากระบบรายงาน HDC พบวGาท้ัง 4 จังหวัด
น้ี มีอัตราป�วยรายใหมGของโรคเบาหวานต 412.84 , 435.4 , 409.64 และ579.73 ตGอแสนประชากร 
ตามลําดับ และมีอัตราป�วยรายใหมGของโรค ความดันโลหิตสูง 82.12 , 914.41 , 966.26 และ 
1340.6 ตGอแสนประชากร ตามลําดับ มีแนวโนDม เพ่ิมข้ึนอยGางตGอเน่ืองท้ังสองโรค 

โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพกุGมพะยา มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 4 หมูGบDาน ประชากร ท้ังหมด 
2,941 คน แยกเปLนชาย 1,455 คน หญิง 1,486 คน พบวGา สถิติการป�วยเปLนโรคเบาหวาน สถิติความ
ชุกของการเกิดโรคเบาหวานรายใหมGท่ีตรวจพบ 3 ปr ของชุมชน ไดDแกG ปr 2559 จํานวน 74 คน คิด
เปLนอัตราป�วย 25.16 ตGอพันประชากร ปr 2560 จํานวน 79 คน คิดเปLนอัตราป�วย 26.86 ตGอพัน
ประชากร และปr 2561 จํานวน 93 คน คิดเปLนอัตราป�วย 31.62 ตGอพันประชากร และมีผูDป�วย
โรคเบาหวานท่ีป�วยระยะเวลานานแลDวเกิดมีภาวะแทรกซDอนข้ึนจํานวนเพ่ิม ข้ึนทุกปr  เชGน 
โรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตา เปLนแผลเร้ือรัง โรคหลอดเลือดสมองตีบ เปLนตDน จากความชุกของการ
เกิดโรคเบาหวานดังกลGาว ผูDป�วยโรคเบาหวานกลุGมเสี่ยงถDาไมGมีการดูแลสุขภาพตนเองท่ีเหมาะสม และ
ถูกตDอง ขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง คาดการณ<ไวDวGาปr 2562 มีแนวโนDมท่ีจะมี
อุบัติการณ<การเกิดภาวะแทรกซDอนข้ึนในผูDป�วยโรคเบาหวาน เพ่ิมมากข้ึน สGงผลตGอคุณภาพชีวิตของ
ผูDป�วยโรคเบาหวาน ท้ังปpญหาทางสังคม และเศรษฐกิจ ภาครัฐจะตDองสูญเสียงบประมาณในการใชD
จGายกับผลกระทบดังกลGาวอีกมากมาย 

ปpจจัยเสี่ยงตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูDป�วยโรคเบาหวานน้ันเกิดจากผูDป�วย
โรคเบาหวานขาดการดูแลสุขภาพตนเองท่ีถูกตDอง ปpจจัยเสี่ยงตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไดDแกG 
อายุ เพศ กรรมพันธุ< โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดหัวใจ ผูDท่ีมี
ประวัติการเปLนโรคหลอดเลือดสมองมากGอน การสูบบุหร่ี ภาวะไขมันในเลือดสูง ความเครียด โรคอDวน 
เปLนตDน โรคหลอดเลือดในสมอง คือ โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือดบริเวณสมองทําใหDเกิดโรคตGางๆ ของ
หลอดเลือดในสมอง ไดDแกG  โรคหลอดเลือดในสมองตีบ (ischemic stroke) และโรคหลอดเลือดในสมองแตก 
(Intracranial hemorrhage) ทําใหDเกิดภาวะขาดเลือดของสมองจนเปLนสาเหตุทําใหDเกิดการเสียชีวิตหรือ
การเปLนอัมพฤกษ< อัมพาตหรือทําใหDเกิดความผิดปกติตGอสมอง และระบบประสาทไดDงGาย หลอดเลือด
สมอง (อัมพฤกษ< อัมพาต) เปLนสาเหตุหลักการตายของประชากร ท่ัวโลก คาดวGามีผูDเสียชีวิตจํานวน
ประมาณ 17.5 ลDานคนตGอปr รDอยละ 80 อยูGในประเทศท่ีมีรายไดDตํ่าและปานกลาง สําหรับในประเทศ
ไทย อัตราตายจากกลุGมโรคหัวใจและหลอดเลือดอยูGในอันดับ 1 ใน 3 มาโดยตลอด ท่ีสําคัญไดDแกG 
โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจลDมเหลวและโรคหลอดเลือดสมอง  

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง ผูDวิจัยจึงไดDนําแนวคิด ทฤษฎี แบบจําลองการสGงเสริม
สุขภาพ (PRECEDE – PROCEED Model) ปr  ค.ศ. 1987 และไดDใชD เกณฑ<ของ Color Chart มา
ประยุกต< เพ่ือเปLนกรอบในการศึกษาอํานาจทํานายปpจจัยท่ีสGงผลตGอพฤติกรรมเสี่ยงกับการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผูDป�วยโรคเบาหวาน ตําบลกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือ
นําขDอมูลท่ีไดDจากการศึกษาไปวางแผนและพัฒนารูปแบบในการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDป�วย
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เบาหวานใหDเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพ และสามารถดําเนินชีวิตไดDอยGางปกติ ลดการเกิด
ภาวะแทรกซDอนท่ีจะเกิดข้ึน สGงผลใหDมีการดําเนินชีวิตไดDอยGางปกติสุขและย่ังยืนตGอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผูDป�วยโรคเบาหวาน 
บDานกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา     

2. เพ่ือศึกษาอํานาจทํานายปpจจัยท่ีสGงผลตGอพฤติกรรมเสี่ยงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง 
ในผูDป�วยโรคเบาหวาน บDานกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

  
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พฤติกรรมเสี�ยงที�สง่ผลตอ่การ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง 

แบบคัดกรองโรคหวัใจและโรคหลอดเลือดสมอง 
(Color Chart) 

- อายุ   
- การมีญาติพ่ีนDองเปLนโรคหลอดเลือดสมอง 
- การสูบบุหร่ี 
- ระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด 
- ระดับความดันโลหิต                        
- ระดับไขมันในเสDนเลือด 
- ขนาดรอบเอว 
- คGา BMI 

 

ปัจจัยนํา 

- ความรูDเร่ืองโรคเบาหวานและหลอดเลือด
สมอง 

- ทัศนคติตGอการดูแลสุขภาพตนเอง 
ปhจจัยเอื้อ 
- การรับรูDปpญหาสุขภาพ 
- การรับรูDประโยชน<จากการดูแลสุขภาพ

ตนเอง 
ปhจจัยเสริม 
- การไดDรับการสนับสนุนจากครอบครัว 
- การเขDาถึงระบบสุขภาพ 
 

แรงสนับสนุนทางสังคม 

- ด้านชมุชน 
- ด้านข้อมลูข่าวสาร 
- ด้านทรัพยากร 
- ด้านบคุคลากรทางด้านสขุภาพ 
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การดําเนินการวิจัย 
     การวิ จัย น้ีการวิ จัยค ร้ัง น้ี  เปL นการวิ จัย เชิ งพรรณ นา (Descriptive Research)แบบ
ภาคตัดขวาง(Cross-sectional study) เพ่ือศึกษาปpจจัยอํานาจทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการ
เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในผูDป�วยโรคเบาหวาน ตําบลกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา เคร่ืองมีท่ีใชDเปLนแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดDวย 6 สGวน คือ สGวนท่ี 1 
ไดDแกG แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (Color Chart) สGวนท่ี 2 ปpจจัยนํา 
สGวนท่ี 3 ปpจจัยเอ้ือ สGวนท่ี 4 ปpจจัยเสริม สGวนท่ี 5 ปpจจัยดDานแรงสนับสนุนทางสังคม และสGวนท่ี 6 
พฤติกรรมเสี่ยงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในชGวง เดือนธันวาคม 2560 
-มีนาคม 2561 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห<จํานวน และรDอยละของกลุGมผูDป�วยโรคเบาหวาน จําแนกตามแบบคัด 
กรองความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (Color Chart)         

(n = 93) 

(Color Chart)     จํานวน ร�อยละ 
อายุ (ป¡)   

อายุระหวGาง 41 - 60 ปr 40 43.00 
  อายุระหวGาง 61 -79 ปr 39 41.90 
  อายุระหวGาง 80 ปrขึ้นไป 14 15.10 

รวม 93 100 
ระดับน้ําตาลในกระแสเลือด   
  ระดับนํ้าตาลระหวGาง 80.00 – 120.00 mg/dl 34 36.60 
  ระดับนํ้าตาลระหวGาง 120.01 – 139.00 mg/dl 54 58.10 
  ระดับนํ้าตาลระหวGาง 139.01– 159.00 mg/dl 4 4.30 
  ระดับนํ้าตาลระหวGาง 159.01- 179.00 mg/dl - - 
  ระดับนํ้าตาลระหวGาง 179.01 mg/dl ข้ึนไป 1 1.10 

รวม 93 100 
ระดับไขมันในเส�นเลือด   

ระดับไขมันระหวGาง 105.00 – 147.00 mg/dl 25 26.90 
  ระดับไขมันระหวGาง 147.01 – 189.00 mg/dl 36 38.70 
  ระดับไขมันระหวGาง 189.01 mg/dl ข้ึนไป 32 34.40 

รวม 93 100 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห<จํานวน และรDอยละของกลุGมผูDป�วยโรคเบาหวาน จําแนกตามแบบคัด 
กรองความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง (Color Chart) (ตGอ)     

(n = 93) 

(Color Chart)     จํานวน ร�อยละ 
ระดับความดันโลหิต (BP)   
  BP ระหวGาง 108.00 – 137.33 mm.Hg 49 52.70 
  BP ระหวGาง 137.34 – 166.66 mm.Hg 32 34.40 
  BP ระหวGาง 166.67 mm.Hg ข้ึนไป 12 12.90 

รวม 93 100 
ระดับความเสีย่งต�อการเป�นโรคหลอดเลือดสมอง   
  เสี่ยงนDอย (สเีขียวและสีเหลอืง) 54 58.10 
  เสี่ยงปานกลาง (สีสDม) 16 17.20 
  เสี่ยงสูง (สีชมพูและสแีดง) 23 24.70 

รวม 93 100 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห<แบบคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง 
Color Chart) พบวGา กลุGมผูDป�วยโรคเบาหวานมีอายุระหวGาง 41 - 60 ปr มากท่ีสุด จํานวน 40 คน คิด
เปLนรDอยละ 43.00 กลุGมผูDป�วยโรคเบาหวานมีระดับนํ้าตาลในกระแสเลือดอยูGระหวGาง 157.81 – 
234.60 mg/dl มากท่ีสุด จํานวน 54 คน คิดเปLนรDอยละ 58.10 มีระดับไขมันในเสDนเลือดอยูGระหวGาง 
147.01 – 189.00 mg/dl มากท่ีสุด จํานวน 36 คน คิดเปLนรDอยละ 38.70 มีระดับความดันโลหิตอยูG
ระหวGาง 108.00 – 137.33 mm.Hg มากท่ีสุด จํานวน 49 คน คิดเปLนรDอยละ 52.70 กลุGมผูDป�วย
โรคเบาหวานมีระดับความเสี่ยงตGอการเปLนโรคหลอดเลือดสมองอยูGในระดับเสี่ยงนDอย (สีเขียวและสี
เหลือง) มากท่ีสุด จํานวน 54 คน คิดเปLนรDอยละ 58.10  

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห<คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรวมดDานพฤติกรรม เสี่ยง
ท่ีสGงผลตGอ การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูDป�วยโรคเบาหวาน     

 (n=93) 

ปhจจัยเสี่ยง ค�าเฉลี่ย  
ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานS.D. 

ระดับ 
พฤติกรรมเสีย่ง 

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือด
สมองในผูDป�วยเบาหวาน 

29.21 3.18 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห<คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เฉลี่ยรวมดDาน

พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูDป�วยโรคเบาหวาน พบวGา กลุGมผูDป�วย
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โรคเบาหวานสGวนใหญGมีระดับดDานพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อยูGในระดับ

ปานกลาง ( =29.21) (S.D.=3.18) 
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ความแปรปรวนจากตัวแปรเกณฑ<และตัวแปรพยากรณ<      
(n=93) 

สมการ 
แหล�งความ
แปรปรวน 

sum 0f 
Squares 

df 
Mean 

Squares 
F Sig. 

XX3,X14,XX11 Regression 
Residual 

156.481 
777.217 

3 
89 

52.160 
8.733 

5.973 .001 

 Total 933.699 92    
หมายเหตุ XX3= ความรูDเร่ืองโรคหลอดเลือดสมอง, X14 = ดDานขDอมูลขGาวสาร, XX11 = แรงสนับสนุนทางสังคม 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห<ขDอมูล แสดงใหDเห็นวGาความสัมพันธ<ระหวGางตัวแปรเกณฑ<และ

ตัวแปรพยากรณ< มีความสัมพันธ<ในเชิงเสDนตรง โดยใชDตัวแปรพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผูDป�วยเบาหวาน ในมิติของ xx1, xx2, xx3, xx4, xx5, x6, x7, xx8, x9, x10, 
xx11, x12, x13, x14, x15 จากการคํานวณ สามารถนําไปสรDางสมการไดD  
 
ตารางท่ี 4 การเปลี่ยนแปลงคGาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<พหุคูณ (R) ระหวGางตัวแปรท่ีไดDรับการ คัดเลือก 
เขDาสูGสมการถดถอย คGาสัมประสิท ธ์ิการพยากรณ<  (R2) และ คGาสัมประสิท ธ์ิการพยากรณ< ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปเม่ือสมการเปลี่ยน (R2 change) ในการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมองในผูDป�วยเบาหวาน                  

(n=93) 

ตัวแปรต�น R R2 F 
Unstd.  Std. 

t p-value 
B SE Beta 

Constant    26.743 2.399  11.147 0.000 
1. ดDานความรูD 0.245 0.060 5.814 0.381 0.172 0.217 2.214 0.018 
2. แรงสนับสนุนดDาน
ทรัพยากร 

0.3334 0.112 5.668 - 1.117 0.331 - 0.518 - 3.379 0.005 

3. แรงสนับสนุนทาง
สังคม 

0.409 0.168 5.973 0.187 0.077 0.378 2.441 0.001 

 
จากตารางท่ี 4 ผลวิเคราะห<การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple linear 

regression) ของการทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูDป�วย
โรคเบาหวาน ผลวิเคราะห<การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนตามลําดับความสําคัญของตัวแปรท่ีเขDา
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สมการ พบวGา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองใน
ผูDป�วยเบาหวาน ไดDแกG ดDานความรูDเร่ืองโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ดDานแรงสนับสนุนดDาน
ทรัพยากร ดDานแรงสนับสนุนทางสังคม ถูกคัดเลือกเขDาสมการเปLนอันดับแรก ดDานความรูD สามารถ
ทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดDรDอยละ 6.00 ถูกคัดเลือดเขDาสมการ
เปLนอันดับท่ีสอง ดDานแรงสนับสนุนดDานทรัพยากร สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิด
โรคหลอดเลือดสมองไดDรDอยละ 11.00 ตัวแปรท่ีถูกคัดเลือกเขDาสมการเปLนอันดับท่ีสาม ดDานแรง
สนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองไดDรDอยละ 
16.00 

สรุปไดDวGา เม่ือพิจารณาตามตัวแปรสมการพยากรณ<  พบวGา ปpจจัยดDานความรูDเร่ือง
โรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดสมอง ปpจจัยดDานทรัพยากร และปpจจัยดDานแรงสนับสนุนทางสังคม 
ในมิติของ XX1, X14, XX11 จะมีแนวโนDมท่ีสGงผลตGอพฤติกรรมเสี่ยงตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
ลดลง (XX1 = อายุ , XX4 = ทัศนคติตGอ, XX11 = แรงสนับสนุนทางสังคม)      

          
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบวGา พฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผูDป�วย
โรคเบาหวาน ตําบลกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอ
การเกิดโรคหลอดเลือดสมองอยูGในระดับเสี่ยงปานกลาง ซึ่งไมGสอดคลDองกับสมมุติฐานท่ีต้ังไวD วGาผูDป�วย
โรคเบาหวานมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง อยูGในระดับเสี่ยงนDอย อธิบาย
ไดDวGา การมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีจะนําไปสูGการเกิดโรคหลอดเลือดสมองน้ัน ซึ่งเปLนภาวะแทรกซDอนท่ี
อันตรายมากสําหรับผูDป�วยโรคเบาหวาน ซึ่งผูDป�วยโรคเบาหวานในชุมชนตําบลกุGมพะยา อําเภอขาม
ทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา สGวนมากมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมองท่ี
แตกตGางกันไป เชGน การไมGมีความรูDในการปJองกันตนเองจากโรคหลอดเลือดสมองหรือทัศนคติท่ีไมGดี
ตGอโรคหลอดเลือดสมองของแตGละบุคคล ซึ่งสอดคลDองกับ สุรพงษ< โสธนะเสถียร ( 2533 : 123)   

ผลการศึกษา พบวGา ตัวแปรท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรคหลอด
เลือดสมอง ไดDแกG ดDานความรูD ดDานแรงสนับสนุนดDานทรัพยากร ดDานแรงสนับสนุนทางสังคม และดDาน
ความรูD ถูกคัดเลือกเขDาสมการเปLนอันดับแรก สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ีสGงผลตGอการเกิดโรค
หลอดเลือดสมอง ไดDรDอยละ 6.00 ดDานแรงสนับสนุนดDานทรัพยากร สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ี
สGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไดDเพ่ิมข้ึนรDอยละ 11.00 ดDานแรงสนับสนุนทางสังคม ถูก
คัดเลือกเขDาสมการเปLนอันดับสาม โดยดDานแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถทํานายพฤติกรรมเสี่ยงท่ี
สGงผลตGอการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ไดDเพ่ิมข้ึนรDอยละ 16.00 ซึ่งสอดกับสมมติฐานท่ีต้ังไวD วGาความรูD
เร่ืองโรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง ทัศนคติตGอการดูแลสุขภาพตนเองการรับรูDปpญหาสุขภาพ การ
รับรูDประโยชน<จากการดูแลสุขภาพตนเอง การไดDรับการสนับสนุนจากครอบครัว การเขDาถึงระบบ
สุขภาพ ปpจจัยดDานแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมเสี่ยงกับการเกิดโรคหลอด
เลือดสมองในผูDป�วยโรคเบาหวาน ตําบลกุGมพะยา อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
ควรศึกษาวิจัยในกลุGมผูDป�วยโรคความดันโลหิตสูงเก่ียวกับพฤติกรรมเสี่ยงตGอการเกิดโรคหลอด

เลือดสมอง ในการปJองกันการเกิดโรคอัมพฤกษ< อัมพาต และศึกษาเชิงคุณภาพถึงกลุGมผูDป�วยท่ีเปLน
กลุGมเสี่ยงเพ่ือนําขDอมูลมาวางแผนการสGงเสริมพฤติกรรมท่ีเหมาะสมใหDกับประชาชนตGอไป 
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ความรู� ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป{องกันอันตรายจากการใช�สารเคมีกําจัด 
ศัตรูพชืของเกษตรกรบ�านค�างพลูใต� ตําบลค�างพลู อําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา 
Knowledge, Attitudes and behaviors in preventing the dangers of using 

chemical removal Farmers' pests, Ban KlangPluTai, KhangPhlu Sub-
district, NonThai District Nakhon Ratchasima Province. 

