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บทคัดย�อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบนํ้าหนักรQางกายและสมรรถนะแอโรบิ
กของอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอดUวยการเตUนซุมบUาและกลุQมท่ีดําเนิน
ชีวิตประจําวันตามปกติสุขโดยมีสุขภาพสมบูรณ?แตQไมQมีการฝTกออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอ กลุQม
อาสาสมัครท่ีใหUความรQวมมือเขUารQวมในงานวิจัยน้ีเป[นนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดยแบQงเป[น 2-กลุQม คือ กลุQมอาสาสมัครเพศหญิงท่ีมีอายุระหวQาง 18-22 ป̂ จํานวน 25 คน ท่ีมีการ
ฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาเป[นประจําอยQางสมํ่าเสมอ 3-วัน/สัปดาห?มาเป[นระยะเวลาอยQาง
นUอย 12-สัปดาห? และ กลุQมอาสาสมัครเพศหญิงจํานวน 25 คน ท่ีมีอายุระหวQาง 18-22 ป̂ ดําเนิน
ชีวิตประจําวันตามปกติสุขและมีสุขภาพสมบูรณ?แตQไมQมีการฝTกออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอ โดยแตQ
ละกลุQมทําการทดสอบดUวยการช่ังนํ้าหนัก วัดสQวนสูง และทําการทดสอบความสามารถสูงสุดในการใชU
ออกซิเจนดUวยการถีบจักรยานวัดงานตามวิธีการของแอสตรานด?และไรห?ม่ิง ผลการทดสอบพบวQา 

นํ้าหนักเฉลี่ยของกลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายอยQาง
สมํ่าเสมอมากQอนน้ันมีคQามากกวQากลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQาง
สมํ่าเสมอ (54.8040 ± 3.75416 < 58.8840 ± 3.97436: p < .05) และคQาเฉล่ียความสามารถ
สูงสุดในการใชUออกซิเจนของกลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกาย
เป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนน้ันมีคQานUอยกวQากลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUน
ซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอ (39.6044 ± 3.20968 > 34.7384: p < .05) จากผลการวิจัยน้ีสามารถสรุป
ไดUวQา การเตUนซุมบUาเป[นการฝTกออกกําลังกายแบบแอโรบิกซึ่งสามารถสQงผลในการลดนํ้าหนัก

รQางกายใหUสมสQวนไดUอยQางชัดเจน ประกอบกับ การเตUนซุมบUาเป[นการฝTกออกกําลังกายแบบแอโรบิ
กซึ่งสามารถสQงผลตQอการพัฒนาความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนไดUอยQางชัดเจน 
 
คําสําคญั: สมรรถนะแอโรบิก, การฝTกออกกําลังกาย, การเตUนซุมบUา  
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Abstract 
 This research study purposed 1) to study and to compare body weight and 
maximal oxygen consumption (VO2max) between exercised volunteer group of 
regular Zumba dance Training and controlled volunteers of ordinary life existence 
without regular exercise training. Volunteers has been female students of 
Bangkokthonburi University divided in 2-groups composed of 25-female volunteers 
aged between 18-22 who has exercised regularly with Zumba dance 3-days a week 
for at least 12-weeks as for the first group. The second group has been 25-female 
students volunteers aged between 18-22 with healthy ordinary life existence without 
any regular exercise training. Each volunteer has been measured body weight, height, 
and Astrand & Rhyming Test with Bicycle ergometer for VO2max assessment as the 

data collection. The collected data was analyzed in Means ( ), Standard Deviation 
(S.D.), and VO2max. In addition, Weight and VO2max were compared between two 
group by independent sample test. As the results, the average weight of ordinary life 
existence without any regular exercise training volunteer group is higher than 

volunteer group with regular Zumba dance exercise training group ( 54.8040 ± 
3.75416 <  58.8840 ± 3.97436: p < .05) . For the Maximal Oxygen consumption, 
volunteer group with regular Zumba dance exercise training is higher significantly 
than the ordinary life existence without any regular exercise training volunteer group 

(39.6044 ± 3.20968 > 34.7384: p < .05). 
 This research has concluded that Zumba dance exercise training has been 
similar to aerobic exercise that clearly affect body weight reduction along with 
maximal oxygen consumption improvement.      
 
Keywords: Aerobic Capacity, Exercise Training, Zumba Dance 

 
บทนํา 

การออกกําลังกายเป[นกิจกรรมทางดUานรQางกายเพ่ือสรUางเสริมและดํารงไวUซึ่งสมรรถภาพ 
สุขภาพ และ สวัสดิภาพโดยรวมของรQางกายซึ่งมีใหUเลือกท้ังท่ีเป[นการออกกําลังกายในรQม (indoor 
exercise) และการออกกําลังกายกลางแจUง (outdoor exercise) โดยสามารถออกกําลังกายเป[นกลุQม 
เสริมสรUางสังคมและ สวัสดิภาพการออกกําลังกาย (Kylasov A, Gavrov S, 2011, pp. 462–91) 
อยQางไรก็ตามการศึกษาท่ีผQานมาพบวQาการออกกําลังกายสมํ่าเสมอมีประโยชน?ตQอระบบหัวใจและการ
ไหลเวียนเลือด ขณะท่ีการขาดการออกกําลังกายอาจเป[นสาเหตุท่ีสQงผลตQอการวายของหัวใจ และ 
เป[นป~จจัยเสี่ยงตQอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบท้ังน้ีการออกกําลังกายนUอยเกินไปสามารถเพ่ิม
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ป~จจัยเสี่ยงตQอการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ (American Heart Association, 2017, Online). ท้ังน้ี
รูปแบบของการออกกําลังกายสามารถแบQงออกเป[น การออกกําลังกายแบบอยูQกับท่ี (static 
exercise) และ การออกกําลังกายแบบเคลื่อนท่ี (dynamic exercise) ท้ังน้ีการออกกําลังกายแบบ
เคลื่อนท่ี เชQน การว่ิงดUวยความเร็วคงท่ี (steady running) มีผลใหUแรงดันเลือดปกติขณะหัวใจคลาย
ตัว (diastolic blood pressure) ลดลงเน่ืองจากกระแสเลือด (blood flow) ของระบบไหลเวียน
เลือดมีการปรับตัวลดลง ในทางตรงกันขUาม การออกกําลังกายแบบอยูQกับท่ี เชQน การฝTกดUวยนํ้าหนัก
สQงผลตQอแรงดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) สูงข้ึนอยQางชัดเจนท้ังในระหวQาง
การออกกําลังกายและในสภาวะปกติ (de Souza Nery S, et. Al, 2010, pp.271–277) ท้ังน้ี 
O'Connor D, et. Al (2005, pp. 52–56) 