 
สุภาพ หวังขDอกลาง 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) เพ่ือศึกษาความรูD ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร  บDานคDางพลูใตD 
ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมากลุGมประชากรท่ีใชDในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เกษตรกรท่ี
ใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีมีช่ือข้ึนทะเบียนราษฎร<บDานคDางพลูใตD จํานวน 48 คน สถิติท่ีใชDในการ
วิเคราะห<ขDอมูล ไดDแกG ความถ่ี รDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแจกแจงความถ่ี     

ผลการศึกษา พบวGาเกษตรกรท่ีใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการทําการเกษตร สGวนใหญGเปLน
เพศชาย รDอยละ 68.80 มีอายุระหวGาง 41-50 ปr และอายุระหวGาง 51-60 ปr คิดเปLนรDอยละ 33.30 มี
ระดับการศึกษาอยูGในชGวงประถมศึกษา รDอยละ 56.30 มีอาชีพเกษตรกรรม รDอยละ 79.20 รายไดDตGอ
ครัวเรือนอยูGระหวGาง 5,001-10,000 บาท รDอยละ 52.10 และสGวนใหญGไดDรับขDอมูลขGาวสารจากทาง
เจDาหนDาท่ีสาธารณสุข รDอยละ 93.80 ดDานความรูDเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร

พบวGา มีความรูDในการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับมาก (  =0.73,S.D =0.27) ทัศนคติ
เก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร มีทัศนคติเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดย

อยูGในระดับไมGแนGใจ ( =1.98,S.D =0.48) และพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยรวมมีพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

โดยรวมอยูGในระดับปฏิบัติบางคร้ัง (  =2.30,S.D =0.52) 
คําสําคญั : เกษตรกร, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช, พฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมี 

 
Abstract 

 This research is a descriptive research to study knowledge, attitudes and 
preventive behaviors of farmers using pesticides. Ban KlangPluTai, KhangPhlu Sub-
district, NonThai District, Nakhon Ratchasima Province.The population used in this 
research is Farmers who use pesticides that have been registered in the House of Ban 
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PhangPluTai, a total of 48 people. Statistics used in data analysis include frequency, 
percentage, mean, standard deviation. And frequency distribution 
 The study found that farmers who use pesticides in agriculture Most of them 
were male, 68.80 percent, aged between 41-50 years, and aged between 51-60 years, 
33.30 percent had educational level in primary education, 56.30 percent had 
agricultural occupation, 79.20 percent of income per household. Between 5,001-
10,000 baht, 52.10% and most of them received information from the public health 
officer 93.80% The knowledge about the use of pesticides of farmers found that 

There is a high level of knowledge of pesticide use ( =0.73, S.D=0.27). Attitudes 
toward pesticide use of farmers There is an attitude about the use of pesticides at an 

uncertain level ( = 1.98, S.D =0.48) and the preventive behaviors of pesticide use by 
farmers in the overall behavior to prevent danger from The total use of pesticides is 

at the operational level, sometimes ( = 2.30, S.D = 0.52). 
Keywords: Agricultural workers; Pesticide Usage: Preventive behavior from using 
chemicals 
 
บทนํา  

ในปpจจุบันมีการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เพ่ิมมากข้ึนในการทําการเกษตรของชาวนา ชาวสวน 
และชาวไรG มีการใชDปุ�ยเคมีเพ่ือเรGงการเจริญเติบโตของตDนพืช และใหDพืชมีการเจริญเติบโตท่ีแข็งแรง
สมบูรณ<ดูหนDารับประทานและไมGมีรGองรอยการกัดแทะของหนูหรือแมลงตGางๆ ท่ีสGงผลกระทบใหD
พืชผลเกิดความเสียหาย อีกท้ังยังคอยชGวยยับย้ังการเจริญเติบโตของวัชพืชท่ีมาปรกคลุมตDนพืชหลัก
ไมGใหDเกิดการเสียหาย หรือวัชพืชน้ันอาจสGงผลใหDพืชหลักมีการเจริญเติบโตท่ีไมGแข็งแรง เลยมีการใชD
สารปราบศัตรูพืชเพ่ือเปLนการกําจัดศัตรูของพืชไดDงGายและรวดเร็ว (วัลยาพร จันตรี, 2556) จากขDอมูล
ประชากรสถิติทางการทะเบียนในปr 2560 พบวGา จังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนประชากร 2,639,226 
คน เพศชาย จํานวน 1,301,249 คน และเพศหญิง จํานวน 1,337,977 คน มีจํานวนพ้ืนท่ีท้ังหมด 
12.80 ลDานไรG เปLนพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณ 8.70 ลDานไรG หรือคิดเปLน รDอยละ 67.97 ของพ้ืนท่ี
ท้ังหมด โดยแบGงพ้ืนท่ีเปLนพ้ืนท่ีนาขDาว 4,329,724 ไรG พ้ืนท่ีปลูกพืชไรG 3,793,602 ไรG พ้ืนท่ี ปลูกสวน
ไมDผลและไมDยืนตDน 606,388 ไรG พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน 25,782 ไรG พ้ืนท่ีทุGงหญDาเลี้ยงสัตว< 157,639 ไรG 
และไดDมีการสุGมการตรวจวัดระดับเอนไซม<โคลีนเอสเตอเรสในเลือดของเกษตรกรท่ีใชDสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชจากขDอมูลของโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
พบวGาในปr 2559 มีการตรวจวัดระดับเอนไซม<โคลีนเอสเตอเรส ในกลุGมเกษตรกร จํานวน 48 ราย 
ดังน้ันผูDวิจัยจึงมีความสนใจของกลุGมท่ีมีการตรวจระดับเอนไซม<โคลีนเอสเตอเรสจึงไดDศึกษาวิจัยเร่ือง 
ความรูD ทัศนคติ และพฤติกรรมในการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
บDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือจะไดDนําขDอมูลท่ีไดDไปใชDในการ
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วางแผนพัฒนาดDานการสาธารณสุขในการปJองกันสGงเสริมสุขภาพอนามัยของเกษตร และประชาชนใหD
มีสุขภาพภาวะท่ีดีตGอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความรูD ทัศนคติ และพฤติกรรมการปJองกันอัตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
พืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

        
ตัวแปรต�น            ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุGมตัวอยGาง 
 ประชากรกลุGมตัวอยGางท่ีใชDในการศึกษา เปLนเกษตรกรท่ีมีการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในการ
ทําการเกษตรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยใชDเกณฑ<ในการคัด
เขDา(Inclusion criteria) โดยไดDกลุGมตัวอยGางท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ<ท่ีผูDวิจัยใชDในการ คัดเขDา จํานวน 
48 คน คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling or Judgmental Sampling)  

1. เค ร่ืองมือ ท่ี ใชD ในการวิ จัย เค ร่ืองมือ ท่ี ใชD ในการศึกษาค ร้ังน้ี เปL นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จํานวน 4 สGวน ประกอบดDวย  
 สGวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปpจจัยสGวนบุคคล 
 สGวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความรูDในการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 สGวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติในการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

- ความรูDเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช 

ปpจจัยสGวนบุคคล 
1) เพศ  2) อายุ   3) ระดับการศึกษา   
4) อาชีพ 5) รายไดD   
6) การไดDรับขDอมูลขGาวสารเร่ืองการ
ปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 
 

 
พฤติกรรมการป้องกนัอตัรายจาก

การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
 

- ทศันคติตอ่การใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช 
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 สGวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการปJองกันอัตรายจากสารเคมีกําจัดศตรูพืช
ของเกษตรกร  
 2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผูDทรงคุณวุฒิมี จํานวน 3 ทGานพรDอมปรับปรุงแลDวนํา
ทดลองใชD(Try out) จํานวน 30 ราย ในกลุGมท่ีมีลักษณะคลDายคลึงกับกลุGมตัวอยGาง พบวGาเคร่ืองมือท่ี
ผูDทรงคุณวุฒิไดDตรวจสอบความสอดคลDองของเน้ือหา(Index of Item Object Congruence: IOC) 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ<, 2545) มีคGา IOC มีคGา 0.70 ข้ึนไป  
 
ผลการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีเปLนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาความรูD ทัศนคติ 
และพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย 
จังหวัดนครราชสีมา 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรDอยละของกลุGมตัวอยGาง จําแนกปpจจัยสGวนบุคคล  

(n=48) 

ปhจจัยส�วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ 
เพศ  
  ชาย 33 68.80 
  หญิง 15 31.20 

รวม 48 100 
อายุ (ปr)   

ระหวGางอายุ 21-30 ปr 1 2.10 
ระหวGางอายุ 31-40 ปr 7 14.60 
ระหวGางอายุ 41-50 ปr 16 33.30 
ระหวGางอายุ 51-60 ปr 16 33.30 

     61 ปrขึ้นไป 8 16.70 
รวม 48 100 

ระดับการศึกษา   
  ไมGไดDศึกษา 5 10.40 
  ประถมศึกษา 27 56.30 
  มัธยมศึกษา 12 25.00 
  อนุปริญญาหรือเทียบเทGา 4 8.30 

รวม 48 100 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรDอยละของกลุGมตัวอยGาง จําแนกปpจจัยสGวนบุคคล (ตGอ) 
(n=48) 

ปhจจัยส�วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ 

อาชีพ    
  เกษตรกรรม 38 79.20 
  คDาขาย/ธรุกจิสGวนตัว 6 12.50 
  รับจDางแรงงาน 1 2.10 
  อื่นๆ 3 6.20 

รวม 48 100 
รายไดD   
   ต่ําวGา 5,000 บาท 2 4.20 
  5,001-10,000 บาท  25 52.10 
  10,001-15,000 บาท  17 35.40 
  15,001– 20,000 บาท  4 8.30 

รวม 48 100 
การไดDรับขDอมูลขGาวสาร   
  ไมGไดDรับ 1 2.10 
  ไดDรับ 47 97.90 

รวม 48 100 
ทีว ี   
 ไมGไดDรับ 38 79.20 
 ไดDรับ 10 20.80 

รวม 48 100 
วิทย ุ   
 ไมGไดDรับ 39 79.20 
 ไดDรับ 9 20.80 

รวม 48 100 
หอกระจาย    
  ไมGไดDรับ 
  ไดDรับ  

48 
- 

100 
- 

รวม 48 100 
เจDาหนDาที่สาธารณสุข   
  ไมGไดDรับ 3 6.20 
  ไดDรับ 45 93.80 

รวม  48 100 
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ตารางท่ี 1 จํานวนและรDอยละของกลุGมตัวอยGาง จําแนกปpจจัยสGวนบุคคล (ตGอ) 
(n=48) 

ปhจจัยส�วนบุคคล จํานวน (คน) ร�อยละ 
อาสาสมัคร   
  ไมGไดDรับ 41 85.40 
  ไดDรับ 7 14.60 

รวม 48 100 
เพ่ือนบDาน    
  ไมGไดDรับ 27 56.20 
  ไดDรับ  21 43.80 

รวม 48 100 
ครอบครัว    
  ไมGไดDรับ 45 93.80 
  ไดDรับ  3 6.20 

รวม 48 100 
อ่ืนๆ   
  ไมGไดDรับ 39 81.20 
  ไดDรับ 9 18.80 

รวม 48 100 
  
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห<ปpจจัยสGวนบุคคล ของกลุGมตัวอยGางพบวGา กลุGมประชากรสGวน
ใหญGเปLนเพศชาย จํานวน 33 คน คิดเปLนรDอยละ 68.80 มีอายุระหวGาง 41-50 ปr และอายุระหวGาง 
51-60 ปr จํานวน 16 คน คิดเปLนรDอยละ 33.30 มีระดับการศึกษาอยูGในชGวงประถมศึกษา จํานวน 27 
คน คิดเปLนรDอยละ 56.30 สGวนใหญGมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 38 คน คิดเปLนรDอยละ 78.20 รายไดD
ตGอครัวเรือนอยูGระหวGาง 5,001-10,000 บาท จํานวน 25 คน คิดเปLนรDอยละ 52.10 และสGวนใหญG
ไดDรับขDอมูลขGาวสาร จํานวน 47 คนคิดเปLนรDอยละ 97.90 และจากทางเจDาหนDาท่ีสาธารณสุข จํานวน 
45 คน คิดเปLนรDอยละ 93.80  



The Seventh National Symposium  
 Bangkokthonburi University 

515 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห< คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความรูDการใชDสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

(n=48)  
ข�อท่ี ข�อความ  S.D ระดับความรู� 

1 กGอนใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรสอบถามวิธีใชDจากผูDขาย  0.98 0.14 มาก 
2 การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรผสมตามท่ีฉลากระบุ 0.96 0.20 มาก 
3 วิธีปJองกันเพ่ือใหDเกิดความปลอดภัยในขณะผสมสารเคมี

กําจัดศัตรูพืชควรลDางมือดDวยนํ้าสบูG  
0.94 0.24 มาก 

4 ในขณะท่ีทGานฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถDาหัวฉีดอุดตัน
ใชDลวดหรือไมDเล็กๆ แทงหัวฉดี  

0.79 0.41 มาก 

5 ขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถDาเสื้อผDาเปrยกสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชหยุดฉีดพGนทันทีแลDวเปลี่ยนเสือ้ผDาใหมG  

1.00 0.00  มาก 

6 ในขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแลDวมีอาการวิงเวียน
ศีรษะ มีเหง่ือออกมาผิดปกติ หยุดพักแลDวกินยา  

0.40 0.49 ปานกลาง 

7 ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีใชDแลDวนําเอาไป
ลDางไวDใชDทําประโยชน<อ่ืนๆ  

0.40 0.49 ปานกลาง  

8 พิษของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจะตกคDางในรGางกายของ
ผูDบริโภค ผัก ผลไมD  

0.17 0.37 นDอย 

9 ภายหลังการฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรเก็บเคร่ือง
พGน แลDวรีบอาบนํ้าและเปลี่ยนเสื้อผDา  

0.98 0.14 มาก 

 เฉลี่ยรวมรายข�อ 0.73 0.27 มาก 
  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห<ดDานทัศนคติการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกตรกร  บDาน
คDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนรราชสีมา พบวGากลุGมประชาชนมีทัศนคติดDานการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสGวนใหญGอยูGในระดับมาก ( =0.73) (S.D = 0.27) 
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห< จํานวน รDอยละของกลุGมตัวอยGางจําแนกตามระดับความรูDการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

(n=48)  

ปhจจัยด�านทัศนคติ 
น�อย ปานกลาง มาก 

จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) 
ดDานความรูDเร่ืองการใชDสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช  

- 26(54.2) 22(45.8) 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<ระดับความรูDการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDาน
คDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวGา กลุGมประชากรท่ีศึกษามีความรูD
การใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับมาก จํานวน 22 คน คิดเปLนรDอยละ 45.8 มีความรูDการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับปานกลาง จํานวน 26 คน คิดเปLนรDอยละ 54.2 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห< คGาเฉลี่ย และสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนคติการใชDสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา    

(n=48)  
ข�อท่ี ข�อความ  S.D ระดับทัศนคติ 

1 การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรใชDมือกวนเพราะ
สารเคมีจะละลายไดDเร็วกวGาใชDไมDกวนหรือคน  

1.10 0.30 ไมGเห็นดDวย 

2 การด่ืมนํ้า สูบบุหร่ี ในขณะฉดีพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ไมGมีผลตGอการไดDรับสารพิษจากสารเคมีเขDาสูGรGางกาย  

1.65 0.52 ไมGเห็นดDวย 

3 ในขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ควรยืนอยูGเหนือลม
จึงจะไดDรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชนDอยท่ีสุด  

2.85 0.35 เห็นดDวย 

4 การเก็บเก่ียวพืชผัก หลังการฉีดพGนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตDองเวDนระยะตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงจะ
ปลอดภัย  

2.60 0.53 เห็นดDวย 

5 การเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรเก็บไวDใน
ท่ีหยิบไดDสะดวก  

2.92 0.34 เห็นดDวย 

6 เกษตรกรท่ีทําการฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมาหลาย
ปrจะมีภูมิตDานทาน  

1.69 0.51 ไมGแนGใจ 

7 สารกําจัดศัตรูพืชท่ีมีตัวยาไมGเขDมขDน ไมGจําเปLนท่ีผูDฉีดพGน
จะตDองสวมใสGอุปกรณ<ปJองกัน  

1.31 0.51 ไมGเห็นดDวย 

8 วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน ไมGเปLนการชGวยตัดวงจรชีวิต
ของแมลงศัตรูพืช  

1.73 0.61 ไมGแนGดDวย 

9 วิธีการกําจัดศัตรูพืชโดยไมGใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชGน 
การใชDไฟสีมGวงหรือตะเกียงลGอแมลงในตอนกลางคืน ไมG
เปLนผลดีตGอสิ่งแวดลDอม  