นอกจากน้ี การเตUนซุมบUา (Zumba Dance) เป[นโปรแกรมการฝTกออกกําลังกายเพ่ือ
เสริมสรUางสมรรถภาพทางกายท่ีคิดข้ึนในป̂ ค.ศ. 1990 ซุมบUาเป[นการออกกําลังกายดUวยการเตUนรําใน
หลายรูปแบบประกอบกันแบบซ้ํา ๆ โดยหยิบยืมรูปแบบและจังหวะดนตรีมาใชUในการเตUนซุมบUา เชQน 
การเตUนบาชาตUา (bachata) แดนซ?ฮอลล? (dance hall) ระบําหนUาทUอง (Belly dance) หรือ บาฮ?นก
รUา (bhangra) ซึ่งสQวนใหญQเป[นการนําการเตUนพ้ืนบUานมาใชUในการสรUางสีสรรค?เป[นสากล (Ladha, 
Shubham, 2019, Online) นอกจากน้ี การเตUนซุมบUาแตQละคร้ังสามารถเผาผลาญพลังงาน 600 กิโล
แคลอร่ีโดยข้ึนอยูQกับพลังงานท่ีมีอยูQ การเตUนซุมบUาเป[นกิจกรรมท่ีเสริมสรUางสมรรถภาพไดUหลายทาง 
(Helmer, J, 2019,Online; Luettgen, M,  et. al, 2012, pp. 357-358; Alexander, J,2009, 
Online)  

จากท่ีกลQาวมาขUางตUนแสดงถึงการออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอยQอมสQงผลตQอสมรรถนะการใชU
พลังงานท้ังในระบบแอโรบิกของรQางกายไมQมากก็นUอย ประกอบกับการออกกําลังกายดUวยการเตUนซุม
บUากําลังเป[นท่ีรูUจักและนิยมแพรQหลายในประเทศไทยแตQการศึกษาวิจัยเก่ียวกับผลและประโยชน?จาก
การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUายังนUอยและไมQครอบคลุมพอเพียง การวิจัยน้ีจึงมีจุดมุQงหมาย
เพ่ือศึกษาสมรรถนะแอโรบิกและแอนแอโรบิกอันเป[นผลจากการออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUา
อยQางสมํ่าเสมอโดยมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษานํ้าหนักรQางกายและสมรรถนะแอโรบิกของผูUฝTกออก
กําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอและ 2) เพ่ือเปรียบเทียบนํ้าหนักรQางกายและสมรรถนะแอ
โรบิกระหวQางผูUฝTกออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอดUวยการเตUนซุมบUาและกลุQมควบคุมท่ีไมQมีการฝTกออก
กําลังกายอยQางสมํ่าเสมออันนํามาซึ่งประโยชน?ของการออกกําลังกายเป[นประจําท่ีสQงผลตQอสมรรถภาพ
และสุขภาพรQางกายโดยเฉพาะสมรรถภาพของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1) เพ่ือศึกษานํ้าหนักรQางกายและสมรรถนะแอโรบิกของผูUฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUา
อยQางสมํ่าเสมอ  

2) เพ่ือเปรียบเทียบนํ้าหนักรQางกายและสมรรถนะแอโรบิกระหวQางผูUฝTกออกกําลังกายอยQาง
สมํ่าเสมอดUวยการเตUนซุมบUาและกลุQมควบคุมท่ีไมQมีการฝTกออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอ 
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การดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยน้ี ผูUวิจัยไดUทําการศึกษาสมรรถนะแอโรบิกอันเป[นผลจากการฝTกออกกําลังกายดUวย
การเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอดUวยกลุQมอาสาสมัครเป[นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งยินดีใหU
ความรQวมมือเขUารQวมในงานวิจัยน้ีโดยแบQงออกเป[น 2-กลุQม ดังน้ี คือ  

1. กลุQมอาสาสมัครซึ่งเป[นเพศหญิงท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาเป[นประจํา
อยQางสมํ่าเสมอ 3-วัน/สัปดาห?มาเป[นระยะเวลาอยQางนUอย 12-สัปดาห? อายุระหวQาง 18-22 ป̂ จํานวน 
25 คน  

2. กลุQมอาสาสมัครเพศหญิงท่ีดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติสุข โดยมีสุขภาพสมบูรณ?แตQไมQมี
การฝTกออกกําลังกายเป[นประจํา จํานวน 25 คน อายุระหวQาง 18-22 ป̂ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล    
 การวิจัยน้ี ผูUวิจัยไดUทําการศึกษาสมรรถนะแอโรบิกอันเป[นผลจากการฝTกออกกําลังกายดUวย
การเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอโดยมีขั้นตอนการศึกษาวิจัยดังตQอไปน้ี 

เคร่ืองมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล    
1. อุปกรณ?ที่ใชUในการทดสอบ 

1.1 เคร่ืองช่ังนํ้าหนัก ZEPPER รุQน T7E 
1.2 จักรยานวัดงานโมนาร?ค 915 E (MONARK 915E Bicycle Ergometer) 
1.3 เคร่ืองใหUจังหวะการถีบจักรยาน (metronome YAMAHA MP90) 
1.4 นาฬิกาจับเวลา (Stopwatch) 
1.5 โปรแกรมการทดสอบสมรรถนะแอโรบิกตามวิธีของออสตรานด?และไรห? ม่ิง 

(Åstrand Rhyming Test) ดU วยการถีบ จักรยาน วัดงาน (Bicycle Ergometer) โดยมี ข้ันตอน
ดังตQอไปน้ี 

1.5.1 อาสาสมัครข่ีจักรยานวัดงานโดยปรับอานน่ังใหUอยูQในระดับท่ีเหมาะสมและทํา
การอบอุQนรQางกายดUวยการถีบจกรยานท่ีความหนัก 0 กก. เป[นเวลา 2-3 นาที 

1.5.2 ตQอจากน้ัน อาสาสมัครถีบจักรยานวัดงานดUวยความหนัก (workload) 300 
kp/m/min (300-450 kp/ m/ min สําหรับเพศหญิงท่ัวไป และ 450-600 สําหรับนักกีฬาหญิง) เป[น
เวลา 6 นาที ดUวยความถ่ี 50 คร้ัง/นาที (ตามจังหวะของเคร่ืองใหUจังหวะ Metronome) 

1.5.3 บันทึกอัตราการเตUนของหัวใจในขณะถีบจักรยานในทุก ๆนาที หากอัตราการ
เตUนของหัวใจระหวQางนาทีท่ี 5 และ ท่ี6 ตQางกันไมQเกิน 5-คร้ัง/นาที ใหUอาสาสมัครถีบจักรยานวัดงาน
ตQอไปอีก 1นาที 
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1.5.4 หากสภาวะคงท่ี (steady state)  ท่ีวัดไดUไมQอยูQในระหวQาง 125-170 คร้ัง/นาที 
ใหUหยุดการทดสอบ ปรับความหนัก (workload) ใหUเหมาะสม และเร่ิมทําการทดสอบตQอไปอีก 6 นาที
จึงถือวQาสิ้นสุดการทดสอบ 

 
สถานท่ีเก็บข'อมูล 
 หUองปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข'อมูล  

1. ประกาศขอความอนุเคราะห?เป[นอาสาสมัครเขUารQวมการวิจัย โดยแบQงเป[น 2 กลุQม ดังน้ี 
1.1 กลุQมท่ี 1 เป[นเพศหญิงอายุระหวQาง 18-22 ป̂ ซึ่งมีการออกกําลังกายดUวยการเตUน 

ซุมบUาเป[นประจําอยQางสมํ่าเสมอมาไมQนUอยกวQา 12 สัปดาห? 
1.2 กลุQมท่ี 2 เป[นเพศหญิงอายุระหวQาง 18-22 ป̂ ซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTก

ออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรง 
2. กรอกใบยินยอมเขUารQวมเป[นอาสาสมัครในการวิจัยน้ี 
3. กรอกแบบสอบถามเก่ียวกับสุขภาพ (PAR-Q) 
4. เก็บรวบรวมขUอมูลจากกลุQมอาสาสมัครดังน้ี 

4.1 อายุ หนQวยเป[น ป̂ (Yrs.) 
4.2 นํ้าหนักรQางกาย หนQวยเป[น กิโลกรัม (kgs.) 
4.3 สQวนสูง หนQวยเป[น เซนติเมตร (Cm.) 
4.4 ความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจน (VO2max) หนQวยเป[น มิลลิลิตร/กิโลกรัม/

นาที (ml/kg/min)  
 

การวิเคราะห�ข'อมูล 

1. คQาเฉลี่ย (Means; ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
2. คQาทดสอบ-ที เพ่ือเปรียบเทียบตัวแปรเป[นอิสระตQอกัน (Independent T-Test) ท่ีระดับ

นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 (p<0.05)  
3. การวิเคราะห?ความแปรปรวนดUวย ตูก้ี (Post Hoc Tukey HSD) หากพบวQาผลมีความ

แตกตQาง 
4. แสดงผลการวิเคราะห?ขUอมูลดUวยตารางและความเรียง  

 
ผลการวิจัย 
 กลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวย การเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอ มีอายุเฉลี่ยท่ี 
20.72 ± 1.242 ป̂  มีความสูงเฉลี่ยท่ี 162.20 ± 4.961 เซนติเมตร ดUวยนํ้าหนักเฉลี่ย 54.8040 ± 
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3.75416 กิโลกรัม โดยมี คQาความสามารถในการใชUออกซิเจนสูงสุดเฉลี่ยท่ี 39.6044 ± 3.20968 
มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที (ตารางท่ี 1)  
 อาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมา
กQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรงมีความสูงเฉลี่ยท่ี 162.40 ± 6.265 เซนติเมตร ดUวยนํ้าหนัก
เฉลี่ย 58.8840 ± 3.97436 กิโลกรัม โดยมี คQาความสามารถในการใชUออกซิเจนสูงสุดเฉลี่ยท่ี 
34.7384 ± 2.67984 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงขUอมูลทางสถิติของกลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQาง
สมํ่าเสมอ 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Height 1 25 155 171 162.20 4.961 
Age 25 18 22 20.72 1.242 
Weight 25 49.40 62.00 54.8040 3.75461 
VO2max. 25 33.49 45.83 39.6044 3.20968 
Valid N (listwise) 25     

 
ตารางท่ี 2 แสดงขUอมูลทางสถิติของอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกาย
เป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรง 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Height 1 25 154 176 162.40 6.265 
Age 25 18 22 20.88 1.130 
Weight 25 53.40 66.20 58.8840 3.97436 
VO2max. 25 29.56 40.38 34.7384 2.67984 
Valid N (listwise) 25     

  
 ผลการเปรียบเทียบนํ้าหนักรQางกายระหวQางกลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการ
เตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอและอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[น
ประจําสมํ่าเสมอมากQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรง พบวQาวQากลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิต
ตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนน้ันมีคQามากกวQากลุQมอาสาสมัครท่ี
มีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอ (p < .05) (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3 แสดงขUอมูลเปรียบเทียบนํ้าหนักรQางกายระหวQางกลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกาย
ดUวยการเตUนซุมบUาและกลุQมอาสาสมัครท่ีดําเนินชีวิตตามปกติ 

 
 Levene’s Test 

for Equality of 
Variance 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 
Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Diff. 

Lower Upper 

Weight  Equal variances 
assumed 

            Equal varience 
 not assumed 

0.027 0.871 -3.73 1 
 

-3.731 

48 
 

47.846 

.001 
 

.001 

-4.08000 
 

-4.08000 

1.09348 
 

1.09348 

-6.27860 
 

-6.27878 

-1.88140 
 

-1.88122 

(p < .05) 
 

จากขUอมูลเปรียบเทียบความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนระหวQางกลุQมอาสาสมัครท่ีมี
การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอและอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดย
ไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรง
ความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนของกลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTก
ออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนน้ันมีคQานUอยกวQากลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลัง
กายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอ (p < .05) (ตารางท่ี 4) 

 
ตารางท่ี 4 แสดงขUอมูลเปรียบเทียบความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนระหวQางกลุQมอาสาสมัครท่ีมี
การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอและอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมี
การฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอนและมีสุขภาพท่ัวไปสมบูรณ?แข็งแรง 

 
 Levene’s Test 

for Equality of 
Variance 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 
Mean 
Diff. 

Std. 
Error 
Diff. 

95% Confidence 
Interval of the 

Diff. 