1.81 0.67 ไมGแนGใจ 

 เฉลี่ยรวมรายข�อ 1.96 0.48 ไม�แน�ใจ 
  
 จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห<ดDานทัศนคติการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDาน
คDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวGา กลุGมประชากรมีทัศนคติดDานการ
ใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสGวนใหญGอยูGในระดับไมGแนGใจ ( =1.98) (S.D=0.48)ซึ่งมีคะแนนอยูGในระดับ
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เห็นดDวย 3 ลําดับ คือ การเก็บภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรเก็บไวDในท่ีหยิบไดDสะดวก ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับเห็นดDวย ( =2.92) (S.D=0.34) รองลงมา ไดDแกG ในขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช ควรยืนอยูGเหนือลมจึงจะไดDรับพิษจากสารกําจัดศัตรูพืชนDอยท่ีสุด ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGใน
ระดับเห็นดDวย ( =2.85) (S.D=0.35) และการเก็บเก่ียวพืชผัก หลังการฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ตDองเวDนระยะตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงจะปลอดภัยซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับเห็นดDวย ( =2.60) 
(S.D=0.53) และกลุGมประชากรมีทัศนคติดDานการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับไมGแนGใจ 3 ลําดับ 
คือ การด่ืมนํ้า สูบบุหร่ี ในขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไมGมีผลตGอการไดDรับสารพิษจากสารเคมีเขDา
สูGรGางกาย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับไมGเห็นดDวย   (  =1.65) (S.D.=0.52) รองลงมา ไดDแกG สาร
กําจัดศัตรูพืชท่ีมีตัวยาไมGเขDมขDน ไมGจําเปLนท่ีผูDฉีดพGนจะตDองสวมใสGอุปกรณ<ปJองกัน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย

อยูGในระดับไมGเห็นดDวย ( =1.31) (S.D.=0.51) และการผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรใชDมือกวน 
เพราะสารเคมีจะละลายไดDเร็วกวGาใชDไมDกวนหรือคน ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับไมGเห็นดDวย  

( =1.10) (S.D.=0.30)  
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะห< จํานวน รDอยละ ของกลุGมตัวอยGางจําแนกตามระดับทัศนคติการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

(n=48)  

ปhจจัยด�านทัศนคติ 
ไม�เห็นด�วย ไม�แน�ใจ เห็นด�วย 

จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) 
ดDานทัศนคติเร่ืองการใชDสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช 

4(8.3) 44(91.7) - 
 

  
จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห<ระดับทัศนคติการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDาน

คDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบวGากลุGมประชากรท่ีศึกษามีทัศนคติ
การใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับไมGแนGใจ จํานวน 44 คน คิดเปLนรDอยละ 91.7 และมีระดับ
ทัศนคติการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในระดับไมGเห็นดDวยนDอยท่ีสุด จํานวน 4 คน คิดเปLน รDอยละ 8.3 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการวิเคราะห< คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับพฤติกรรมการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

(n=48) 

ข�อท่ี ข�อความ  S.D ระดับพฤติกรรม 
1 ทGานอGานฉลากท่ีระบุวิธีใชDของผลิตภัณฑ<สารเคมีทาง

การเกษตรกGอนนํามาใชDทุกคร้ัง  
2.83 0.37 ปฏิบัติทุกคร้ัง 

2 ทGานจะรีบเปลี่ยนเสื้อผDาทันทีเม่ือสารเคมีทางการ
เกษตรหกหรือหยดใสGเสื้อผDา  

2.17 0.47 ปฏิบัติติบางคร้ัง 

3 ขณะทําการฉีดพGนสารเคมีทางการเกษตรทGานเดินไป
ในทิศทางเดียวกับลม  

1.56 0.54 ไมGปฏิบัติ 

4 ทGานตรวจสอบอุปกรณ<เคร่ืองมือท่ีใชDในการฉีดพDน
สารเคมีทางการเกษตรทุกคร้ังท่ีจะนํามาใชDงาน  

2.63 0.48 ปฏิบัติทุกคร้ัง 

5 ทGานสวมเสื้อผDาแขนยาวไมGมีรอยขาดเม่ือทํางาน
เก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตร  

2.85 041 ปฏิบัติติทุกคร้ัง 

6 ทGานสวมถุงมือยางทุกคร้ังท่ีทํางานเก่ียวกับสารเคมีทาง
การเกษตร  

1.69 0.65 ปฏิบัติบางคร้ัง 

7 ทGานสวมรองเทDาบู�ทยางทุกคร้ังเม่ือทํางานเก่ียวกับ
สารเคมีทางการเกษตร  

2.42 0.73 ปฏิบัติทุกคร้ัง 

8 ทGานสวมหนDากากทุกคร้ังเม่ือทํางานเก่ียวกับสารเคมี 2.48 0.61 ปฏิบัติทุกคร้ัง 
9 ทGานลDางมือทําความสะอาดดDวยนํ้าและสบูGทกุคร้ังกGอน

รับประทานอาหารหรือด่ืมนํ้า  
2.81 0.44 ปฏิบัติทุกคร้ัง 

10 ทGานแยกซักเสือ้ผDาท่ีใสGทํางานออกจากเสื้อผDาอ่ืนๆ  1.60 0.57 ไมGปฏิบัติ 

 เฉลี่ยรวมรายข�อ 2.30 0.52 ปฏิบัติบางคร้ัง 
  

จากตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห< พบวGา ดDานพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรสGวนใหญGอยูGในระดับปฏิบัติบางคร้ัง ( =2.30) (S.D =0.52) ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยอยูGในระดับมีการปฏิบัติทุกคร้ัง 3 ลําดับ คือ ทGานสวมเสื้อผDาแขนยาว ไมGมีรอยขาด เม่ือทํางาน
เก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับมีการปฏิบัติทุกคร้ัง (  =2.85)  
(S.D=0.41) รองลงมา คือทGานอGานฉลากท่ีระบุวิธีใชDของผลิตภัณฑ<สารเคมีทางการเกษตรกGอนนํามาใชD
ทุกคร้ัง ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับมีการปฏิบัติทุกคร้ัง ( =2.83)   (S.D=0.37) และทGานลDางมือทํา
ความสะอาดดDวยนํ้าและสบูGทุกคร้ังกGอนรับประทานอาหารหรือ ด่ืมนํ้า ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับมี
การปฏิบัติทุกคร้ัง ( =2.81) (S.D=0.44) และขDอท่ีกลุGมประชากรมีคะแนนพฤติกรรมดDานการปJองกัน
อันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนDอยท่ีสุด คือ ทGานแยกซักเสื้อผDาท่ีใสGทํางานออกจากเสื้อผDา
อ่ืนๆ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูGในระดับมีการไมGปฏิบัติ (  =1.60) (S.D=0.57)  
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการวิเคราะห< จํานวน รDอยละ ของกลุGมตัวอยGางจําแนกตามระดับพฤติกรรมการ
ปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคคDางพลู อําเภอ
โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  

(n=48)  

ปhจจัยด�านพฤติกรรม 
ไม�ปฏิบัติ บางคร้ัง ทุกคร้ัง 

จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) จํานวน(ร�อยละ) 
ดDานพฤติกรรมเร่ืองการใชDสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช 

- 27(56.3) 21(43.8) 

  
จากตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห<ระดับพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาพบวGา กลุGม
ประชากรท่ีศึกษามีพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGในระดับปฏิบัติบางคร้ัง จํานวน 27 คน 
คิดเปLนรDอยละ 56.3 และมีระดับพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอยูGใน
ระดับการปฏิบัติทุกคร้ัง จํานวน 21 คน คิดเปLนรDอยละ 43.8 

 
อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการศึกษาความรูD ทัศนคติ และพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 
ผูDวิจัยไดDอภิปรายผล ดังน้ี  
 1. ผลการวิจัย พบวGา ระดับความรูDเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDาง
พลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สGวนใหญGมีความรูDในการใชDสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชอยูGในระดับมาก โดยพบวGา เกษตรกรท่ีใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอบคําถามเก่ียวกับการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชไดDถูกมากท่ีสุดคือ ขณะฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ถDาเสื้อผDาเปrยกสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชหยุดฉีดพGนทันที แลDวเปลี่ยนเสื้อผDาใหมG ลองลงมาคือ กGอนใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควร
สอบถามวิธีใชDจากผูDขาย และภายหลังการฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรเก็บเคร่ืองพGน แลDวรีบ
อาบนํ้าและเปลี่ยนเสื้อผDา ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากเกษตรกรท่ีใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเกษตรกร บDานคDาง
พลูใตD ตําบลคDางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ไดDรับความรูDขGาวสารเก่ียวกับอันตรายจาก
การใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช จากแหลGงขDอมูลตGางๆ ซึ่งเห็นไดDจากขDอมูลการรับรูDขGาวสารของเกษตรกร 
พบวGา เกษตรกรเคยไดDรับขDอมูลขGาวสารเก่ียวกับอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจาก
เจDาหนDาท่ีสาธารณสุข จากเพ่ือนบDาน และจากทีวี จึงทําใหDเกษตรกรไดDรับความรูDเก่ียวกับการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในเร่ืองตGางๆ ไดDแกG กGอนใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรสอบถามวิธีใชDจากผูDขาย 
การผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรผสมตามท่ีฉลากระบุ วิธีปJองกันเพ่ือใหDเกิดความปลอดภัยในขณะ
ผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรลDางมือดDวยนํ้าสบูG ในขณะท่ีทGานฉีดพGนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชถDาหัวฉีดอุด
ตันใชDลวดหรือไมDเล็กๆ แทงหัวฉีด ควรสวมเสื้อผDาแขนยาว ไมGมีรอยขาด เม่ือทํางานเก่ียวกับสารเคมี
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ทางการเกษตร สวมถุงมือยาง สวมรองเทDาบู�ทยาง สวมหนDากากทุกคร้ังท่ีทํางานเก่ียวกับสารเคมีทาง
การเกษตร ซึ่งสอดคลDองกับวรเชษฐ< ขอบใจ (2557) ศึกษาพฤติกรรมการใชDสารเคมีปJองกันกําจัด
ศัตรูพืชเกษตรกร พบวGากลุGมประชากรไมGใสGแวGนตาขณะผสมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมขณะฉีด
พGนสารเคมี กําจัดศัตรูพืช พบวGาสGวนใหญGมีพฤติกรรมอยูGในระดับดี คGาคะแนนเฉลี่ยเทGากับ 2.41 
(S.D= 0.3) ซึ่งเกษตรกลุGมตัวอยGางสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และสวมถุงมือ ถุงเทDา รองเทDาบู�ท
ในขณะปฏิบัติงานมีจํานวนมากท่ีสุด และพฤติกรรมท่ีปฏิบัติไมGถูกตDองมากท่ีสุด คือเกษตรกรกลุGม
ตัวอยGางไมGป�ดปากและป�ดจมูกดDวยผDาหรือสวมหนDากากและใสGแวGนตาตลอดเวลาขณะฉีดพGนสารเคมี
ปJองกันกําจัดศัตรูพืช พฤติกรรมหลังการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวGา สGวนใหญGมีพฤติกรรมอยูGใน
ระดับดี คGาคะแนนเฉลี่ยเทGากับ 2.45 (S.D= 0.4) ซึ่งเกษตรกลุGมตัวอยGางอาบนํ้า สระผม ฟอกสบูG และ
เปลี่ยนชุดท่ีสวมในการฉีดพGนสารเคมีปJองกันกําจัดศัตรูพืชทันที มีจํานวนมากท่ีสุด และพฤติกรรมท่ี
ปฏิบัติไมGถูกตDองมากท่ีสุด คือการไมGติดปJายแจDงใหDคนอ่ืนทราบวGาเปLนพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิงจะฉีดพGนสารเคมี
ปJองกันกําจัดศัตรูพืช 
 2. ระดับทัศนคติเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDานคDางพลูใตD ตําบลคDาง
พลู อําโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สGวนใหญGจะมีการรับรูDเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยอยูG
ในระดับไมGแนGใจ พบวGาวิธีการกําจัดศัตรูพืชโดยไมGใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เชGน การใชDไฟ สีมGวงหรือ
ตะเกียงลGอแมลงในตอนกลางคืน ไมGเปLนผลดีตGอสิ่งแวดลDอม ซึ่งเปLนไปตามท่ี จารุวรรณ ไตรทิพย<
สมบัติ (2556) การศึกษาความรูD ทัศนคติ และพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
บDานหDวยสามขา ตําบลทับร้ัง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา กลุGมตัวอยGางสGวน
ใหญGเปLนเพศชาย มีอายุ 30-44 ปr มีความถ่ีในการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 1 คร้ังตGอเดือน เคยไดDรับ
ขDอมูลเก่ียวกับการใชDสารเคมีกําจักศัตรูพืช โดยไดDรับทางสื่อวิทยุหรือโทรทัศน< และมีทัศนคติเก่ียวกับ
วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน ไมGเปLนการตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เชGน การใชDไฟสีมGวงหรือตะเกียง
ลGอแมลงในตอนกลางคืน และไมGมีการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยท้ิงไวDใกลDแหลGง
ผสมและขDางสวน 
 3. ระดับพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบDาน
คDางพลูใตD ตําบลคDางพลู อําโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาสGวนใหญGมีพฤติกรรมการปJองกันอันตรายจาก
การใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชโดยรวมอยูGในระดับปฏิบัติบางคร้ัง พบวGาสวมเสื้อผDาแขนยาว ไมGมีรอยขาด 
เม่ือทํางานเก่ียวกับสารเคมีทางการเกษตร ซึ่งสอดคลDองกับการศึกษาของ ชนิกานต< คุDมนก และสุดา
รัตน< พิมเสน(2555) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชDสารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผูDปลูกขDาวในตําบล 
จอมทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวGา เกษตรกร เปLนเพศชาย อายุระหวGาง 31-50 
ปr มีสถานะภาพแตGงงาน มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมีคGาใชDจGายในการซื้อสารเคมี ประมาณ 
1,601-2,400 บาท/ไรG/ปr สGวนพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืช พบวGาสGวนใหญGใชDสารปฏิชีวนะ 
เกษตรกรฉีดพGนสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีระบุตามฉลากในชGวงเชDาเวลา 6.00-10.00 น. ในขณะ
ฉีดพGนเกษตรกรทุกคนปJองกันตนเองโดยสวมเสื้อ แขนยาวและไมGพักรับประทานอาหารหรือเคร่ืองด่ืม
ขณะฉีดพGนหลังการฉีดพGนจะลDางอุปกรณ< และรีบ กลับบDาน อาบนํ้าชําระรGางกาย เกษตรกรไมGมี
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ปpญหาในการใชDสารกําจัดศัตรูพืช และจะใชDสารกําจัดศัตรูพืชตGอไป เน่ืองจากการใชDสารเคมีสามารถ
กําจัดศัตรูพืชไดDผลจริงและทันเวลา สGวนเกษตรกรท่ีมีแนวโนDมวGาจะไมGใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตGอไป
เน่ืองจากมีผลกระทบตGอสุขภาพ สําหรับการใชDสารชีวภาพของเกษตรกรโดยวิธีการตDมกลั่นพืช
สมุนไพรท่ีหาไดDภายในทDองถ่ินมาใชDฉีดพGนกําจัดศัตรูพืชแทนการใชDสารเคมีแตGยังไมGเปLนท่ีนิยม
แพรGหลาย เน่ืองจากมีความยุGงยากเสียเวลาในการทําและตDองฉีดพGนบGอยกวGาการใชDสารเคมี และ
แตกตGางจากการศึกษาวิจัยของ ดลนภา ไชยสมบัติ,จรรยา แกDวใจบุญ และอัมพร ยานะ(2560)  
ท่ีศึกษาพฤติกรรม และปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของกลุGมเกษตร ในตําบล
สันป�ามGวง อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบวGาเกษตรกรจํานวนสองในสามเปLนเพศชาย มี
อายุเฉลี่ย 51.91 ปr  สGวนใหญGมีท่ีนาเปLนของตนเอง และพฤติกรรมการใชDสารเคมีจํากัดศัตรูพืชท่ี
ถูกตDองอยูGในระดับปานกลางปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร มีท้ังหมด 4 ปpจจัย ไดDแกG ความรูDเร่ืองการใชDสารเคมีกําจัด ศัตรูพืช ความตระหนักในการใชD
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การเปLนเจDาของท่ีดินและระยะเวลาในการใชDสารเคมี 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้ 
1. ควรใหDความรูDกับเกษตรกรในดDานการเลือกใชDสารเคมีและอันตรายของสารเคมีมากข้ึน 
2. ควรสGงเสริมใหDเกษตรกรมีการใชDอุปกรณ<ปJองกันตนเองจากสารเคมีท่ีมิดชิดและครอบคลุม

มากข้ึนและควรสGงเสริมใหDเกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการปJองกันตนเองจากสารเคมี 
 

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
1. การศึกษาผลกระทบจากการใชDสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรของอําเภอโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา และในเขตอ่ืนๆ  
2. การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรในการใหDใชDทางเลือก เชGน การใชDปุ�ยอินทรีย< และปุ�ยชีวภาพ 
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บทคัดย�อ 
การศึกษาเปLนเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการ

ปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ประชากร คือ หญิงต้ังครรภ<ท่ีมารับ
บริการฝากครรภ< ใน รพ.สต. กลุGมตัวอยGางจํานวน 106 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการเก็บรวบรวมขDอมูล
เปLนแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บขDอมูล ระหวGาง 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2561 สถิติท่ีใชD 
คGารDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคสแคว< กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ี 0.05 ผลการศึกษา พบวGา สGวนใหญGเปLนหญิงต้ังครรภ<มีอายุตํ่ากวGา 20 ปr อายุเฉลี่ย 24 ปr อายุมาก
ท่ีสุด 39 ปr อายุนDอยท่ีสุด 15 ปr มีอาชีพรับจDาง การศึกษาอยูGระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายไดDของ
ครอบครัว ตํ่ากวGา 5,001บาท คGาเฉลี่ยของรายไดD 7,500 บาทตGอเดือน สGวนใหญGเปLนครรภ<แรก อายุ
ครรภ< อยูGระหวGาง12-16 สัปดาห< จํานวนรDานคDาในหมูGบDาน มากท่ีสุดจํานวน 7 รDาน ผลการตรวจชGอง
ปาก เหงือกอักเสบรDอยละ 97.20 มีหินปูน รDอยละ 94.30 ฟpนผุ รDอยละ 78.30 ไดDรับการรักษาขูด
หินปูน รDอยละ 94.80 อุดฟpน รDอยละ 70.80 ถอนฟpน รDอยละ 25.50 ความรูDเก่ียวกับการดูแลชGองปาก 
อยูGในระดับปานกลาง เจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับสูง การปฏิบัติเก่ียวกับการดูแล
ชGองปาก อยูGในระดับปานกลาง การทดสอบความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัย ปpจจัยนํา อายุ การศึกษา 
อาชีพ อายุครรภ< ปpจจัยเอ้ือ การไดDรับการตรวจชGองปาก และการไดDรับการรักษา ปpจจัยเสริม ความรูD 
เจตคติและการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปากมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิง
ต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05  
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปJองกันฟpนผุ, โรคฟpนผุในหญิงต้ังครรภ< 

 
Abstract 

   The study is explored with the objective. To study factors related to caries 
preventive behaviors of pregnant women in Sikhio District, Nakhon Ratchasima 
Province. The population is pregnant women who come to receive antenatal care 
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services in Tambon Health Promoting Hospital. The sample group consisted of 106 
people. questionnaire data collection period between 1 July to 30 September 2018, 
statistics using percentage, mean, standard deviation and chi-square tests determine 
the statistical significance level at 0.05. The results of the study showed that most 
were pregnant women under 20 years of age, the average age of 24 years, the oldest 
age 39 years, the youngest, 15 years old, had a job employed education is at the 
upper secondary level. The income of the family is below 5,001 baht. The average 
income of 7,500 baht per month is mostly the first womb. The gestation period is 
between 12-16 weeks. The number of shops in the village highest number of 7 
stores. Oral examination results 97.20 percent of gingivitis with 94.30 percent 
limestone, 78.30 percent tooth decay, 94.80 percent scaling treatment, 70.80 percent 
tooth filling, 25.50 percent tooth extraction, oral care knowledge at a moderate level 
attitude about oral care at high level Oral care practices at moderate level testing of 
relationships between factors, factors leading to age, education, occupation, age 
gestation, contributing factors, oral examination and receiving treatment, 
supplementary factors, knowledge, attitude and practice regarding oral care were 
related to preventive behavior of caries of pregnant women with statistical 
significance at the level of 0.05. 
Keywords : Preventing tooth decay behavior, Dental caries in pregnant women. 
 
บทนํา  
 การพัฒนากระบวนการในการดําเนินงานของสํานักทันตสาธารณสุขใหDสอดคลDองกับ
กระบวนงาน หลักของกรมอนามัย ซึ่งมุGงเปJาหมายสูGการอภิบาลระบบสGงเสริมสุขภาพและระบบ
อนามัยสิ่งแวดลDอม ท่ีนําสูGสุขภาวะของประชาชน ปpญหาสุขภาพชGองปากเปLนปpญหาสุขภาพท่ีสําคัญใน
วงการสาธารณสุข ท้ังในระดับโลกระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับประเทศ ทDองถ่ิน และชุมชน ท่ีมีความ
ชุกและความรุนแรงสูง สGงผลกระทบตGอสุขภาพรGางกาย และคุณภาพชีวิตสGวนบุคคลและครอบครัว ซึ่ง
ปpญหาเหลGาน้ัน องค<การอนามัยโลกไดDสรุปไวD 7 ประเด็นหลัก ไดDแกG 1) ฟpนผุและรากฟpนผุ 2) โรคปริ
ทันต<และสภาวะเหงือกอักเสบ 3) การสูญเสียฟpนและปpญหาจากกการใสGฟpน 4) สภาวะนํ้าลายแหDง  
5) แผล/มะเร็งชGองปาก 6) ฟpนสึก และ 7) สภาวะในชGองปากท่ีสัมพันธ<กับโรคทางระบบยGอยอาหาร 
นอกจากน้ียังเปLนภาระคGาใชDจGายซึ่งบ่ันทอนสถานภาพทางเศรษฐกิจ ทุกระดับสําหรับประเทศไทย 
(กระทรวงสาธารณสุข : 2555)  

จากรายงานผลการตรวจสุขภาพชGองปากหญิงต้ังครรภ< ของสํานักทันตสาธารณสุข พบวGา 
รDอยละ 90.3 มีฟpนผุ โดยคGาเฉลี่ยฟpนผุถอนอุด 6.37 ซี่ตGอคน และ รDอยละ 91.8 จําเปLนตDองไดDรับการ
ขูดหินนํ้าลาย มารดาท่ีมีฟpนผุหลายซี่จะมีปริมาณเช้ือแบคทีเรียในชGองปากมาก มีโอกาสสูงท่ีจะ
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ถGายทอดเช้ือจากแมGสูGลูกมากข้ึน ทําใหDลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดการติดเช้ือโรค นอกจากน้ี มี
การศึกษาท่ีพบวGาโรคปริทันต<อาจเปLนปpจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดกGอนกําหนดและเด็กมี
นํ้าหนักแรกเกิดนDอย การไดDรับบริการขูดหินนํ้าลายและทําความสะอาดชGองปากจะชGวยลดภาวะ
เหงือกอักเสบ และการอุดฟpนชGวยลดปริมาณเช้ือแบคทีเรียในชGองปากของหญิงต้ังครรภ< (กระทรวง
สาธารณสุข : 2555) 

การต้ังครรภ<เปLนสภาวะท่ีซับซDอน เก่ียวขDองกับการเปลี่ยนแปลงท้ังกายภาพและระบบการ
ทํางานของรGางกาย มีหลักฐานยืนยันเพ่ิมข้ึนวGา โรคปริทันต<มีสGวนเก่ียวขDองกับการคลอดกGอนกําหนด 
และทารกแรกคลอดมีนํ้าหนักนDอย จึงมีความจําเปLนท่ีบุคลากรทางการแพทย<จะตDองใหDบริการดูแล
กGอนคลอดและทันตบุคลากรจะตDองดําเนินการรGวมกันเพ่ือปJองกันความผิดปกติของการคลอด 
นอกจากน้ันการดูแลสุขภาพชGองปากในระยะต้ังครรภ<ของมารดาจึงเปLนสิ่งสําคัญในการสรDางเง่ือนไข
สําหรับพัฒนาการของฟpนทารก และเปLนการปJองกันโรคในชGองปากของมารดา เวลาท่ีเหมาะสม
สําหรับมาตรการน้ี เร่ิมไดDต้ังแตGไตรมาสแรกของการต้ังครรภ< (พิศิษฐ< สมผดุง และคณะ, 2551:13) 
การรักษาโรคทางทันตกรรมในหญิงต้ังครรภ< ถือเปLนมาตรการหน่ึง ของการสรDางเสริมสุขภาพชGองปาก
และสุขภาพท่ัวไปของกลุGมเพศหญิง ดังน้ันควรต้ังเปJาใหDเปLนสิทธิท่ีบุคคลพึงไดDรับ เพ่ือเปLนเกราะ
ปJองกันสุขภาพท่ัวไปและในชGองปากตลอดจนเปLนการลดความเสี่ยงของบุตรตGอโรคติดเช้ืออัน
เน่ืองมาจากมารดาฟpนผุและทารกมีฟpนนํ้านมผุ (เกษม กัลยาสิริ และชูจิตร คําต้ือ, 2551:13) 

จากขDอมูลทางระบาดวิทยา เก่ียวกับสภาวะสุขภาพชGองปากของประเทศไทย พ.ศ.2536-
2542 (ธีระ ทองสง : 2539) พบวGา หญิงต้ังครรภ<มีปpญหาสุขภาพชGองปากจํานวนมาก ท้ังความชุก 
และความรุนแรง ปpญหาดังกลGาวคลอบคุมถึงโรคเก่ียวกับฟpน อวัยวะปริทันต< ไดDแกG โรคฟpนผุ โรคปริ
ทันต< โรคเหงือกอักเสบ เปLนตDน โดยเฉพาะโรคเหงือกอักเสบ มีอัตราการเกิดโรคสูงกวGาหญิงปกติท่ี
ไมGไดDต้ังครรภ< ซึ่งระยะเวลาของการต้ังครรภ<มีความสัมพันธ<กับสภาวะเหงือกอักเสบ อยGางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ และดัชนีแผGนคราบฟpน ดัชนีโรคเหงือก ดัชนีหินนํ้าลาย มีความสัมพันธ<กับการเกิดปpญหา
สุขภาพชGองปากของหญิงต้ังครรภ<มากกวGาหญิงไมGต้ังครรภ<อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติ (แนวทางการ
ดําเนินงานโครงการแมGลูกฟpนดี 102 ปr สมเด็จยGา : 2556)  
 จากสถานการณ<ปpญหาและนโยบายดังกลGาว ผูDศึกษาจึงเห็นความสําคัญของการบริหาร 
บริการและวิชาการ ดDานการสGงเสริมสุขภาพ ควบคมปJองกัน รักษาและฟ�¡นฟูสุขภาพในชGองปากใน
กลุGมหญิงต้ังครรภ< จึงไดDศึกษาเร่ือง ปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< 
อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือนําผลการศึกษา ไปเปLนแนวทางในการพัฒนาสุขภาพชGองปากท่ี
เหมาะสมแกGหญิงต้ังครรภ< ตGอไป  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. ศึกษาลักษณะทางประชากรของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
2. ศึกษาปpจจัยนํา ประกอบดDวย อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดDของครอบครัวตGอเดือน อายุ

ครรภ< และ จํานวนการต้ังครรภ< ปpจจัยเอ้ือ ประกอบดDวย จํานวนรDานคDาในหมูGบDาน การไดDรับการตรวจ
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ชGองปาก และ การไดDรับการรักษาโรคฟpน และปpจจัยเสริม ประกอบดDวย ความรูDเก่ียวกับการดูแลชGอง
ปาก เจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก และ การปJองกันโรคฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< คือ การปฏิบัติตน
เก่ียวกับการดูแลชGองปากของหญิงต้ังครรภ< ท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
   3. ศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การคDนพบปpจจัยท่ีสGงผลตGอการปJองกันโรคฟpนผุในหญิงต้ังครรภ< ในดDานความรูD ทัศนคติและ
การปฏิบัติตนเองท่ีถูกตDองในการปJองกันโรคฟpนผุและเปLนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการดูแลหญิง
ต้ังครรภ<ท่ีเสี่ยงหรือมีภาวะโรคฟpนผุ ดังน้ัน ผูDวิจัยจึงไดDนําแนวคิดทฤษฎี PRECEDE Model หรือ 
PRECEDE Framework โดยไดDกําหนด ปpจจัยนํา ปpจจัยเอ้ือ และปpจจัยเสริมในการสGงเสริมพฤติกรรม
ปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< มาเปLนกรอบแนวคิดในการวิจัย ท่ีเปLนกรอบทฤษฎีในการวิเคราะห<
ปp จ จัย ท่ี มีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของ หญิ งต้ั งครรภ<ซึ่ ง Dr.Lawrence W.Green 
(Lawrence W.Green : 1976) เปLนผูD พัฒนาโมเดลน้ี การศึกษาคร้ังน้ี ผูD ศึกษาไดDนํา PRECEDE 
Framework เปLนกรอบทฤษฎีในการวิเคราะห<ปpจจัยตGางๆ ท่ีมีอิทธิพลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุ
ของหญิงต้ังครรภ< โดยเร่ิมจากการประเมินปpญหาตGางๆ ในกลุGมตัวอยGาง ซึ่งแบGงเปLน 3 กลุGมดังน้ี 
 กลุGมท่ี 1 ปpจจัยนํา (Predisposing Factors) หมายถึง ปpจจัยท่ีเปLนสภาพการณ<ของแตGละตัว
แปรในท่ีน้ีผูDศึกษากําหนดใหDลักษณะทางประชากร นํามาเปLนเหตุในการศึกษา โดยท่ัวไปแลDวบุคคลมี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมอยGางไมGหยุดน่ิง การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาดังกลGาวจะสGงผล
ใหDหญิงต้ังครรภ< เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ตามความมุGงหมายของการพัฒนาใหDหญิง
ต้ังครรภ<มีสุขภาพชGองปากท่ีดีและปลอดภัย ดังน้ันผูDศึกษาจึงกําหนดใหD อายุ การศึกษา อาชีพ รายไดD
ของครอบครัวตGอเดือน อายุครรภ< และจํานวนการต้ังครรภ< เปLนปpจจัยนําในการศึกษาในคร้ังน้ี 
 กลุGมท่ี 2 ปpจจัยเอ้ือ (Enabling Factors) หมายถึง ปpจจัยสนับสนุนเปLนสิ่งจําเปLนสําหรับการ
ท่ีจะทําใหDบุคคลเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เปLนพ้ืนฐานทางสถานะภาพของกลุGมตัวอยGางท่ีทุก
คนมีและพึงเปLนพึงไดD ท่ีหลีกเลี่ยงไมGไดD ทุกคนตDองยอมรับวGาจะผลักดันใหDปpจจัยเหลGาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางท่ีดีมากท่ีสุด ในท่ีน้ีผูDศึกษากําหนดใหD ปpจจัยเอ้ือ ไดDแกG จํานวน
รDานคDาในหมูGบDาน การไดDรับการตรวจชGองปาก และการไดDรับการรักษาโรคฟpน ซึ่งแตGละปpจจัยจะมีผล
ตGอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ<ไดDอยGางไร 
 กลุGมท่ี 3 ปpจจัยเสริม (Reinforcing Factors) หมายถึง ปpจจัยสนับสนุนเปLนสิ่งจําเปLนสําหรับ
การท่ีจะทําใหDบุคคลเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เปLนพ้ืนฐานทางสถานะภาพของกลุGมตัวอยGางท่ี
ทุกคนมีและพึงเปLนพึงไดDท่ีหลีกเลี่ยงไมGไดDทุกคนตDองยอมรับวGาจะผลักดันใหDปpจจัยเหลGาน้ี เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพในทางใดท่ีมีผลตGอพฤติกรรมปJองกันฟpนผุมากท่ีสุด ในท่ีน้ีผูDศึกษา
กําหนดใหD ปpจจัยเสริม คือ ความรูDเก่ียวกับการดูแลชGองปาก และเจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก ซึ่ง
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แตGละปpจจัยจะมีผลตGอการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลชGองปาก มีผลตGอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ<ไดDอยGางไร ดังแสดงตาม ภาพประกอบท่ี 1 
 

ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
การดําเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยน้ีเปLนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (cross sectional survey) 
มีวัตถุประสงค< เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของหญิงต้ังครรภ< ปpจจัยนํา ปpจจัยเอ้ือ ปpจจัยเสริม 
และพฤติกรรมในการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< และ ศึกษาปpจจัยท่ีมีความสัมพันธ<กับการปJองกัน
ฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
ประชากร 
 ประชากรท่ีศึกษา ไดDแกG หญิงต้ังครรภ<ท่ีมารับบริการฝากครรภ< ในโรงพยาบาลสGงเสริม
สุขภาพตําบลในอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ในปrงบประมาณ 2561  (1 กรกฎาคม 2560 – 30 
กันยายน 2561) จํานวน 140 คน จําแนกไดD ดังน้ี บDานหัน กุดนDอย ปางละกอ วังโรงนDอย และหDวย
ลุง แหGงละ 6 คน หนองกก 7 คน โนนเสลา และวังโรงใหญG แหGงละ8 คน หนองจอก และ ใหมGสําโรง 

ปhจจัยนํา  ลักษณะทางประชากร 
 อายุ 
 การศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดDของครอบครัวตGอเดือน 
 อายุครรภ< 
 จํานวนการต้ังครรภ< 

พฤติกรรมการป{องกันฟhนผ ุ
ในหญิงต้ังครรภ� อําเภอสีคิ้ว   

จังหวัดนครราชสีมา 
- การปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแล

ชGองปาก 
ปhจจัยเอ้ือ 

 จํานวนรDานคDาในหมูGบDาน 
 การไดDรับการตรวจชGองปาก 
 การไดDรับการรักษาโรคฟpน 

ปhจจัยเสริม 
 ความรูDเก่ียวกับการดูแลชGองปาก 
 เจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก 
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แหGงละ 9 คน หนองแวง 11 คน คลองตะแบก 13 คน คลองไผG 14 คน หนองนํ้าใส 15 คน และหนอง
ไผG 16 คน รวมจํานวน 140 คน 
 
กลุ�มตัวอย�าง 

กลุGมตัวอยGางเปLนหญิงต้ังครรภ<ท่ีมารับบริการฝากครรภ< ในโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบล
ใน อําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา และยินดีใหDความรGวมมือตอบแบบสอบถาม จํานวน 106 คน 
กําหนดขนาดกลุGมตัวอยGางโดยใชDตารางสําเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970 :30, 607- 610)  

 
การสุ�มตัวอย�าง 
 โดยเลือกกลุGมตัวอยGางแบบอาศัยทฤษฎีความนGาจะเปLนโดยการสุGมตามระดับช้ันภูมิ 
(Stratified random sampling) โดยการแบGงประชากรออกเปLนกลุGมๆตามสัดสGวนตามโรงพยาบาล
สGงเสริมสุขภาพตําบล จากน้ันเลือกกลุGมตัวอยGางโดยการสุGมตัวอยGางแบบงGายโดยการจับสลาก 
(Simple random sampling) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 8) ในแตGละโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพ
ตําบล จนครบตามจํานวนเปJาหมาย ไดDจํานวนดังน้ี หนองกก บDานหัน กุดนDอย ปางละกอ  วังโรงนDอย 
และหDวยลุง แหGงละ 5 คน  โนนเสลา และวังโรงใหญG แหGงละ 6 คน หนองจอก และใหมGสําโรง แหGงละ 
7 คน หนองแวง 8 คน คลองตะแบก 9 คน คลองไผG 10 คน หนองนํ้าใส 11 คน และหนองไผG 12 คน 
รวมจํานวน 106 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา  
 เคร่ืองมือท่ีใชDเปLนแบบสอบถามซึ่งผูDวิจัยสรDางข้ึนประกอบดDวย 4 สGวน คือ สGวนท่ี 1 ขDอมูล
ท่ัวไปของหญิงต้ังครรภ< สGวนท่ี 2 แบบประเมินความรูDเร่ืองเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปากของหญิง
ต้ังครรภ< สGวนท่ี 3 แบบประเมินเจตคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในชGองปากของหญิงต้ังครรภ< สGวนท่ี 4 
แบบประเมินการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในชGองปากของหญิงต้ังครรภ<  
   เกณฑ<ในการแปลความหมายคะแนน 
 ระดับความรูD เปLน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า ความรูDเก่ียวกับการ
การดูแลสุขภาพชGองปากของผูDตอบแบบสอบถาม มีจํานวน 20 ขDอ เปLนแบบเลือกตอบ ตอบถูก ใหD
คะแนน เปLน 1 และตอบผิด ใหDคะแนน เปLน 0 ดังน้ันใหDมีคGาคะแนนรวมท่ีเปLนไปไดDตํ่าสุด เปLน 0 
คะแนน คะแนนคGาสูงสุดเปLน 20 คะแนน กําหนดระดับความรูDโดยใชDการวัดผลแบบอิงเกณฑ< ของ 
Benjamin Bloom (Bloom อDางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ : 2553) ดังน้ี  