Lower Upper 

Weight    Equal variances 
 assumed 
            Equal varience 
 not assumed 

0.813 0.372 5.819 
 

5.819 

48 
 

46.518 

.000 
 

.000 

4.86600 
 

4.86600 

.83627 
 

.83627 

3.18457 
 

3.18457 

6.54743 
 

6.54743 

(p < .05) 
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อภิปรายผล 
การวิจัยน้ีพบวQากลุQมอาสาสมัครท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอมี

นํ้าหนักรQางกายนUอยกวQากลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิตตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[น
ประจําสมํ่าเสมอมากQอน (54.8040 ± 3.75416 < 58.8840 ± 3.97436: p<.05) ท้ังน้ีเน่ืองจากการ
ออกกําลังกายชQวยลดนํ้าหนักและลดอัตราเสี่ยงตQอการเป[นโรคขาดการออกกําลังกาย (hypokinetic 
Diseases)-การออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอสามารถลดความเสี่ยงของพยาธิสภาพบางประการ
รวมถึง โรคอUวน (Obesity) เบาหวานแบบ 2 (Type 2 diabetes) และ โรคความดันโลหิตสูง (high 
blood pressure) ซึ่งสอดคลUองกับ Krishnan, S. et. Al, (2015; Abstract) ซึ่งทําการศึกษาผลของ
การเตUนซุมบUาท่ีมีตQอการพัฒนาสุขภาพของหญิงท่ีมีนํ้าหนักเกิน/อUวน หรือ เบาหวานชนิดท่ี 2 โดยมี
จุดมุQงหมายเพ่ือประเมินพัฒนาการดUานสุขภาพและความเป[นไปไดUจากการเตUนซุมบUาในหญิงท่ีมี
นํ้าหนักตัวเกินหรืออUวนซึ่ง ผลการศึกษาน้ีสามารถสรุปไดUวQา การเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอสามารถ
พัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของสตรี เชQนเดียวกับ Berina (2017; Abstract) ซึ่งไดUศึกษา
การลดนํ้าหนักและไขมันในรQางกายดUวยการฝTกเตUนซุมบUาและแอโรบิกแรงกระทบสูงโดยมีจุดมุQงหมาย
เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาและการเตUนแอโรบิกแรง
กระทบสูงเพ่ือการลดนํ้าหนักและไขมันรQางกายโดยสรุปไดUวQา การฝTกเตUนซุมบUาและการฝTกเตUนแอโรบิ
กแบบแรงกระทบสูงไมQแตกตQางกันในเร่ืองการลดนํ้าหนักรQางกายและไมQแตกตQางท้ังสองกลุQมในการ
พัฒนาผลการศึกษา ในทางตรงขUาม ท้ังสองวิธีการไดUผลในดUานการลดนํ้าหนักรQางกายอยQางชัดเจน 
นอกจากน้ี ธีระวรรณ สุธรรม และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ?อนันท? (2559 บทคัดยQอ) ไดUทําการศึกษาผล
ของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกท่ีมีตQอสุขสมรรถนะของผูUมีภาวะนํ้าหนักเกินมาตรฐาน การวิจัยน้ี
พบวQาการออกกําลังกายดUวยการเดินเร็วและการเตUนแอโรบิก สQงผลดีตQอการพัฒนาสุขสมรรถนะ โดย
กลุQมการออกกําลังกายดUวยการเดินเร็วมีสุขสมรรถนะความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจ
ดีกวQา และใชUเวลาฝTกนUอยกวQากลุQมการออกกําลังกายดUวยการเตUนแอโรบิกเหมาะสําหรับนําไปสQงเสริม
สุขภาพและสามารถนําไปใชUเป[นทางเลือกการออกกําลังกายไดU 
 นอกจากน้ัน การวิจัยน้ียังพบวQาความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนของกลุQมอาสาสมัครท่ีมี
การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอมีระดับท่ีสูงกวQากลุQมอาสาสมัครซึ่งดําเนินชีวิต
ตามปกติโดยไมQมีการฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอมากQอน (39.6044 ± 3.20968 > 34.7384: 
p < .05 ) ท้ังน้ีเน่ืองจาก การออกกําลังกายแบบแอโรบิกเป[นกิจกรรมการเคลื่อนไหวรQางกายท่ีมีความ
หนักในระดับปานกลาง (moderate intensity) เป[นเวลานานพอ (long duration)ใหUอัตราการเตUนของ
หัวใจเพ่ิมข้ึนซึ่งสQงผลใหUระดับการใชUออกซิเจนของรQางกายสูงสุด (VO2max) เพ่ิมข้ึนตามไปดUวย ท้ังน้ี 
สมรรถนะแอนแอโรบิก (aerobic capacity) ซึ่งเป[นความสามารถของระบบหัวใจและปอดในการลําเลียง
ออกซิเจนสูQรQางกายในขณะออกกําลังกายซึ่ง Luettgen, M, et.al, (2012, PP.357–358) อธิบายไวUวQา 
การเตUนซุมบUาเป[นการออกกําลังกายแบบแอโรบิก (a great cardio exercise) เน่ืองจากดนตรีซุมบUาเป[น
จังหวะท่ีเร็วประมาณ 145 คร้ังตQอนาที จังหวะท่ีเร็วทําใหเการเคลื่อนไหวรQางกายเร็วตามจังหวะดนตรีซึ่ง
เป[นสUนทางการออกกําลังกายแบบแอโรบิก (path to true aerobic exercise) `การออกกําลังกายนาน 
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ๆ ดUวยความเร็วในระดับน้ีสามารถสรUางความแข็งแรงของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดโดย
สอดคลUองกับ ภวัต พงศ?พนารัตน? (2552 บทคัดยQอ)  ท่ีไดUศึกษาผลการเตUนพาวเวอร? สเต็ป และ สเต็ปแอ
โรบิกตQอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงกลUามเน้ือขาโดยมีจุดมุQงหมายเพ่ือศึกษาผล
การเตUนพาวเวอร?สเต็ป และสเต็ปแอโรบิกตQอสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรง
กลUามเน้ือขา ผลการศึกษาน้ีสามารถสรุปวQา การฝTกเตUนพาวเวอร?สเต็ปและการฝTกเตUนสเต็ปแอโรบิกสามา
รถพัฒนาสมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงกลUามเน้ือขาไดU 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยน้ีสามารถสรุปไดUวQา 

1. การเตUนซุมบUาเป[นการฝTกออกกําลังกายแบบแอโรบิกซึ่งสามารถสQงผลในการลดนํ้าหนัก
รQางกายใหUสมสQวนไดUอยQางชัดเจน 

2. การเตUนซุมบUาเป[นการฝTกออกกําลังกายแบบแอโรบิกซึ่งสามารถสQงผลตQอการพัฒนา
ความสามารถสูงสุดในการใชUออกซิเจนไดUอยQางชัดเจน 

3. การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอสามารถเสริมสรUางสุขภาพรQางกาย 
(Physical fitness) และ รูปลักษณ? (body Image) ของผูUฝTกไดUเชQนกัน 