คะแนน  รDอยละ  ระดับความรูD  
12 – 20  รDอยละ 80.00 – 100.00  ระดับสูง 
9 – 11  รDอยละ 60.00 – 79.99  ระดับปานกลาง 
0 – 8  รDอยละ 0.00 – 59.99  ระดับตํ่า 
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 ระดับเจตคติ เปLน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า เก่ียวกับเจตคติใน
การดูแลสุขภาพชGองปากของผูDตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 ขDอ ลักษณะคําตอบเปLนการวัดวาม
คิดเห็น ไมGเห็นดDวย ไมGแนGใจ และเห็นดDวย บันทึกคะแนน ดังน้ี  

เห็นดDวย ขDอความเชิงบวก  ขDอความเชิงลบ 
เห็นดDวย  คะแนน 3    คะแนน 1 
ไมGแนGใจ   คะแนน 2    คะแนน 2 
ไมGเห็นดDวย  คะแนน 1    คะแนน 3 

กําหนดระดับเจตคติโดยใชDการวัดผลแบบอิงเกณฑ< ของ Benjamin Bloom (Bloom อDางใน 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ : 2553) คือ  

คะแนนรวมท่ีเปLนไปไดDตํ่าสุด เปLน 1 คะแนน คะแนนคGาสูงสุดเปLน 60 คะแนน กําหนด
คะแนน ดังน้ี  

คะแนน  รDอยละ   ระดับเจตคติ 
53 – 60  รDอยละ 80.00 – 100.00  ระดับสูง 
44 – 52 รDอยละ 60.00 –79.99 ระดับปานกลาง 
1 – 43 รDอยละ 0.00 – 59.99  ระดับตํ่า 

ระดับปฏิบัติ เปLน 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับตํ่า เก่ียวกับการปฏิบัติ
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปากของผูDตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 ขDอ ลักษณะคําตอบเปLนวัดการ
ปฏิบัติ บันทึกคะแนนเปLน 0 เม่ือไมGมีการปฏิบัติ บันทึกคะแนนเปLน 1 เม่ือปฏิบัติเปLนบางวัน และ
บันทึกคะแนนเปLน 2 เม่ือมีการปฏิบัติทุกวัน ดังน้ัน ใหDมีคGาคะแนนรวมท่ีเปLนไปไดDตํ่าสุด เปLน 0 
คะแนน คะแนนคGาสูงสุดเปLน 40 คะแนน กําหนดระดับการปฏิบัติโดยใชDการวัดผลแบบอิงเกณฑ< ของ 
Bloom (Bloom อDางใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ : 2553) ดังน้ี  

คะแนน  รDอยละ   ระดับการปฏิบัติ 
33 – 40  รDอยละ 80.00 – 100.00   ระดับสูง 
22 – 32 รDอยละ60.00 –79.99   ระดับปานกลาง 
0 – 21  รDอยละ 0.00 – 59.99   ระดับตํ่า 

 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา(content validity) 
การหาความตรงตามโครงสรDาง (construct validity) และการหาความตรงเชิงสัมพันธ<กับเกณฑ< 
(criterion–related validity) นําแบบสอบถามใหDผูDทรงคุณวุฒิ 3 ทGานตรวจสอบพิจารณาความ
ถูกตDอง ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค< และความเหมาะสมของสํานวนภาษา ความชัดเจนใน
เน้ือหา หลังจากผGานการพิจารณาตรวจสอบจากผูDทรงคุณวุฒิ จึงนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกDไข
เพ่ือใหDมีความชัดเจนของเน้ือหา ความเหมาะสมดDานภาษา และ การเรียงลําดับ ตามความเห็นของผูD
ทรงวุฒิทุกทGาน 
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การหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
โดยทําการทดลองใชDแบบสอบถาม (try out) กับ หญิงต้ังครรภ< อําเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา จํานวน 30 คน เพ่ือดูการใชDภาษา ความเขDาใจของประชาชน และความตGอเน่ืองของ
คําถาม เพ่ือความพรDอมในการเก็บขDอมูลจริง เม่ือหาความเท่ียง (reliability) หาคGาคงท่ีภายในโดยหา
คGาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) โดยใชD Cronbach และวิธีการของคูเดอร<และริชาร<ดสัน 
(กัลยา วานิชย<ปpญชา : 2542) การหาคGาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ ไดDสัมประสิทธ์ิของความเช่ือม่ันท้ัง
ฉบับไดD 0.75 ถือวGาเคร่ืองมือเช่ือถือไดD สามารถนําไปเก็บขDอมูลตGอไป  

ผลการทดสอบหาความเช่ือม่ัน แตGละสGวน สGวนท่ี 2 แบบประเมินความรูDเก่ียวกับการดูแลชGอง
ปาก ไดDคGาความเช่ือม่ัน 0 .74 สGวนท่ี 3 แบบประเมินเจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก ไดDคGาความ
เช่ือม่ัน 0 .71 สGวนท่ี 4 แบบประเมินการปฏิบัติตนเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปาก ไดDคGาความ
เช่ือม่ัน 0 .73  

 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  

ประชุมช้ีแจงบุคลากรในโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลในอําเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 
ประชุมช้ีแจงกลุGมหญิงต้ังครรภ<เปJาหมาย นําเสนอขDอตกลงเชิงจริยธรรมแลDวดําเนินการเก็บขDอมูล 
ขDอมูลท่ีไดDจากการเก็บรวบรวมขDอมูลในแตGละคร้ัง ผูDวิจัยทําการตรวจสอบความเรียบรDอยของขDอมูลทุ
ฉบับ กGอนยุติการเก็บรวบรวมขDอมูลในแตGละวัน หากพบวGาขDอมูลท่ีไดDไมGครบถDวนไดDนําไปเก็บรวบรวม
ขDอมูลเพ่ิมเติมจนครบสมบูรณ< ดําเนินการเก็บขDอมูลระหวGาง วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 30 
กันยายน 2561 

 
การพิทักษ�สิทธิ์กลุ�มตัวอย�าง 
  ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูDศึกษาไดDคุDมครอง และพิทักษ<สิทธ์ิกลุGมตัวอยGาง โดยใหDขDอมูล เก่ียวกับ
การศึกษากับกลุGมตัวอยGาง ช้ีแจงวัตถุประสงค<ของการศึกษา วิธีการเก็บขDอมูล ความสําคัญของ
การศึกษา การขออนุญาตในการตอบคําถาม การปกป�ดและการรักษาความลับของกลุGมตัวอยGาง และ
ในระหวGางการสัมภาษณ<ขDอมูลกลุGมตัวอยGางสามารถถอนตัวจากกลุGมศึกษาไดDตลอดเวลา โดยไมGเสีย
สิทธ์ิใดๆท้ังสิ้น ขDอมูลท่ีไดDผูDศึกษาจะเก็บไวDเปLนความลับ และทําการวิเคราะห< เผยแพรGผล การศึกษา
ในภาพรวมเทGาน้ัน 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล  

การวิเคราะห<ขDอมูล โดยใชDโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนาแสดงลักษณะการกระจายของตัวแปรตGาง ๆ ของลักษณะทางประชากร
ปpจจัยดDานตGาง ๆ ของกลุGมตัวอยGาง ท่ีศึกษาและนําไปเสนอในรูปตาราง แสดงประกอบความเรียง 
แสดงจํานวน ความถ่ี คGารDอยละ คGาเฉลี่ย คGาตํ่าสุด คGาสูงสุด และ สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม
รายดDานของปpจจัย 
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2. สถิติเชิงอนุมาน เปLนการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหวGางตัวแปร โดยการใชDการทดสอบไคส
แคว< (chi – square test) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ : 
2553) 

 

ผลการวิจัย 
สGวนท่ี 1 ปpจจัยนํา ดDานลักษณะทางประชากร  

 ลักษณะทางประชากร พบวGา สGวนใหญGเปLนหญิงต้ังครรภ<มีอายุตํ่ากวGา 20 ปr รDอยละ 28.30 
รองลงมาอายุระหวGาง 20 - 24 ปr รDอยละ 24.50 อายุเฉลี่ย 24 ปr อายุมากท่ีสุด 39 ปr อายุนDอยท่ีสุด 
15 ปr ( X = 24, S.D. = 6, Min = 15 , Max = 39) อาชีพรับจDาง รDอยละ 41.50 การศึกษาอยูGระดับ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย รDอยละ 38.70 สGวนใหญGรายไดDของครอบครัว ตํ่ากวGา 5,001 บาท รDอยละ 
50.90 โดยเฉลี่ย 7,500 บาทตGอเดือน นDอยท่ีสุด 4,000 บาท มากท่ีสุด 15,000 บาท สGวนใหญGเปLน
ครรภ<แรก รDอยละ 58.50 สGวนใหญGอายุครรภ<อยูGระหวGาง 12-16 สัปดาห< รDอยละ 56.60 ปpจจัยเอ้ือ 
จํานวนรDานคDาในหมูGบDานสGวนใหญG มีจํานวน 5 รDาน รDอยละ 26.40 นDอยท่ีสุด จํานวน 3 รDาน มากท่ีสุด 
จํานวน 7 รDาน ผลการตรวจชGองปาก พบวGาเหงือกอักเสบรDอยละ 97.20 รองลงมามีหินปูน รDอยละ 
94.30 ฟpนผุ รDอยละ 78.30 ไดDรับการรักษา โดยการขูดหินปูน รDอยละ 94.80 อุดฟpน รDอยละ 70.80 
และถอนฟpน รDอยละ 25.50  
   สGวนท่ี 2 ปpจจัยเสริม การประเมินความรูDเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปาก พบวGา กลุGม
ตัวอยGาง ความรูDเก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับปานกลาง รDอยละ 40.60 ความรูDท่ีตอบไมG
ถูกตDอง คือ ลักษณะและอาการของโรคฟpนผุระยะเร่ิมตDน รDอยละ 77.60 ควรแปรงฟpนเวลาใดบDาง 
รDอยละ 65.10 ระยะเวลาท่ีใชDในการใชDแปรงฟpนแตGละคร้ัง รDอยละ 68.80 การแปรงฟpนท่ีถูกวิธีควร
แปรงอยGางไร รDอยละ 51.50 ชGวงอายุครรภ<ท่ีเหมาะสมในการตรวจรักษาสุขภาพชGองปาก รDอยละ 
86.80 ประโยชน<ของยาสีฟpน รDอยละ 56.50  
  สGวนท่ี 3 ปpจจัยเสริม การประเมินเจตคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพในชGองปาก พบวGา เจตคติ
เก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับสูง รDอยละ 41.50 เจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปากท่ีตอบไมG
ถูกตDอง คือ เช่ือวGาการถอนฟpนจะทําใหDประสาทเสีย รDอยละ 68.90   

สGวนท่ี 4 ปpจจัยเสริม การปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับ ปานกลาง รDอยละ 
35.80 การปฏิบัติท่ีไมGถูกตDอง คือ ไมGรับประทานอาหารประเภทเน้ือ นม ไขG ทุกวัน รDอยละ 73.60 
แปรงฟpนแตGละคร้ังใชDเวลาไมGถึง 5 นาที รDอยละ 81.10 ไมGแปรงฟpนหลังอาหารเชDา รDอยละ 55.70 ไมG
แปรงฟpนหลังอาหารเท่ียง รDอยละ 79.30 ไมGเคยทดสอบกลิ่นปากตนเอง รDอยละ 62.30 ด่ืมนํ้าอัดลม
เปLนบางวัน รDอยละ 43.40 

การทดสอบความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< 
พบวGา ปpจจัยนํา ดDานอายุ การศึกษา อาชีพ อายุครรภ< มีความสัมพันธ<กับการปJองกันโรคฟpนผุของ
หญิงต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05 ปpจจัยเอ้ือ ดDานการไดDรับการตรวจชGองปาก 
และการไดDรับการรักษา มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อยGางมีนัย



532 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

สัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05 ปpจจัยเสริม ความรูD เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปากมี
ความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติท่ีระดับ 0.05
ดังตารางท่ี 1 – 4  

 
ตารางท่ี 1 จํานวน รDอยละ ของหญิงต้ังครรภ<จําแนกตามชGวงคะแนนและระดับความรูDเก่ียวกับการ    
ดูแลสุขภาพชGองปาก ของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  

ระดับความรู� ช�วงคะแนน 
จํานวน (คน) ร�อยละ 

(n= 106) (100.00) 
ตํ่า 0 – 8 (0.00-59.99%) 29 27.30 

ปานกลาง 9 – 11 (60.00-79.99%) 43 40.60 
สูง 12 – 20 (80.00-100.00%) 34 32.10 

รวม ( X  = 10 S.D. = 2 Min 4 Max = 15 ) 106 100.00 
 
ตารางท่ี 2 จํานวน รDอยละ ของหญิงต้ังครรภ<จําแนกตามชGวงคะแนนและระดับเจตคติเก่ียวกับการ    
ดูแลสุขภาพชGองปาก ของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 

ระดับเจตคติ ช�วงคะแนน 
จํานวน (คน) ร�อยละ 

(n= 106) (100.00) 
ตํ่า 1 – 43 (0.00-59.99%) 37 34.40 

ปานกลาง 44 – 52 (60.00-79.99%) 25 23.60 
สูง 53 - 60 (80.00-100.00%) 44 41.50 

รวม ( X  = 48 S.D. = 5 Min 37 Max = 56 ) 106 100.00 
 
ตารางท่ี 3 จํานวน รDอยละ ของหญิงต้ังครรภ<จําแนกตามชGวงคะแนนและระดับการปฏิบัติเก่ียวกับ    
การดูแลสุขภาพชGองปาก ของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 

ระดับการปฏิบัติ ช�วงคะแนน 
จํานวน (คน) ร�อยละ 
(n= 106) (100.00) 

ตํ่า 0 – 21 (0.00-59.99%) 36 34.00 
ปานกลาง 22 – 32 (60.00-79.99%) 38 35.80 

สูง 33 – 40 (80.00-100.00%) 32 30.20 

รวม ( X  = 27 S.D. = 6 Min 15 Max = 39 )  106 100.00 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยนํา ปpจจัยเอ้ือ ปpจจัยเสริม และพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุ   
ของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
 

ปhจจัย จํานวน (N = 106) X 2  P-value 
   ปhจจัยนาํ 
อายุ 106 15.12 0.04* 
ระดับการศึกษา 106 12.71 0.02* 
อายุครรภ< 106 14.14 0.03* 
   ปhจจัยเอ้ือ 
การไดDรับการตรวจชGองปาก 106 8.79 0.03* 
การไดDรับการรักษา 106 8.19 0.04* 
   ปhจจัยเสริม 
ความรูDเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปาก 106 0.38 0.01* 
เจตคติเก่ียวกับการดูแลสุขภาพชGองปาก 106 0.74 0.03* 
พฤติกรรมการป{องกันฟhนผขุองหญิง
ต้ังครรภ� 

   

การปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก 106 0.75 0.03* 
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี P<0.05 

 
อภิปรายผล 

หญิงต้ังครรภ<ท่ีมาฝากครรภ<ในโรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบลของอําเภอ สีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ท่ีเปLนกลุGมตัวอยGาง ซึ่งสามารถเปLนตัวแทนของหญิงต้ังครรภ<ในอําเภอสีค้ิว สGวนใหญGมี
อายุตํ่ากวGา 20 ปr รองลงมาอายุระหวGาง 20-24 ปr อายุเฉลี่ย 24 ปr อายุมากท่ีสุด 39 ปr อายุนDอยท่ีสุด 
15 ปr ซึ่งแตกตGางจากการศึกษาของ ชณัฐดา สืบสิงห<คาร และคณะ (2560) ท่ีพบวGา หญิงต้ังครรภ<มี
อายุ 20 – 29 ปr มากท่ีสุด สGวนใหญGมีอาชีพรับจDาง มีการศึกษาอยูGระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปLน
สGวนใหญG ซึ่งไมGแตกตGางกับการศึกษาของ ชณัฐดา สืบสิงห<คาร และคณะ(2560) ท่ีพบวGา หญิง
ต้ังครรภ<มีอายุ 20 – 29 ปr มากท่ีสุด รายไดDของครอบครัว ตํ่ากวGา 5,001 บาทตGอเดือน โดยเฉลี่ย 
7,500 บาทตGอเดือน นDอยท่ีสุด 4,000 บาทตGอเดือน มากท่ีสุด 15,000 บาทตGอเดือน สGวนใหญGเปLน
ครรภ<แรก อายุครรภ< อยูGระหวGาง12-16 สัปดาห< ซึ่งแตกตGางกับการศึกษาของ ชณัฐดา สืบสิงห<คาร 
และคณะ (2560) ท่ีพบวGาอายุครรภ< อยูGระหวGาง 13 – 24 สัปดาห< หญิงต้ังครรภ<มีอายุ 20 – 29 ปr 
มากท่ีสุด จํานวนรDานคDาในหมูGบDานสGวนใหญGมีจํานวน 5 รDาน นDอยท่ีสุด จํานวน 3 รDาน มากท่ีสุด 
จํานวน 7 รDาน การตรวจชGองปาก พบวGาเหงือกอักเสบ รDอยละ 97.20 มีหินปูน รDอยละ 94.30 และมี
ฟpนผุ รDอยละ 78.30 ไดDรับการรักษา โดยการขูดหินปูน รDอยละ 94.80 อุดฟpน รDอยละ 70.80 และ
ถอนฟpน รDอยละ 25.50 มีระดับความรูDเก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับปานกลาง ซึ่งไมG



534 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

สอดคลDองกับการศึกษาของ ชณัฐดา สืบสิงห<คาร และคณะ(2560) ท่ีพบวGา หญิงต้ังครรภ<มีความรูD
เก่ียวกับสุขภาพชGองปาก อยูGในระดับตํ่าและไมGสอดคลDองกับผลการศึกษาของ จุธารัตน< กองโส และ
คณะ (2556) ท่ีพบวGา หญิงต้ังครรภ<กGอนและหลังการพัฒนามีความรูDเก่ียวกับทันตสุขภาพของหญิง
ต้ังครรภ< อยูGในระดับสูง ไมGรูDลักษณะและอาการของฟpนผุระยะเร่ิมตDน ควรแปรงฟpนเวลาใดบDาง ไมGรูD
ระยะเวลาท่ีใชDในการใชDแปรงฟpนแตGละคร้ัง ไมGรูDถึงการแปรงฟpนท่ีถูกวิธี ควรแปรงอยGางไร ไมGรูDชGวงอายุ
ครรภ<ท่ีเหมาะสมในการตรวจรักษาสุขภาพชGองปาก ไมGรูDประโยชน<ของยาสีฟpน ดDานเจตคติเก่ียวกับ
การดูแลชGองปาก อยูGในระดับสูง เจตคติเก่ียวกับการดูแลชGองปากท่ีตอบไมGถูกตDอง คือ เช่ือวGาการถอน
ฟpนจะทําใหDประสาทเสีย การปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปาก อยูGในระดับปานกลาง การปฏิบัติท่ีไมG
ถูกตDอง คือ ไมGรับประทานอาหารประเภทเน้ือ นม ไขG ทุกวัน แปรงฟpนแตGละคร้ังใชDเวลาไมGถึง 5 นาที 
ไมGแปรงฟpนหลังอาหารเชDา ไมGแปรงฟpนหลังอาหารเท่ียง ไมGเคยทดสอบกลิ่นปากตนเอง ด่ืมนํ้าอัดลม
เปLนบางวัน การทดสอบความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิง
ต้ังครรภ< พบวGา ปpจจัยนํา ดDานอายุ การศึกษา อาชีพ อายุครรภ< มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการ
ปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05 (X 2  = 15.12, 12.71และ 
14.14 ตามลําดับ ) สอดคลDองกับการศึกษาของ สิริลักษณ< วงษาเนาว<และคณะ (2558) ท่ีพบวGา หญิง
ต้ังครรภ<อายุอยูGในชGวง 8 ถึง 18 สัปดาห< มีความรูDและรับรูDโอกาสเสี่ยงตGอการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
และปฏิบัติตนเพ่ือปJองกันโรคเหงือกอักเสบ จึงควรสรDางการมีสGวนรGวมจากสามี และจัดกิจกรรม
ตGอเน่ืองเพ่ือติดตามพฤติกรรมทางดDานทันตสุขภาพของหญิงต้ังครรภ<ในระยะยาวตGอไป ปpจจัยเอ้ือ 
การไดDรับการตรวจชGองปาก และการไดDรับการรักษา มีความสัมพันธ<กับการปJองกันโรคฟpนผุของหญิง
ต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05 (X 2  = 8.79 และ 8.19 ตามลําดับ) ปpจจัยเสริม 
ความรูD เจตคติและการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลชGองปากมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุ
ของหญิงต้ังครรภ< อยGางมีนัยสัมพันธ<ทางสถิติ ท่ีระดับ 0 .05 ( X 2  = 0.38, 0.78 และ0.75 ตามลําดับ 
)สอดคลDองกับการศึกษาของ จินตนา รัตนะ (2556) ท่ีพบวGาหญิงต้ังครรภ<มีทัศนคติท่ีดีตGอการดูแล
สุขภาพชGองปากมากกวGาปกติเพราะกลัวสGงผลเสียตGอลูกในทDอง และถDามีปpญหาเร่ืองโรคปริทันต<ทําใหD
ลูกมีนํ้าหนักตํ่ากวGาเกณฑ< 

 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  
  จากการศึกษาปpจจัยท่ีมีผลตGอพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุของหญิงต้ังครรภ< อําเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา มีขDอเสนอแนะ 3 ดDาน ดังน้ี  
 1. ขDอเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรพัฒนาระบบการฝากครรภ<ใหDมีคุณภาพเพ่ือสGงเสริมใหDหญิง
ต้ังครรภ<ท่ีมาฝากครรภ< ไดDรับบริการอยGางมีประสิทธิภาพ เปLนการปJองกันและแกDไขปpญหาหญิง
ต้ังครรภ<เปLนฟpนผุในขณะต้ังครรภ< ขณะคลอดและหลังคลอด โดยการจัดทําแผนพัฒนาในสถานบริการ
และในชุมชน ตลอดจนแผนงานโครงการการแบบมีสGวนรGวมในการจัดทําแผน โดยการระดมสมองจาก
บุคคลากรท่ีรับผิดชอบดDาน  ทันตกรรมและดDานอนามัยแมGและเด็กทุกระดับ ทุกภาคสGวนท้ังภาครัฐ
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และเอกชน โดยเฉพาะหญิงวัยเจริญพันธุ< ครอบครัว ผูD นําชุมชน องค<กรปกครองสGวนทDองถ่ิน 
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ท่ีเก่ียวขDอง 

2. ขDอเสนอแนะเชิงพัฒนา ควรใชDกระบวนการฝากครรภ<คุณภาพโดยการสGงเสริมใหD
ผูDรับบริการ มีความรูD มีทักษะในการการปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ< เก่ียวกับพฤติกรรมการปJองกันฟpนผุ 
โดยมีครอบครัว ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีสGวนรGวม เชGน องค<การบริหารสGวนทDองถ่ิน บDาน วัด
โรงเรียน มีการประชาสัมพันธ<เก่ียวกับการบริหารและบริการ และวิชาการของงานอนามัยแมGและเด็ก 
อยGางท่ัวถึงและตGอเน่ือง ชุมชนควรไดDเรียนรูDถึงอันตรายจากฟpนผุท่ีจะเกิดกับประชาชนกลุGมตGางๆ เชGน 
หญิงต้ังครรภ< ผูDสูงอายุติดเตียง เด็กวัยกGอนเรียน วัยเรียน และกลุGมอายุอ่ืนๆ ในดDานการพัฒนาระบบ
บริการในสถานบริการควรใหDบุคคลากรผูDใหDบริการงานอนามัยแมGและเด็ก มีความรูDมีทักษะในการ
บริการดDานทันตกรรมอยGางมีคุณภาพ เพ่ือสGงเสริมใหDประชาชนไดDรับการดูแลชGองปากอยGางครอบคลุม 
มีประสิทธิภาพและตGอเน่ือง 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  

ควรมีการศึกษาเพ่ือประเมินความรูD ประเมินการปฏิบัติหรือพฤติกรรม การบริการดDานทันตก
รรมของบุคลากรในสถานบริการแตGละระดับ เชGน โรงพยาบาลสGงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล
อําเภอ โรงพยาบาลจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย<  
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ปhจจัยท่ีส�งผลต�อพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองของผู�สูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ 
ตําบลบึงอ�อ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 

Factors Influencing Health Promotion Behaviors of Older Adults in Kut 
Ngong Community, Ban Don Makluea, Bueng O Subdistrict, Kham Thale 

So District Nakhon Ratchasima Province. 
 

สุดารัตน< ชูพันธ< 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร< คณะวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท< 
Sudarat_042528@hotmail.com  

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีเปLนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาปpจจัยท่ีสGงผลตGอ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา กลุGมตัวอยGางท่ีใชDศึกษาเปLนผูDสูงอายุ คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 69 คน เคร่ืองมือท่ีใชDในการศึกษาเปLนแบบสอบถาม (Questionnaire) คGาดัชนีความสอดคลDอง
ของเน้ือหา (IOC) และคGาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) เทGากับ 1 และ 0.68 ตามลําดับ 
สถิติท่ีใชDในการวิเคราะห<ขDอมูล ไดDแกG การแจกแจงความถ่ีคGารDอยละ คGาเฉลี่ย สGวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติเชิงอนุมาน ใชDสถิติ (Chi-square test) และสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ<เพียร<สัน (Pearson’s 
product moment correlation coefficient) 

ผลการศึกษา พบวGา เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน ไมGมีความสัมพันธ<
กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเล
สอจังหวัดนครราชสีมา ปpจจัยแบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพ และปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม มี
ความสัมพันธ<กับ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ 
อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (r=.483**,P>.01) 
(r=.276*,P>.05)  
คําสําคัญ : ผูDสูงอายุ/พฤติกรรม/การดูแลสุขภาพตนเอง 
 

Abstract 
This study was a descriptive research aims to study factors influencing self-

care behaviors of older adults in Kut Ngong community, Ban Don Makluea, Bueng O 
Subdistrict, Kham Thale So District, Nakhon Ratchasima province. The sample of this 
study was 69 older adults who were selected by purposive sampling method. The 
research instruments used in this study were survey questionnaire with appropriateness 
of content (IOC) and the confidence (Reliability) was equal to 1 and 0.68. The statistics 
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used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
inferential statistics. A correlation analysis was conducted using Chi-square test and 
the Pearson product-moment correlation coefficient. 
 The result showed that, gender, age, career, education level and monthly 
income were not significantly related to self-care behaviors of self-care behaviors of 
older adults in Kut Ngong community, Ban Don Makluea, Bueng O Subdistrict, Kham 
Thale So District, Nakhon Ratchasima province. Health belief model and social 
support factor were found to be correlated with self-care behaviors of older adults in 
Kut Ngong community, Ban Don Makluea, Bueng O Subdistrict, Kham Thale So 
District, Nakhon Ratchasima province at the statistical significant level of 0.05 
(r=.483**,P>.01) (r=.276*,P>.05).  
Keywords: older adults/ behaviors/ self-care 
 
บทนํา 

ปpจจุบันสถานการณ<ประชากรท่ีกําลังไดDรับความสนใจในสังคมโลกปpจจุบัน คือ โครงสรDางของ
ประชากรท่ีกําลังมีการเปลี่ยนแปลงอยGางตGอเน่ืองเขDาสูG “สังคมผูDสูงอายุ” (Aging Society) จากขDอมูล
ประชากรโลกไดDแสดงใหDเห็นวGา ในชGวง 30 ปrท่ีผGานมา ประชากรผูDสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึนท้ัง
ขนาดและสัดสGวนตGอประชากรท้ังหมด โดยมีสาเหตุมาจากอัตราการตายและอัตราการเจริญพันธุ<
ลดลง (United Nations, 2006) เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ<ศักด์ิ (2552) ไดDเสนอความคิดวGา จากการท่ี
สํานักงานสถิติแหGงชาติไดDรายงานผลการศึกษาสถานการณ<ประชากรโลก และประชากรไทย พบวGา 
จํานวนประชากรโลกมีแนวโนDมเพ่ิมข้ึนอยGางตGอเน่ือง โดยในปr พ.ศ. 2550 มีจํานวนประชากรท่ัวโลก 
6,605 ลDานคน ในปr พ.ศ. 2580 ประชากรโลกจะเพ่ิมเปLน 8,725.70 ลDานคน ทวีปเอเชียจะมี
ประชากรมากท่ีสุด โดยประเทศจีนและอินเดียจะมีประชากรมากเปLนอันดับ 1 และ 2 ของโลก
ตามลําดับ ในประเทศอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงประชากรท่ีเดGนชัด กลGาวคือ ในปr พ.ศ. 2550 
ประเทศอินเดียมีโครงสรDางประชากรเด็กสูงถึงรDอยละ 31.80 มีอัตราการเกิด 22.70 ตGอประชากร 
1,000 คน อัตราการเจริญพันธุ<โดยเฉลี่ยสูงถึงรDอยละ 2.80 ในขณะท่ีสัดสGวนผูDสูงอายุนDอยมากเพียง
รDอยละ 5.10 เทGาน้ัน (ตรงขDามกลับยุโรปมีจํานวนประชากรลดลงอยGางตGอเน่ืองซึ่งเปLนผลมาจาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรDางประชากรวัยเด็กท่ีมีสัดสGวนลดนDอยลงจากรDอยละ 15.40 ในปr พ.ศ. 2550 เปLน
รDอยละ 14.11 ในปr พ.ศ. 2580 เพราะมีอัตราการเกิดตํ่ามากเม่ือเปรียบกับภูมิภาคอ่ืน เพราะอัตรา
การเจริญพันธุ< โดยเฉลี่ยตํ่ากวGาระดับทดแทนเพียง 1.40 (ระดับทดแทน คือ 2 คน) ในขณะท่ี
ประชากรผูDสูงอายุมีแนวโนDมเพ่ิมข้ึนจากรDอยละ 16.30 ในปr พ.ศ. 2550 เปLนรDอยละ 22.30 ในปr  
พ.ศ. 2580 ทําใหDยุโรปเปLนภูมิภาคเดียวท่ีมีประชากรสูงอายุมากกวGาวัยเด็ก (ขวัญดาว กล่ํารัตน< และ
คณะ 2556) 
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จากสถานการณ<ปpญหาดังกลGาว ผูDวิจัยจึงสนใจท่ีจะประยุกต<ใชDแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความ
เช่ือดDานสุขภาพ (Health Belief Model) แนวคิดทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม และทฤษฎี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูDสูงอายุ เพ่ือนํามาศึกษาปpจจัยท่ีสGงผลตGอการดูแลสุขภาพตนเองของ
ผูDสูงอายุ เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดDมากําหนดเปLนแนวทางในการสGงเสริมสุขภาพของผูDสูงอายุในชุมชน
ดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา สGงผลใหDผูDสูงอายุมีการดํารงชีวิตอยูG
อยGางมีคุณคGาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยGางย่ังยืนตGอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึง
อDอ อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือศึกษาปpจจัยความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล แบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพ
ของผูDสูงอายุ และปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผูDสูงอายุ ในชุมชน
บDานดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปhจจัยทางชีวสังคม 
1. เพศ  
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ                                     
5. รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน 

แบบแผนความเชื-อด้านสุขภาพ  

-ด้านการรับรู้โอกาสเสี�ยงของการเกิดโรค 
-ด้านการรับรู้ความรุนแรงของโรค 
-ด้านการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบติัเพื�อ
ป้องกนัโรค 
-ด้านการรับรู้อปุสรรคในการป้องกนัโรค 

 
แรงสนับสนุนทางสังคม 

-ด้านครอบครัว 
-ด้านอารมณ์ 
-ด้านข้อมลูข่าวสาร 

พฤติกรรมการส�งเสริมสุขภาพ
ตนเองของผู�สูงอายุ 
-ดDานการบริโภคอาหาร 
-ดDานการออกกําลังกาย 
-ดDานการจัดการความเครียด 
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การดําเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยเปLนการศึกษาเชิงพรรณา (Descriptive Research) เคร่ืองท่ี ใชD ในการศึกษาเปLน

แบบสอบถาม ประกอบดDวย 4 สGวน คือ สGวนท่ี 1 ปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน จํานวน 5 ขDอ สGวนท่ี 2 ปpจจัยแบบสอบถามแบบแผนความเช่ือดDาน
สุขภาพ แบGงออกเปLน 4 ดDาน ไดDแกG ดDานการรับรูDประโยชน<ของการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรค ดDานการ
รับรูDอุปสรรคในการปJองกันโรค ดDานการรับรูDประโยชน<ของการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรค และดDานการ
รับรูDอุปสรรคในการปJองกันโรค จํานวน 20 ขDอ สGวนท่ี 3 แบบสอบถามปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม 
ไดDแกG ดDานครอบครัว ดDานอารมณ< ดDานขDอมูลขGาวสาร จํานวน 15 ขDอ สGวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ จํานวน 15 ขDอ ประกอบดDวย ดDานการบริโภค
อาหาร ดDานการออกกําลังกาย และดDานการจัดการความเครียดศึกษาชGวงเดือน มกราคม ถึง เดือน
มีนาคม 2560  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา ปpจจัยสGวนบุคคล พบวGากลุGมตัวอยGางสGวนใหญG เปLนเพศหญิง จํานวน 55 คน 
คิดเปLนรDอยละ 79.70 อายุระหวGาง อายุระหวGาง 60-65 ปrมากสุด จํานวน 26 คน คิดเปLนรDอยละ 
37.70 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปLนรDอยละ 50.70 ไมGไดDประกอบอาชีพ/
แมGบDาน จํานวน 23 คน คิดเปLนรDอยละ 33.30 สGวนใหญGมีรายไดDตํ่ากวGา 5,000 บาท จํานวน 28 คน 
คิดเปLนรDอยละ 40.60 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห<คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงแบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการดูแล  
สุขภาพตนเอง           

(n = 69)  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู�สูงอายุ 
ค�าเฉลี่ย 

X  

ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับ 

ดDานการบริโภคอาหาร 13.37 1.55 ดี 
ดDานการออกกําลังกาย 12.42 1.70 ดี 
ดDานการจัดการความเครียด 12.27 1.99 ดี 

 
จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห<คGาเฉลี่ยและสGวนเบ่ียงแบนมาตรฐานระดับพฤติกรรม

การดูแลสุขภาพตนเอง พบวGา พฤติกรรมการบริโภคอาหาร อยูGในระดับดี ( X = 13.37, S.D. = 1.55) 
พฤติกรรมการออกกําลังกายอยูGในระดับดี ( X = 12.42, S.D. = 1.70) และพฤติกรรมการจัดการ
ความเครียดอยูGในระดับดี ( X = 12.27, S.D. = 1.99) 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหวGาง อายุ ระดับการศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน กับ
พฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเล
สอจังหวัดนครราชสีมา               

(n = 69) 

ปhจจัยทางชีวสังคม 
พฤติกรรมการส�งเสริมสุขภาพตนเองของผู�สูงอายุ 

ปฏิบัติบางคร้ัง ปฏิบัติทุกคร้ัง  χ2 P-value 

เพศ      
 ชาย 3 (21.40) 11 (78.60) .097 .528 
 หญิง 14 (25.50) 41 (74.50)   
อาชีพ      
 - เกษตรกรรม/

คDาขาย/ธุรกิจ
สGวนตัว 

 
4 (14.30) 

 
24 (85.70) 

 
 

2.720 

 
 

.084 
 - รับจDาง/ไมGไดD

ประกอบอาชีพ/
แมGบDาน 

 
17 (24.60) 

 
52 (75.40) 

  

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยทางชีวสังคม ไดDแกG เพศ อาชีพ 

กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ พบวGา เพศ อาชีพ ไมGมีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ  
 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหวGาง อายุ ระดับการศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน 
กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขาม
ทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา  

    (n = 69)  

 
ปhจจัยทางชีวสังคม 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู�สูงอายุ 

P-value 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สัน (r) 
อายุ .038 .759 
ระดับการศึกษา .059 .629 
รายได�เฉลี่ยต�อเดือน .079 .519 
 

 



542 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะห<ความสัมพันธ<ระหวGาง อายุ ระดับการศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน 
กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขาม
ทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา (ตGอ) 

    (n = 69)  

 
ปhจจัยทางชีวสังคม 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง
ของผู�สูงอายุ 