 
ข'อเสนอแนะ 

การวิจัยน้ีเป[นการศึกษาผลทางสมรรถนะแอโรบิกจากการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุม
บUาอยQางสมํ่าเสมออันเป[นผลทางดUานกายภาพและรูปลักษณ?ของผูUออกกําลังกายเทQาน้ัน แตQการออก
กําลังกายดUวยการเตUนซุมบUานQาจะมีผลตQอองค?ประกอบทางดUานจิตใจดUวยเชQนกัน การศึกษาผลของ
การเตUนซุมบUาในคร้ังตQอไปนQาจะเป[นการศึกษาผลทางดUานสมรรถภาพทางจิตใจอันเป[นผลจากการฝTก
ออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอตQอไป 
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ธีระวรรณ สุธรรม  และ ณภัสวรรณ ธนาพงษ?อนันท? (2559) ผลของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ท่ีมีต�อสุขสมรรถนะของผู'ที่มีภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐาน 

ภวัต  พงศ?พนารัตน? (2552 บทคัดยQอ)  ผลการเต'นพาวเวอร�สเต็ปและสเต็ปแอโรบิกต�อสมรรถภาพ
การใช'ออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงของกล'ามเนื้อขา ปริญญานิพนธ? วิทยาศาสตร?การ
กีฬา กรุงเทพ มศว. 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือการศึกษาระดับคQานิยมแหQงตนของผูUท่ีมีการออกกําลังกายดUวย
การเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอโดยใหUกลุQมตัวอยQางในการวิจัยน้ีเป[นนักศึกษาเพศหญิงของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีจํานวน 58 คนท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาเป[นประจํา 3-วันตQอสัปดาห?
เป[นเวลาอยQางนUอย 12-สัปดาห?เขUารQวมในการวิจัยน้ีโดยตอบแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับคQานิยมแหQงตน
ของโรเซนเบิร?กซึ่งมีความเท่ียงตรงภายในเทQากับ 0.77-0.88 และมีคQาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันเทQากับ 
0.82-0.85 จากการเก็บและวิเคราะห?ขUอมูลในการศึกษาน้ีพบวQา คะแนนคQานิยมแหQงตนสูงสุดใน
การศึกษาคร้ังน้ี คือ 28 คะแนน ซึ่งมีจํานวน 3-คน และ คะแนนคQานิยมแหQงตนตํ่าสุด 18-คะแนน 
จํานวน 1-คน โดยกลุQมตัวอยQางท่ีมีคะแนนคQานิยมแหQงตนอยูQระหวQาง 15-25 คะแนน จํานวน 39-คน 
ซึ่งอยูQในเกณฑ?ปกติและกลุQมตัวอยQางท่ีมีคะแนนคQานิยมแหQงตนมากกวQา 25 คะแนน จํานวน 19 คนซึ่ง
อยูQเหนือเกณฑ?ปกติโดยมีคQาเฉลี่ยอยูQท่ี 23.7931±2.7323 คะแนน ท้ังน้ีเน่ืองจากการเตUนรําสามารถ
บํารุงรักษาสุขภาพท้ังทางรQางกายและจิตใจ โดยเฉพาะอยQางย่ิง การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุม
บUาอยQางสมํ่าเสมอเป[นการออกกําลังกายท่ีตUองใชUทุกสQวนของรQางกาย สามารถเผาผลาญพลังงาน สรUาง
ความอดทนและสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนสัดสQวนรQางกาย 
และท่ีสําคัญคือการออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอยังสQงผลตQอการหลั่งฮอร?โมนแอน
โดฟ�นซึ่งจะชQวยใหUสมองสามารถรองรับความเครียดไดUอยQางมีประสิทธิภาพ (Rath, L,2018; Kelly, E 
and D, Bubnis, 2018; Ljubojevic, A, et. al, 2014, pp. 29-33; Fuhr, L, 2015) การศึกษาน้ี
สามารถสรุปไดUวQา การออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาสามารถเสริมสรUางคQานิยมแหQงตน 
 
คําสําคญั: คQานิยมแหQงตน การฝTกออกกําลังกาย การเตUนซุมบUา  

 
Abstract 

This study purposed to determine self-esteem level of Zumba for regular 
dance exercisers. Samples of this study were 58-female students of Bangkokthonburi 
University who has been exercised regularly 3-days a week for more than 12 weeks. 
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Each sample has been assigned for checking the Rossenberg’s Self-esteem Scales 
with Internal consistency ranged from 0.77 to 0.88. Test-retest reliability ranged from 
0.82 to 0.85. As the data collection and analyzation, thus study found that maximal 
self-esteem score for this study was 28 gained by 3-samples, while maximal self-
esteem score was 18 gained by 1-sample. Self-esteem score between 15-25 was 
gained by 39 samples. Self-esteem score over 25 was gained by 19 samples. Mean 
score and standard deviation for this study were 23.7931±2.7323. Thus, dancing has 
been redistributed and maintained body and mental health by using all body parts, 
burning energy, improving endurance, cardiovascular fitness, and body image 
transformation. Essentially, Activity with Zumba dance regularly has facilitated 
Endorphin hormone secretion that supported brain for stress coping (Rath, L,2018; 
Kelly, E and D, Bubnis, 2018; Ljubojevic, A, et. al, 2014, pp. 29-33; Fuhr, L, 2015). This 
study has concluded that Regular Zumba Dance Training Exercise has maintained and 
improved Self-esteem 
 
Keywords: Self-esteem, Training Exercisers, Zumba Dance 
 
บทนํา 

จากการศึกษาทฤษฎีตQางๆทางดUานจิตวิทยาพบวQา คQานิยมแหQงตน (self-esteem) เป[นความ
ตUองการพ้ืนฐานของมนุษย?โดยแบQงพิจารณาออกเป[น 2 องค?ประกอบ คือ 1. ความตUองการ 
การยอมรับจากผูU อ่ืนในรูปแบบของการรูUจักคุUนเคย (recognition) ความสําเร็จ (success) และ  
ความยกยQองนับถือ (admiration) และ 2. การนับถือตนเอง (self-respect) ในแบบฉบับของการรัก
ตนเอง (self-love) ความเช่ือม่ันในตนเอง (self confidence) ทักษะ (skill) หรือ ความสามารถ
พิ เศ ษ  (aptitude)   (McLeod, S, 2018, Online; Kendra. C. and S. Gans, 2019, Online) 
อยQางไรก็ตาม การท่ีจะไดUรับการยอมรับนับถือจากผูUอ่ืน (Respect from others) น้ัน เป[นท่ีรับรูUและ
ยอมรับกันโดยท่ัวไปวQามีความอQอนไหวและอาจสูญเสียคQานิยมในตนเอง (inner self-esteem) 
นอกจากน้ัน หากไมQบรรลุความตUองการตามคQานิยมในตนเองจะถูกผลักดันใหUบุคคลแสวงหาคQานิยมใน
ตนเองและไมQสามารถกUาวไปสูQสัจจธรรมแหQงตน (self-actualization) ท้ังน้ี ความพึงพอใจอยQางแรง
กลUาในคQานิยมแหQงตน คือ สิ่งท่ีนําไปสูQการยอมรับนับถือท่ีบุคคลตUองการจากผูUอ่ืนมากกวQาความมี
เกียรติ (renown) มีช่ือเสียง (fame) และ การช่ืนชมยินดี (flattery) (Greenberg, J, 2008, Online) 