P-value 

สัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ�เพียร�สัน (r) 
แบบแผนความเช่ือด�านสุขภาพ .483** .000 
 - ดDานการรับรูDโอกาสเสี่ยงของการโรค .111 .365 
 - ดDานการรับรูDความรุนแรงของโรค .383** .001 
 - ดDานการรับรูDประโยชน<ของการปฏิบัติ

เพ่ือปJองกันโรค 
.221 .068 

 - ดDานการรับรูDอุปสรรคในการปJองกันโรค .373** .002 
ปhจจัยแรงสนับสนุนทางสังคม .276* .022 
 - ดDานครอบครัว .276* .022 
 - ดDานอารมณ< .310** .010 
 - ดDานการไดDรับขDอมูลขGาวสาร .314** .009 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
  จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยทางชีวสังคม ไดDแกG อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ พบวGา อายุ 
ระดับการศึกษา รายไดDเฉลี่ยตGอเดือน ไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูDสูงอายุ 

 ผลการวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยดDานแบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพกับ
พฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ พบวGา แบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพโดยรวม   
มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 และดDานการรับรูDโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค กับการรับรูDประโยชน<ของการปฏิบัติเพ่ือปJองกันโรค
ไมGมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ  

 ผลการวิเคราะห<หาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการ
สGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ พบวGา ปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม มีความสัมพันธ<กับ
พฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดDาน
ครอบครัว ดDานอารมณ< ดDานการไดDรับขDอมูลขGาวสาร มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพ
ตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ พบวGา มีพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองอยูGในระดับดี ดDานการบริโภคอาหาร อยูGในระดับดี ดDานการออกกําลังกาย อยูGในระดับดี 
และดDานการจัดการความเครียด อยูGในระดับดี ซึ่งเปLนไปตามสมติฐานท่ีต้ังไวD สอดคลDองกับแนวคิด 
พฤติกรรมสุขภาพ ของโอเร็ม (Orem. 1991:117) การดูแลตนเอง หมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมท่ี
บุคคลริเร่ิมและกระทําเพ่ือท่ีจะรักษาไวDซึ่งชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพของตนเอง การดูแลตนเองเปLน
การกระทําท่ีจงใจและมีเปJาหมาย และสอดคลDองกับสอดคลDองกับงานวิจัยของ ปานทิพย< ประเสริฐผล
และคณะ. (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพของ ผูDสูงอายุในชนบทตําบลทับกวาง อําเภอ
แกGงคอย จังหวัดสระบุรีกลุGมตัวอยGางเปLนผูDสูงอายุท่ีอยูGใน ตําบลทับกวาง อําเภอแกGงคอย จังหวัด
สระบุรี จํานวน 239 ราย ผลการวิจัยพบวGา ผูDสูงอายุมี การรับรูDประโยชน<ของพฤติกรรมสGงเสริม
สุขภาพอยูGในระดับมาก สGวนพฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพอยูG ในระดับดี เม่ือพิจารณารายดDานแลDวพบวGา
พฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพดDานกิจกรรมทางกายอยูGใน ระดับท่ี ควรปรับปรุง ปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG 
เพศ อายุ สถานภาพสมรสและรายไดD มี ความสัมพันธ<กับพฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพอยGางไมGมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 สGวนปpจจัย สGวนบุคคลดDานระดับการศึกษามีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมสGงเสริม
สุขภาพอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การรับรูDประโยชน<ของพฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพมี
ความสัมพันธ<ทางบวกกับ พฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพในระดับปานกลาง ดDานการออกําลังกาย 
สอดคลDองกับงานวิจัยของ สมพร ใจสมุทร. (2547: 74) ซึ่งไดDศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการดูแล ตนเอง
และคุณภาพชีวิตของผูDสูงอายุเขตลาดกระบัง พบวGา ความสามารถในการ ชGวยเหลือตนเองและการ
ออกกําลังกาย มีความสัมพันธ<กับระดับคุณภาพชีวิตอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ ดDาน
การจัดการความเครียด สอดคลDองกับงานวิจัยของ วิภาพร สิทธิสาตร<.(2550) ไดDศึกษาพฤติกรรม
สGงเสริมสุขภาพของผูDสูงอายุในชุมชน เขตความรับผิดชอบของ สถานีอนามัย บDานเสาหิน ตําบลวัด
พริก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พฤติกรรมสGงเสริมสุขภาพดDานการพัฒนา ดDานการจัดการกับ
ความเครียด ของกลุGมตัวอยGาง พบวGา พฤติกรรมท่ีปฏิบัติมากท่ีสุดคือ สามารถท่ีจะเผชิญกับปpญหา
ตGางๆ ไดDอยGางมีสติ คGาเฉลี่ย 3.56 ผลการวิจัยน้ีเสนอแนะใหDจัดทําโปรแกรม เพ่ือใหDผูDสูงอายุมีโอกาส
เขDารGวมกิจกรรม กับชุมชน มากข้ึน เนDนการปฏิบัติการออกกําลังกายท่ีถูกตDอง  และสGงเสริมเร่ืองของ
การจัดการ ความเครียด อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ผลการศึกษาความสัมพันธ<ระหวGางปpจจัยสGวนบุคคล ไดDแกG เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดD
เฉลี่ยตGอเดือน พบวGาไมGมีความสัมพันธ< กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ ซึ่งไมGเปLนไป
ตามสมมติฐานท่ี ต้ังไวD และไมGสอดคลDอง แนวคิดของ Green and Kreuter (1991 : 44) ท่ีวGา 
พฤติกรรม ของบุคคลมีสาเหตุจากสหปpจจัย(Multiple Factors) การดําเนินการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม จะตDองมีการดําเนินหลายๆดDานประกอบกันโดย จะตDองวิเคราะห<ถึงปpจจัยท่ีมีผลตGอ
พฤติกรรมน้ัน เสียกGอน 
 ผลการศึกษาปpจจัยแบบแผนความเช่ือดDานดDานสุขภาพ พบวGา มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปLนไปตามสมติฐานท่ีต้ัง
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ไวD สอดคลDองกับงานวิจัยของ ลัญชนา จําปาทอง (2545) การศึกษา ภาวะเสี่ยง การรับรูDภาวะเสี่ยง 
การรับรูDความรุนแรงและพฤติกรรมการปJองกันโรคกระดูกพรุนของผูDสูงอายุ ผลการศึกษา พบวGา เพศ
หญิงมีความเสี่ยงตGอโรคกระดุกพรุนมากกวGาเพศชาย และเพศชายมีการรับรูDความรุนแรงของโรค
กระดูกพรุนมากกวGาเพศหญิงความสัมพันธ<ตGอภาวะเสี่ยง การรับรูDภาวะเสี่ยง การรับรูDความรุนแรงและ
พฤติกรรมการปJองกันโรคกระดูกพรุนของผูDสูงอายุ อยูGในระดับมากอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และสอดคลDองกับงานวิจัยของ เอมอร รังสิมันต< และคณะ (2550) ศึกษาความสัมพันธ<ระหวGาง
ความเช่ือดDานสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ ในชมรมดอกลําดวน ตําบลคู
บัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวGา ผูDสูงอายุท่ีมีอายุตGางกันมีพฤติกรรมการดูแลตนเอง
ไมGแตกตGางกัน สําหรับความสัมพันธ<ของพฤติกรรมการดูแลตนเองกับแบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพมี
ความสัมพันธ<ทางบวกอยGางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการศึกษาปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของ
ผูDสูงอายุ พบวGา ปpจจัยแรงสนับสนุนทางสังคมโดยรวม มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริม
สุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และดDานครอบครัว ดDานอารมณ< 
ดDานการไดDรับขDอมูลขGาวสาร มีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ 
อยGางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวD (p < 0.05) ซึ่งเปLนไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไวD จากแนวคิด ทฤษฎีอธิบายไดDวGา (House, 1985 อDางใน สรงค<กฏณ< ดวงคําสวัสด์ิ, 2539 : 29 - 35) แรง
สนับสนุนทางดDานสังคม คือ สิ่งท่ีผูDรับไดDรับแรงสนับสนุนทางสังคมในดDานความชGวยเหลือทางดDานขDอมูลขGาวสาร
วัตถุสิ่งของหรือการสนับสนุนทางดDานจิตใจจากผูDใหDการสนับสนุนซึ่งอาจเปLนบุคคลหรือกลุGมคนและเปLนผลใหDผูDรับ
ไดDปฏิบัติหรือแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางท่ีผูDรับตDองการ ในท่ีน้ีหมายถึงการมีสุขภาพดี แรงสนับสนุนทาง
สั งคมอาจมาจากบุคคลในครอบครัวเชGนพG อแมG  พ่ีนD อง เพ่ื อนบD าน ผูD นํ าชุมชน เพ่ื อนรGวมงาน เพ่ื อน
นักเรียน ครู เจDาหนDาท่ีสาธารณสุข หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูGบDาน (อสม.) จากผลการศึกษาปpจจัยท่ี
สGงผลตGอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุในชุมชนดอนมะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขาม
ทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา นิธิมา สุภารี (2554) การศึกษาปpจจัยท่ีมีอิทธิพลตGอพฤติกรรมสGงเสริม
สุขภาพผูDสูงอายุจังหวัดนครสวรรค< ผลการศึกษาพบวGา อายุ เพศ เขตท่ีอยูGอาศัย การรับรูDภาวะสุขภาพ 
การมีและเขDารGวมชมรมผูDสูงอายุ การมีและเขDาถึงบริการสุขภาพ แรงสนับสนุนทางสังคมจาก
ครอบครัวเพ่ือนบDาน บุคลากรทางการแพทย<และสาธารณสุข การไดDรับขDอมูลขGาวสารทางการแพทย<
และสาธารณสุขมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการสGงเสริมสุขภาพ 
 สรุปวGา ผลการวิจัยปpจจัยท่ีสGงผลตGอการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ ในชุมชนดอน
มะเกลือ ตําบลบึงอDอ อําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมา แบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพ ปpจจัย
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ<กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของผูDสูงอายุ อยGางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข�อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา หนGวยบริการสาธารณสุขและเจDาหนDาท่ี ท่ีเก่ียวขDองกับระบบสุขภาพ 

สนับสนุนใหDครอบครัวมีสGวนในการดูแลสุขภาพผูDสูงอายุอยGางใกลDชิด และและอาสาสมัคสาธารณสุข
หมูGบDาน ควรเนDนการทํางานเชิงรุก และเขDาถึงผูDสูงอายุในการใหDขDอมูลสุขภาพ เพ่ือสGงผลใหDครอบครัวมี
สGวนรGวมในการดูแลสุขภาพผูDสูงอายุ นําไปสูGการเกิดความตระหนักมีแบบแผนความเช่ือดDานสุขภาพท่ี
ดีตGอไป 
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สมพร ใจสมุทร. (2547 : 74). พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผูDสูงอายุเขตลาดกระบัง.
วิทยานิพนธ�ปริญญามหาบัณฑิต,จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย,คณะแพทย�ศาสตร�,ภาควิชาเวช
ศาสตร�ป{องกันและสังคม,สาขาเวชสาสตร�ชุมชน. 

  
 

  
 



 

 

 

ภาคผนวก 
คําสั่งแต�งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการประชุมวชิาการเสนอ

ผลงานวิจัย 

  



 

 

 
  



 

 

 

 

 
คาํสั�งมหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

ที� ���/�� � 

การประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยัระดบัชาต ิครั(งที� )   

มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

The Seventh National Symposium Concerning the Research Work Presentation at BTU 

“นวตักรรมเพื�อการพฒันาสังคมไทยในศตวรรษที� 21” 

Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century - IDTS21 
_____________________________________ 

 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรีกาํหนดให้มีการจดัการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติ ครั# งที$ %  มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี

“นวตักรรมเพื$อการพฒันาสงัคมไทยในศตวรรษที$ 21” ประกอบดว้ย 
 

1. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นมนุษยศ์าสตร์และสงัคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(Science and Technology) 
3. งานวจิยัและสร้างสรรคด์า้นวทิยาศาสตร์สุขภาพ (Health  Sciences) 

 

ซึ$ งกาํหนดจดัขึ#น ในวนัอาทิตยที์$  LM  เมษายน  LNOL  เวลา PM.QP – SO.QP น.   ณ อาคาร ปฏิบัติการโรงแรม  ชั#นS และชั#น L  
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี  เพื$อให้การจดัการประชุมวิชาการนาํเสนอผลงานวิจยัระดบัชาติดงักล่าว เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงแต่งตั#ง
คณะกรรมการจดัประชุมวชิาการฝ่ายต่าง ๆ ดงัต่อไปนี#  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�. คณะกรรมการที�ปรึกษา 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บงัอร  เบ็ญจาธิกลุ อธิการบดี    ประธาน 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ที$ปรึกษา  
4.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ที$ปรึกษา 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
5. อาจารยช์ยัสิน  สุขวบูิลย ์   รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและการเงิน ที$ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ ์ศิริรักษ ์  อธิการบดีวทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ ที$ปรึกษา 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กลุธนี ศิริรักษ ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวทิยาลยั  ที$ปรึกษา 

เทคโนโลยพีนมวนัท ์
8. นายธีรวฒัน์ บุญสม   ผูอ้าํนวยการกองประเมินผลและ  ที$ปรึกษา 

จดัการความรู้งานวจิยั 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 มีหนา้ที$ใหค้าํปรึกษา ใหก้ารสนบัสนุนแก่คณะกรรมการทุกฝ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

�. คณะกรรมการอาํนวยการ 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ ประธาน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา  เบ็ญจาธิกลุ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   รองประธาน 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์   
3. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์  รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   กรรมการ 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ  คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 
5. ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน ์ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง  คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ทพ.ทองนารถ คาํใจ  คณบดีคณะทนัตแพทยศ์าสตร์  กรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ  คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
10. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
11. ดร.สุวมิล จอดพิมาย   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
12. ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ 
13. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ   คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
14. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร   คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15. นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ   คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
16.  อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ   
17.  อาจารยฉ์ตัรปวณี  อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
18. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร  ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 
 
หน้าที�และความรับผดิชอบ 

 S. ใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานและประสานงาน ติดตามคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
L. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหว่างมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี หน่วยงานภาคีร่วมจัดงานประชุม ตลอดจนการเชิญ

คณะกรรมการจดังานประชุม เพื$อสรุปความกา้วหนา้การดาํเนินงานตลอดช่วงการจดัเตรียมการจดัการประชุม 
Q. ใหก้ารเสนอแนะระบบการจดัประชุมวชิาการเสนอผลงานวจิยั 
i. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวชิาการ 
N. เสนอแนะการจดัตั#งคณะกรรมการชุดต่างๆ  คณะกรรมการดาํเนินงาน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน 
O. เสนอแนะแนวทางการประชาสมัพนัธ์งานการประชุม 
%. วางแผนและเตรียมการจดังานการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
M. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน  

 
 



 

 
  

 
 

Z. คณะกรรมการจดัการประชุม 

Z.�. คณะกรรมการดาํเนนิงาน ประสานงานและพธีิการ 
S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง                 หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ         ประธาน 
L.อาจารย ์ดร. เสาวนีย ์ สมนัตต์รีพร   ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั   รองประธาน 
Q.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์   ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์   กรรมการ 
i.นายอาลี  เส็มเภอ     เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
N.นายองอาจ  พรมพื#น    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการ 
O.นางสาวกนัตินนัท ์ จิตระออน         เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั       กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 

  

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. สรรหาผูบ้รรยายต่างๆ อาทิ  ผูบ้รรยายนาํ  และผูบ้รรยายรับเชิญ      
2. จดัโปรแกรมการขึ#นบรรยาย 
3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์
4. จดัทาํกาํหนดการ  พิธีการของงานประชุม 
5. เสนอขออนุมติัโครงการ ติดต่อประสานงานเพื$อเรียนเชิญวิทยากร  วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิทยากรแสดงปาฐกถาพิเศษ 

ผูท้รงคุณวฒิุในการพิจารณาบทความวชิาการ    
6. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมนําเสนอทั# งภาคบรรยาย โปสเตอร์ตลอดจนตอบขอ้ซักถามทั$วไป   และตอบรับการ

พิจารณาบทความ 
7. จดัหาของที$ระลึกใหว้ทิยากรบรรยายพิเศษ และประธานที$มาเปิดงาน  
8. จดัหาของที$ระลึกใหผู้ร่้วมงาน (กระเป๋าผา้) 
9. จดัทาํวฒิุบตัรผูน้าํเสนอผลงานทุกคน   จดัลาํดบัผูเ้ขา้รับวฒิุบตัร 
SP.ทาํหนงัสือเชิญอธิการบดีกล่าวรายงานและเปิดงาน 
SS.ประสานงานฝ่ายต่างๆ 
SL.ติดตามทวงถามบทความจากผูน้าํเสนอบทความ  
SQ.สรุปผลโครงการเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.�.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และเวบ็ไซต์ 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 
 L. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก   ผูอ้าํนวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ  กรรมการ 

Q. อาจารยว์รินธร แจง้โรจน ์   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
i. อาจารยส์ยาม เจริญอินทร์พรหม  อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
N. อาจารยส์าคร อ่าวสาคร   อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
O.อาจารยก์ฤติญา  กวจีารุกรณ์  ผูอ้าํนวยการสถานีโทรทศัน ์             กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ออกแบบโปสเตอร์และป้ายไวดนิ์ล เพื$อประชาสมัพนัธ์ 
 L. ประชาสมัพนัธ์โครงการผา่นสื$อต่าง ๆ ทั#งเวบ็ไซต ์ วทิยโุทรทศัน์ และวทิยกุระจายเสียงคลื$นต่าง ๆ   

Q. จดัทาํเวบ็ไซตเ์พื$อเผยแพร่การประชุม  และจดัทาํระบบลงทะเบียนเขา้ร่วมส่งผลงานออนไลน ์
i. บนัทึกภาพและวดีิโอการจดัประชุมวชิาการ 