การเตUนซุมบUาเป[นการออกกําลังกายท่ีคิดคUนข้ึนโดยนักเตUนรําและออกแบบทQาเตUนรําชาว
โคลัมเบียในป̂ ค.ศ. 1998 โดย Alberto ‘Beto’ Perez โดยมีนักรUองเพลงป�อปชาวบราซิล Claudia 
Leitte เป[นผูUเผยแพรQซุมบาสูQนานาชาติ (Bedinghaus, T. 2019, Online) ท้ังน้ี การฝTกซุมบาจะใชU
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงสามารถเผาผลาญพลังงานรQางกายไดU 600 กิโลแคลอร่ีโดยประมาณข้ึนอยูQกับ
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พลังงานในรQางกาย การเตUนซุมบUาเป[นการออกกําลังกายท่ีสQงผลดUานตQางๆของสมรรถภาพรQางกาย 
(Steven, 2011, Online; Alexander, J, 2009, Online) 

ท้ังน้ี การฝTกออกกําลังกายเป[นประจําสมํ่าเสมอยQอมสQงผลดีตQอสุขภาพรQางกายหรือรูปลักษณ?
ใหUเป[นไปอยQางเหมาะสม เชQน การมีสมรรถภาพ พลังรQางกาย ความม่ันใจในตนเอง หรือ ความรูUสึก
ท่ัวไปเก่ียวกับพลานามัยและสุขภาพท่ีดีทําใหUมีรูปรQางท่ีดูดีข้ึนรูUสึกถึงความแข็งแรงและมีทัศนคติดUาน
บวกกับคQานิยมแหQงตน นอกจากน้ี การเตUนซุมบUาเป[นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกหากมีการการ
ออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาเป[นประจําสมํ่าเสมอประมาณ 1-ช่ัวโมงจะใชUพลังงานรQางกายระหวQาง 
300-600 กิโลแคลอร่ีและสQงผลดีตQอสมรรถภาพระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด (Luettgen, M, 
et.al, 2012,  pp.357–358; Ferreira, L, 2019, Online) การเตUนซุมบUามีผลดีหลายประการสําหรับ
ทุกเพศวัย หากออกกําลังกายดUวยซุมบUาซึ่งเป[นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกอยQางสมํ่าเสมอจะสQงผล
ใหUรQางกายแข็งแรง เสริมสรUางความแข็งแรง การเคลื่อนไหว บุคลิก และ สังคมเป[นตUน (Garcia, D, 
2012, Online)  

การเตUนซุมบUาน้ัน นอกจากจะกQอเกิดผลดีดUานการเผาผลาญพลังงานสูง การเตUนซุมบายังชQวย
ลดความเสี่ยงตQอโรคหัวใจ (heart diseases) ความดันเลือด (blood pressure) ไขมันเลว (bad 
Cholesterol) และเพ่ิมไขมันดี (good cholesterol) (Getz, L, 2012, Online) โดยเฉพาะอยQางย่ิง 
การออกกําลังกายอยQางสมํ่าเสมอ เชQน การเตUนแอโรบิกแบบแรงกระทบสูงจะชQวยเสริมสรUางสภาพ
จิตใจปรับเปลี่ยนอารมณ?ไปในทางท่ีดี มีความม่ันใจและสรUางเสริมคQานิยมแหQงตนใหUดีข้ึน (Mayam, S, 
2019; Online) 

จากงานวิจัยท่ีผQานมาพบวQา การเตUนรําสามารถเสริมสรUางคQานิยมแหQงตน เน่ืองจากเกิดการ
เรียนรูUทักษะใหมQรQวมกับการพัฒนารูปลักษณ?ของตนเอง การวิจัยท่ีผQานมายังพบอีกดUวยวQาการเตUนรํา
ในจังหวะลาตินเพียง 12-สัปดาห?เพียงพอตQอการเสริมสรUางคQานิยมแหQงตนของผูUเตUนใหUเพ่ิมข้ึนไดU 
(Lauren, J, 2017, Online) ท้ังน้ี ซุมบUา (Zumba) เป[นการเตUนรําเพ่ือออกกําลังกายในจังหวะลาติน
อเมริกันท่ีสนุกสนานละเป[นท่ีนิยมเตUนกันเป[นกลุQมอยQางตQอเน่ืองเพ่ือการเสริมสรUางสมรรถภาพทางกาย 
การเตUนรําเป[นกลุQมสามารถปรับไดUตามระดับสมรรถภาพของสมาชิกในกลุQม แมUวQาการเตUนซุมบUาจะมีแรง
กระแทกมากจากการเคลื่อนไหวรQางกาย แตQสามารถปรับเปลี่ยนใหUเหมาะสมไดUตามความตUองการ 
(Wheeler, T., and J. Helmer, 2018, Online)                       
 อยQางไรก็ตาม การศึกษาในดUานท่ีเก่ียวกับคQานิยมแหQงตนในผูUออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUา
อยQางสมํ่าเสมอน้ันยังไมQเป[นรูปธรรมชัดเจน ดังน้ัน ผูUวิจัยไดUเล็งเห็นความสําคัญโดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือ
การศึกษาระดับคQานิยมแหQงตนของผูUท่ีมีการออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอวQาเป[นไป
ในทิศทางใดและอยQางไร 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือการศึกษาระดับคQานิยมแหQงตนของผูUท่ีมีการออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQาง
สมํ่าเสมอวQาเป[นไปในทิศทางใดและอยQางไร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูUวิจัยไดUรวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเบ้ืองตUนเก่ียวขUองกับตัวแปรท่ีใชUใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 คQานิยมแหQงตน (self-esteem) เป[นความตUองการพ้ืนฐานของมนุษย?โดยแบQงพิจารณา
ออกเป[น 2 องค?ประกอบ (McLeod, S, 2018, Online; Kendra. C. and S. Gans, 2019, Online) คือ  
 1. ความตUองการ การยอมรับจากผูU อ่ืนในรูปแบบของการรูUจักคุUนเคย (recognition) 
ความสําเร็จ (success) และ ความยกยQองนับถือ (admiration)  
 2. การนับถือตนเอง (self-respect) ในแบบฉบับของการรักตนเอง (self-love) ความเช่ือม่ัน
ในตนเอง (self confidence) ทักษะ (skill) หรือ ความสามารถพิเศษ (aptitude)  
 
การดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 การวิจัยน้ี ผูUวิจัยไดUทําการศึกษาระดับของคQานิยมแหQงตนอันเป[นผลจากการฝTกออกกําลัง
กายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอในกลุQมตัวอยQางซึ่งเป[นกลุQมอาสาสมัครซึ่งเป[นนักศึกษาเพศหญิง
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน 58 คน อายุระหวQาง 18-22 ป̂ ท่ีมีการฝTกออกกําลังกายดUวย
การเตUนซุมบUาเป[นประจําอยQางสมํ่าเสมอ 3-วัน/สัปดาห?เป[นเวลาอยQางนUอย 12-สัปดาห? 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล    
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขUอมูลท่ัวไป 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคQานิยมแหQงตนของ Morris Rosenberg (Rosenberg self-
esteem Scale) 

 
กระบวนการเก็บรวบรวมข'อมูล  
 1. ศึกษารายละเอียดของแบบสอบถาม (questionnaires) ซึ่งการวิจัยน้ีใชUแบบสอบถาม
เก่ียวกับคQานิยมแหQงตนของ Morris Rosenberg (Rosenberg self-esteem Scale) ซึ่ งมีความ
เท่ียงตรงภายในเทQากับ 0.77-0.88 และมีคQาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน 0.82-0.85 โดยมีคะแนนรวม
ของคQานิยมแหQงตนรวม 0-30 คะแนน โดยท่ีมีคะแนนระหวQาง 15 – 25 คะแนน เป[นคะแนนของ
คQานิยมแหQงตนท่ีอยูQในเกณฑ?ปกติและตํ่ากวQา 15 คะแนน เป[นคะแนนของคQานิยมแหQงตนท่ีอยูQใน
เกณฑ?ตํ่ากวQาปกติ  
 2. ขอความรQวมมือ นัดหมาย และ แจUงวัตถุประสงค?ของการวิจัยใหUกับกลุQมอาสาสมัครเพ่ือ
กรอกแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมขUอมูลโดยใหUกลุQมอาสาสมัครตอบแบบสอบถาม 

4. วิเคราะห?ขUอมูลดUวยคQาเฉลี่ย (Mean; ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.) 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 6. จัดทํารายงานการวิจัย  
 
การวิเคราะห�ข'อมูล 

การวิจัยน้ีทําการวิเคราะห?ขUอมูลดUวย คQาเฉลี่ย (Means; ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation; S.D.) และ แสดงผลการวิเคราะห?ขUอมูลดUวยตารางและความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ีไดUดําเนินการวิเคราะห?ขUอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดUแลUวน้ันพบวQาคQานิยมแหQงตนในผูU
ออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 คQานิยมแหQงตนของกลุQมตัวอยQางท่ีเป[นผูUออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอ 3-
วัน/สัปดาห?เป[นเวลาอยQางนUอย 12-สัปดาห? 
 

ลําดับท่ี คะแนน ลําดับท่ี คะแนน 

1 23 30 24 
2 20 31 19 
3 22 32 26 
4 25 33 23 
5 23 34 18* 
6 24 35 20 
7 20 36 24 
8 26 37 26 
9 28* 38 23 
10 22 39 27 
11 23 40 19 
12 26 41 25 
13 21 42 23 
14 19 43 27 
15 20 44 24 
16 24 45 26 
17 27 46 27 
18 25 47 25 
19 26 48 28* 
20 20 49 22 
21 19 50 27 
22 23 51 26 
23 21 52 24 
24 26 53 26 
25 24 54 19 
26 25 55 24 
27 27 56 25 
28 25 57 25 
29 28* 58 26 
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จากตารางท่ี 1 สามารถอธิบายไดUวQา กลุQมตัวอยQางมีคQานิยมแหQงตนท่ีระดับคะแนนสูงสุด 28 
คะแนน ซึ่งเป[นคะแนนสูงสุด จํานวน 3-คน และ มีระดับคะแนนตํ่าสุด 18 คะแนน จํานวน 1-คน 
จากจํานวนกลุQมตัวอยQางท้ังหมด 58-คน โดยมีคQานิยมสQวนตนเฉลี่ยเทQากับ 23.7931±2.7323 คะแนน 
ซึ่งเป[นคะแนนเฉลี่ยท่ีอยูQในระดับปกติ (15-25 คะแนน)  