 N. ทาํหนงัสือเชิญผูสื้$อข่าวมาทาํขา่วการจดังานประชุมวชิาการ 
 O. ดูแลตอ้นรับสื$อมวลชนในการประชุม 
 %. จดัทาํเอกสารเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์แก่สื$อมวลชนวนัประชุม (Press Release) 
 M. ส่งภาพข่าวพิธีเปิดการประชุมเผยแพร่แก่สื$อมวลชนแขนงต่าง ๆ 
 n. จดัเตรียมของที$ระลึกแก่สื$อมวลชน   
 SP. งานอื$นๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Z.Z คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ 
 S.อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน   คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยน์พอนนัต ์บาลิสี   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
 Q. อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์   อาจารยป์ระจาํคณะศิลปกรรมศาสตร์           กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S.  ออกแบบและตกแต่งฉากบนเวที 
 L. ติดตั#งบอร์ดสาํหรับติดโปสเตอร์ 
 Q. ติดโปสเตอร์ผลงานของผูน้าํเสนอผลงาน 
 i. ดูแลการจดัวางและตกแต่งสถานที$ 
 N. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Z.� คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที�และรักษาความปลอดภัย 
 S.อาจารยส์มภพ ศรีสมัพนัธ์ุ   ผูอ้าํนวยการฝ่ายอาคารสถานที$   ประธาน 
 L.นายภาณุ  มาลาทอง   หวัหนา้เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
 Q.นายเอก  แซ่กงั    เจา้หนา้ที$สาํนกักิจการนกัศึกษา   กรรมการ 

i.นายพิชยั สนัโดษ    เจา้หนา้ที$รักษาความปลอดภยั   กรรมการ 
N.นางสาวเอกอนงค ์เพิดขนุทด  เจา้หนา้ที$สาํนกัประธาน            กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

 
 
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ทาํป้ายบอกทางไปหอ้งประชุม 
 L. ติดโปสเตอร์ประชาสมัพนัธ์งานประชุม บริเวณอาคารภายในมหาวทิยาลยั  หนา้มหาวทิยาลยั ถนนทววีฒันา 
 Q. จดัตกแต่งหอ้งประชุมใหญ่  และหอ้งประชุมเลก็ และดูแลความพร้อมของสถานที$ตลอดงาน 
 i. ติดตั#ง ทดสอบระบบเครื$องเสียงบริเวณภายในงาน เพื$อใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

N. จดัโตะ๊รับลงทะเบียน  ติดตั#งผา้ประดบัเวที 
 O. กาํกบั ดูแล ความสะอาดของหอ้งนํ# าตลอดการประชุม 
 7. จดัทาํแผนดา้นรักษาความปลอดภยัและงานจราจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Z.�.คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร 
 S.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์    ประธาน 

L.อาจารยพ์ลศิต เสวนันา    ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันาตาํราและสื$อทางวชิาการ  กรรมการ 
 Q.นายอาลี  เส็มเภอ    เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ  
 i.นายองอาจ  พรมพื#น   เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั      กรรมการ 
 5.นางสาว กนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั   กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 
  
 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
S. จดัทาํ Proceeding เผยแพร่บทความวชิาการ ทั#งภาคบรรยายและโปสเตอร์ 
L. ออกแบบและจดัทาํสูติบตัร รวมทั#งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆตามที$ไดรั้บมอบหมาย 

 

 

 

 

Z.  คณะกรรมการฝ่ายบริการด้านการปฐมพยาบาล 
S.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ประธาน 

 L.รองศาสตราจารย.์ดร.สุลี  ทองวเิชียร อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
 Q.ดร.สุวมิล  แสนเวยีงจนัทร์ อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการและเลขานุการ 
  
 
 
 
 
  

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
1. มีหนา้ที$จดัเตรียมบุคลากร อุปกรณ์เครื$องใชแ้ละยาสาํหรับการปฐมพยาบาล  
2. กาํหนดสถานที$ตั#งหน่วยปฐมพยาบาลใหเ้หมาะสม สะดวกรวดเร็วต่อการใหบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.7 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมต้อนรับ และจดัเตรียมอาหาร 
 S.รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์  ประธาน 
                2. รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัริยา รวยสาํราญ         อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
 Q.อาจารยด์ร.สุธาสินี วยิาภรณ์  หวัหนา้สาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ 

i.อาจารยด์ร.สมนฏัฐา ภาควหิก  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ          กรรมการ 
5.อาจารยฉ์ตัรปวณี อาํภา   ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   กรรมการ 

 O.อาจารยว์ชิสุดา ร้อยพิลา   หวัหนา้สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์  กรรมการ   
 %. อาจารยกิ์ตติคุณ เกริงกาํจรกิจ  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 M.อาจารยก์ลุธิดา อินทรลกัษณ์  อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 n. อาจารยนิ์พนธ์ องัศุธีรกลุ   อาจารยป์ระจาํสาขาการท่องเที$ยว คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
 SP. อาจารยพ์รรณปพร จนัทร์ฉาย  อาจารยป์ระจาํ สาขาการท่องเที$ยว  คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 

SS. อาจารย ์โอม โตอาจ   อาจารยป์ระจาํสาขาการจดัการกิฬา     กรรมการ 
12.อาจารยณ์ฐักร เดชา   อาจารยป์ระจาํสาขาธุรกิจระหวา่งประเทศ  กรรมการ 
13. อาจารยน์ภสินี  นิลพนัธ์   อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
Si. อาจารยก์านตสิ์รี เผา่นาคธรรมรัตน ์ อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 
SN.. อาจารยว์ลิาวลัย ์ดีเลิศ   หวัหนา้สาขาภาษาไทย    กรรมการ 
SO. อาจารยด์าราวรรณ  เกตวลัย ์  อาจารยป์ระจาํสาขาภาษาไทย   กรรมการ 
S%. อาจารยก์นกอร เปลี$ยนสกลุ  อาจารยป์ระจาํสถาบนัภาษาต่างประเทศ    กรรมการ 
SM.นางสาวฮายาตี สาหะ   เจา้หนา้ที$สถาบนัภาษาต่างประเทศ            กรรมการและเลขานุการ 
 

 

 

หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. ตอ้นรับ ดูแลวทิยากร ผูน้าํเสนอผลงาน และผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาเขา้ที$ประชุม 
 L. รับลงทะเบียนและแจกเอกสารการประชุม 

Q. จดัเตรียมอาหารและเครื$องดื$มสาํหรับผูน้าํเสนอผลงาน  
 i. งานอื$น ๆ ที$ไดรั้บมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 



 

 

�. กองบรรณาธิการ 

 S. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ   ประธาน 
       รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
 L. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์ นิยมญาติ  รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบริการวชิาการ รองประธาน 

 3.ผูช่้วยศาสตราจารย ์วทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
       รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
i.ดร.ดวงฤทธิs  เบญ็จาธิกลุชยัรุ่งเรือง   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา  กรรมการ  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
 N.ศาสตราจารย ์ดร จงจิตร์ หิรัญลาภ   คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม  กรรมการ 

 O.ศาสตราจารย ์ดร.วจิิตรา เลิศกมลกาญจน์  คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี กรรมการ 
 %.รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุงเรือง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์   กรรมการ 

M.ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร  กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ   กรรมการ 
9.ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ   คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
SP.ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู     คณบดีคณะนิเทศศาสตร์   กรรมการ 
SS.ดร.สุวมิล จอดพิมาย    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
SL.ดร.ประกิต หงษแ์สนยาธรรม   คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา กรรมการ  
SQ.ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี    กรรมการ 
Si.ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 
15.นายแพทย ์กาํจดั รามกลุ    คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  กรรมการ 
SO. อาจารยนิ์วฒัน์ ชูทวน    คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์   กรรมการ 
S%. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั              กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 

1. กาํหนดรูปแบบ  วธีิการรับลงทะเบียน 
2. จดัทาํหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกผลงานวจิยัทั#งภาคบรรยาย  และภาคโปสเตอร์ 
3. คดัเลือกผูท้รงคุณวฒิุในการประเมินผลงานวจิยั 
4. ติดตามผลและประเมินการดาํเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

�.�  คณะอนุกรรมการพจิารณาผลงาน 

�.�.�  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1.  ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์   รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 
รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.สถิตย ์นิยมญาติ   รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและ  รองประธาน 
บริการวชิาการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์ทิยา เบ็ญจาธิกลุ   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อนุกรรมการ 
รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 

4. ศาสตราจารย ์ดร.กาญจนา คุณารักษ ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา รุ่งเรื$อง   คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุรพร กาํบุญ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง  หวัหนา้สาขาภาษาองักฤษ  อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.พีรพงศ ์ทิพนาค   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.พรพิพฒัน์ เพิ$มผล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ อ่วมเจริญ   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สมเกียรติ ศรีจกัรวาล  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยพิ์เศษ พลโท ดร.วรีะ วงศส์รรค ์ อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชม ชินะตงักรู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.สมหญิง จนัทรุไทย  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.กมลพร กลัยาณมิตร  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันีย ์ลกัขณาภิชนภชั  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์นพพร ด่านสกุล   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์สธน โรจนสกลุ   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์อรวรรณ บรรจงศิลปะ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ววิฒัน์ เอี$ยมไพรวนั   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ศิริพร สจัจานนท ์   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารย ์ดารา ทีปะปาล   อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
23. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประณต มีสอน   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
24. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศสุดา รัชฎาวศิิษฐกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
25. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรเทพ เมืองแมน  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
26. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิตยา ศรีมกฏุพนัธ์ุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
27. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธิดา หอวฒันกลุ  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
28. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์ เสรีตระกลู  อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
29. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมพล งามสุทธิ  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
30. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ด่านประดิษฐ ์  อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศ์าสตร์ อนุกรรมการ 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุทิน นพเกตุ   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรินทร์ สวนแกว้  อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์เสงี$ยม บุษบาบาน   อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 



 

 

34. ดร.สมพงษ ์สุเมธกชกร             คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อนุกรรมการ 
35. ดร.สุพตัรา จนัทนะศิริ    คณบดีคณะบญัชี   อนุกรรมการ 
36. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน    อาจารยป์ระจาํคณะบญัชี  อนุกรรมการ 
37. ดร.ประพฒัน์พงศ ์เสนาฤทธิs     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ดร.สุขมุ มูลเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ดร.กมลมาลย ์ไชยศิริธญัญา    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
41. ดร.ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
42. ดร.เพช็รัตน์ ฮีมินกลู    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
43. ดร.ชยัวฒัน์ อุทยัแสน    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
44. ดร.ปราการ เกิดมีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
45. ดร.สมบติั เดชบาํรุง    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ดร.สมใจ เดชบาํรุง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
47. ดร.ธนาดล สมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
48. ดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
49. ดร.เกียรติศกัดิs  อิชยานนัท ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
50. ดร.สมคิด สกลุสถาปัตย ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
51. ดร.จนัทรัตน์ ภคมาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
52. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
53. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
54. ดร.ธาริณี กิตติกาญจนโสภณ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
55. ดร.สามารถ ปรมานิติวิs     อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
56. ดร.สมบติั อรรถพิมล    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
57. ดร.รัสรินทร์ พงษลี์# รัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
58. ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ดร.ณรงคศ์กัดิs  ศรีบรรดาศกัดิs วชัราภรณ์   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
60. ดร.นิวตัน์ วรรณธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
61. ดร.อุไรวรรณ พงศสุ์ภากลุ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
62. ดร.อดุลย ์เลาหพล     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 



 

 

100. ดร.ดุริยะ จนัทร์ประจาํ     โรงเรียนนาเยยีศึกษา อนุกรรมการ 
รัชมงัคลาภิเษก 

101. อาจารยด์าํริห์ บรรณวทิยกิจ     มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
102. อาจารยพ์ชัราพร เฉลิมไพศาลสุข    มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  

 
�.�.�. คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

1. รองศาสตราจารย ์ดร. รุ่งโรจน์ พุม่ริ#ว   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ศิลปานนักลุ  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์เพียงจนัทร์ โรจนวภิาต  อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์พญ.จรวยพร สุภาพ   อาจารยป์ระจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ อนุกรรมการ 
5. ดร.สุวมิล แสนเวยีงจนัทร์    อาจารยป์ระจาํคณะพยาบาลศาสตร์ อนุกรรมการ 
6. ดร.ธวชัชยั กาญจนะทวกีลุ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์  อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
7. ดร.ประกิต หงส์แสนยาธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ศาสตราจารย ์ดร.สมจิตต ์สุพรรณทศัน ์      อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.ลีรา กิตติกลุ       อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.เฉลิมชยั ชยักิตติกรณ์      อนุกรรมการ 
4. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ทพ.อุดม วอ่งไวทองดี  มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  อนุกรรมการ 
5. ดร.อนุสรณ์ มนตรี     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
6. ดร.สมพร ส่งตระกลู    มหาวทิยาลยับูรพา   อนุกรรมการ 
7. ดร.ดลภา พศกชาติ     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 

 
�.�.Z  คณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒพิจิารณาผลงาน  กลุ่มวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. ศาสตราจารย ์ดร.ชยัยงค ์พรหมวงศ ์    รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ  ประธาน 

รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ    คณบดีคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.โจเซฟ เคดรี    อาจารยค์ณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยบุ์ญชู เรืองพงศรีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยดิ์เรก ทองอร่าม    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุเทพ ทองแพ    อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุทยั อึdงเจริญ    คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประกอบ มณีเนตร    อาจารยป์ระจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์  อนุกรรมการ 
9. ดร.ธชัพรรณ หนูเนียม     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 



 

 

10. ดร.สุนทร แสงเพช็ร     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
 

11. ดร.เพชรรัตน์ จนัทรทิณ     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
12. ดร.สุวไิล พุม่โพธิs       อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุรักษ ์จนัทร์ศรี     อาจารยป์ระจาํคณะเทคโนโลยแีละนวตักรรม อนุกรรมการ 
14. ดร.ววิฒัน์ จึงธนศิริกลู     อาจารยพิ์เศษประจาํคณะวศิวกรรมศาสตร์    อนุกรรมการ 
15. อาจารยต์วงทอง พชรพฤทธิภากร    คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     อนุกรรมการ  
16. อาจารยณ์ชัชา วิชยั      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
17. อาจารยภ์คัวลญัชญ ์ผาณิตพิเชฐวงศ ์    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
18. อาจารยอิ์ริยา ผอ่งพิทยา     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
19. อาจารยเ์อกชยั ศิริเลิศพรรณนา    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
20. อาจารยพ์งษเ์ทพ ผลประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
21. อาจารยก์ลา้ ธานีโต      อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์และ  อนุกรรมการ 

เทคโนโลย ี
22. ดร.จิรพิพฒัน์ ธญัพงษภ์ทัร     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
23. ดร.ธเนศ กิติศรีวรพนัธ์     อาจารยป์ระจาํคณะวทิยาศาสตร์ อนุกรรมการ 

และเทคโนโลย ี
     

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.ไพศาล สนัติธรรมนนท ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย ์ดร.ดีบุญ เมธากลุชาติ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ทีฆทรัพย ์    มหาวทิยาลยัธนบุรี   อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรุงศกัดิs  อตัพฒุ    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.จอมภพ แววศกัดิs     มหาวทิยาลยัทกัษิณ  อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ปรีดา จนัทวงษ ์    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
7. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา อนนัตร์าชา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

       เกลา้พระนครเหนือ 
8. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทศัวลัย ์ คมัภีรพนัธ์   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระเจา้ อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวฒิุ ดุษฎี    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้   อนุกรรมการ 
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สโรชา เจริญวยั    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

ธญับุรี 
11. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้ อนุกรรมการ 



 

 

คุณทหารลาดกระบงั 
 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศรินทิพ สุกใส    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  อนุกรรมการ 
13. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
14. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นพนนัท ์นานคงแนบ   มหาวทิยาลยัมหิดล   อนุกรรมการ 
15. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วเิชียร อุ่นเรือน    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
16. ผูช่้วยศาสตราจารย ์มงคล คธาพนัธ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมการ 
17. ดร.สุภชา ศิริวงศย์ิ$งเจริญ     บริษทั Unique Engineering  อนุกรรมการ 

And Construction 
18. ดร.โสภา แซ่เฮง้      มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
19. ดร.กฤษดา เสือเอี$ยม     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

พระนคร 
20. ดร.สนัติ พฒันะวชิยั     มหาวทิยาลยัราชมงคลธญับุรี  อนุกรรมการ 
21. ดร.บุญธิดา ชุนงาม      มหาวทิยาลยัราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
22. ดร.นุชนาพร พิจารณ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
23. ดร.ปิยะนนัท ์พนากานต ์     มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนุกรรมการ 
24. ดร.วรวทิย ์โกสลาทิพย ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้ธนบุรี 
25. ดร.โสภา วศิิษฎศ์กัดิs      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  อนุกรรมการ 
26. ดร.รัฐศกัดิs  พรหมมาศ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล อนุกรรมการ 

รัตนโกสินทร์ 
27. ดร.อรวลี อมรลีตระกลุ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ อนุกรรมการ 

พระนครเหนือ 
28. ดร.ปิยชาติ ธาตรีนรานนท ์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณ อนุกรรมการ 

ภูมิ ศูนยสุ์พรรณบุรี 
29. ดร.นภนต ์เกื#อนอ้ย      วทิยาลยัเทคนิคสมุทปราการ  อนุกรรมการ 
30. ดร.ฐกฤต ปานขลิบ      วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม  อนุกรรมการ 
31. ดร.ณรงค ์วชัรเสถียร     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 

 
 
  
 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. พิจารณาผลงานจากผูน้าํเสนอบทความเพื$อนาํเสนอแบบบรรยาย  หรือ  โปสเตอร์   
 L. ทาํรายงานสรุปผลเสนอต่อที$ประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจดัประชุม 

  



 

 

�. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 S.  รองศาสตราจารย ์ดร.ประไพศรี โหล้าํยอง ผูอ้าํนวยการสถาบนัภาษาต่างประเทศ   ประธาน 
 L. อาจารย ์ดร.เบญจภทัร วฒันกลุ  ผูอ้าํนวยการสาํนกังบประมาณและการเงิน  กรรมการ  
 3. อาจารย ์ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร                     ผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยั    กรรมการ  

i. อาจารยป์ราณี  ทองศรีสุข   ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ                      กรรมการและเลขานุการ 
 N.นางสาวกนัตินนัท ์จิตระออน  เจา้หนา้ที$ประจาํสาํนกัวจิยั    ผูช่้วยเลขานุการ 
  
 
 
 
 
 

 หน้าที�และความรับผดิชอบ 
 S. รับเงินลงทะเบียนผลงาน 
 L. สรุปยอดเงินลงทะเบียน 
 Q. ตรวจสอบและจดัทาํค่าใชจ่้าย 
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