 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยแสดงวQา การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอสามารถรักษา
ระดับของคQานิยมแหQงตนใหUอยูQในระดับปกติไดU ท้ังน้ีเน่ืองจาก การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUา
เป[นประจําอยQางสมํ่าเสมอสามารถเสริมสรUางสุขภาพรQางกายและจิตใจ เน่ืองจาก การเตUนซุมบUาเป[น
ประจําชQวยเสริมสรUางสุขภาพจิต คลายเครียดและเสริมสรUางทักษะการเรียนรูUลดอัตราเสี่ยงของโรค
ระบบไหลเวียนเลือด ซึ่ง Rath, L. (2018) อธิบายวQา จากผลการวิจัยท่ีผQานมาน้ันพบวQาการเตUนรํา
สามารถบํารุงรักษาสุขภาพท้ังทางรQางกายและจิตใจโดยศึกษาจากผลของการฝTกออกกําลังกายดUวย
การเตUนรําในรูปแบบตQางๆเชQน การเตUนรําบอลรูมไปจนถึงการเตUนรําพ้ืนเมืองในกลุQมตัวอยQางท่ี
หลากหลายและผลทางดUานสุขภาพการทํางานของรQางกาย ผลการศึกษาพบวQา การออกกําลังกายดUวย
การเตUนรํามีผลดีตQอคุณภาพชีวิตคลายเครียดและลดความวิตกกังวล ประกอบกับ Kelly, E and D, 
Bubnis,(2018, Online) ยังพบวQา การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาอยQางสมํ่าเสมอเป[นการฝTก
ออกกําลังกายดUวยการใชUทุกสQวนของรQางกาย สามารถเผาผลาญพลังงาน สรUางความอดทนและ
สมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดโดยสอดคลUองกับงานวิจัยของ Ljubojevic, A, et. al, (2014, 
pp. 29-33) โดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาผลของการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาท่ีมีตQอการ
เปลี่ยนแปลงสัดสQวนรQางกายของสตรี ผลปรากฏวQาการฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาสามารถ
เปลี่ยนแปลงสัดสQวนรQางกายสตรี โดยเฉพาะอยQางย่ิง Fuhr, L (2015 การออกกําลังกายยังสQงผลตQอ
การหลั่งฮอร?โมนแอนโดฟ�นซึ่งจะชQวยใหUสมองสามารถรองรับความเครียดไดUเป[นอยQางมีประสิทธิภาพ 
 ผลของการวิจัยน้ีสามารถสรุปไดUวQา การฝTกออกกําลังกายดUวยการเตUนซุมบUาเป[นประจําอยQาง
สมํ่าเสมอเป[นการฝTกออกกําลังกายท่ีมีคุณประโยชน?ตQอรQางกายและจิตใจอันสQงผลใหUเกิดภาพลักษณ?ท่ี
ดีตQอตนเองและสังคม  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝTกกระโดดเชือกและการว่ิง
ระยะไกลท่ีมีตQอความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของนักมวยไทยอาชีพหญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีโดยมีกลุQมตัวอยQางเป[นนักมวยไทยอาชีพหญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จํานวน 30 คน ท่ีมีอายุระหวQาง 18-22 ป̂ ซึ่งมีประสบการณ?ในการฝTกซUอมและแขQงขันมาแลUวอยQาง
นUอย 2 ป̂ท่ีไดUมาโดยการอาสาสมัคร จากน้ันจึงแบQงอาสาสมัครออกเป[น 3กลุQมๆละ 10 คน คือ กลุQม
ทดลองท่ี 1 ทําการฝTกดUวยโปรแกรมการฝTกว่ิงระยะไกลเป[นเวลา 8 สัปดาห? (ตารางท่ี 1) กลุQมทดลอง
ท่ี 2 ทําการฝTกกระโดดเชือกเป[นเวลา 8 สัปดาห? กลุQมท่ี 3 เป[นกลุQมควบคุมท่ีดําเนินชีวิตประจําวัน
ตามปกติ กQอนการฝTก ทําการวัดความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาดUวยเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg 
Dynamometer) ท้ังสามกลุQมเพ่ือแบQงความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาของอาสาสมัครในแตQละกลุQมใหU
ไมQแตกตQางกัน (p>0.05) จากน้ันกลุQมทดลองท่ี 1 ทําการฝTกว่ิงระยะไกล กลุQมทดลองท่ี2 ทําการฝTก
กระโดดเชือก 3 วันตQอสัปดาห? เป[นเวลา 8สัปดาห? เม่ือท้ังสองกลุQมฝTกครบ 8 สัปดาห? จึงทําการ
ทดสอบความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาดUวยเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg Dynamometer) หลังการฝTก
อีกคร้ัง ผลปรากฏวQาคQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมควบคุมกQอนและหลังคือ 
61.97±3.69956 ก.ก. และ 62.17±2.74795ก.ก. ตามลําดับ คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของ
กลุQมทดลองท่ี 1 กQอนและหลังการฝTกคือ 61.68±3.16853 กก. และ 78.51±2.73839 กก. ตามลําดับ 
คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 2 กQอนและหลังการฝTกคือ 61.80±3.14678 กก. 
และ 78.40±3.07029 กก.ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุQมพบวQา คQาเฉลี่ยความแข็งแรง
กลUามเน้ือขากลุQมควบคุมกQอนและหลังการฝTกไมQตQางกัน (p>0.05) คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขา
กลุQมทดลองท่ี 1 หลังการฝTกเพ่ิมข้ึน (p<0.05) คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 2 
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หลังการฝTกเพ่ิมข้ึน (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบระหวQางกลุQมพบวQา คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขา
ของท้ังสามกลุQม มีความแตกตQางอยQางนUอยหน่ึงคูQ (p<0.05)  เม่ือนํามาเปรียบเทียบรายคูQพบวQา ความ
แข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 1และกลุQมทดลองท่ี 2 มากกวQากลุQมควบคุม (p<0.05) ในขณะ
ท่ี คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 1 ไมQแตกตQางจากคQาเฉลี่ยความแข็งแรง
กลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 2 (p>0.05) 
 
คําสําคัญ การฝTกว่ิงระยะไกล การฝTกกระโดดเชือก นักมวยไทยอาชีพหญิง 

 
Abstract 

 This research purposed to examine and to compare the effects of rope 
jumping and long-distance running on leg strength of Female Professional Nak-Muay 
Thai Camp of Bangkokthonburi University. Subjects were 30-female professional nak-
muay Thai Camp of Bangkokthonburi University attained by volunteering aged 
between 18-22 years with 2 years’ experience of training and competitions. Subjects 
were divided into 3-group of 10-subjects. The 1st group was experimental group with 
long-distance running, the 2nd group was experimental group with rope jumping 
training, and the 3rd group was control group with normal daily life existence. As pre-
test, all group of subjects was assessed their leg strength by leg dynamometer and 
for leg strength indifference among groups. Then, the training programs were 
operated 3-days a week for 8 weeks. After 8 weeks of training, the pos-test were 
done and the results were that average leg strength of pre- and post-test of control 
group were 61.97±3.69956 kgs, and 62.17±2.74795 kgs respectively. The 1st 
experimental group with long-distance running were 61.68±3.16853 kgs, and 
78.51±2.73839 kgs, respectively.  2nd experimental group with rope jumping were 
61.80±3.14678 kgs, and 78.40±3.07029 kgs, respectively. As comparisons between 
pre- and post- test found that leg strength of the control group was not different 
((p>0.05) . for the1st experimental group, comparisons between pre- and post- test 
found that post- test leg strength was higher than pre-test (p<0.05) as well as the 2nd 
experimental group (p<0.05). As the comparisons among group, there were at least a 
pair difference (p<0.05). With the Tukey test, the result found that leg strength post-
test of the 1st and the 2nd experimental group were higher than Control group, but 
there was indifference between the 1st and the 2nd experimental group (p>0.05).     
   
Keywords: Long-distance running; Rope Jumping; Female Professional Nak-Muay Thai 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

21 
 

บทนํา 
คําวQา “กีฬา” หมายถึงกิจกรรมทางกายในทุกรูปแบบท่ีมุQงเนUนเพ่ือการแขQงขันไมQวQาจะเป[น

การมีสQวนรQวมเพียงบางคร้ังคราวหรือเขUารQวมอยQางเป[นทางการก็ตามซึ่งมีเป¡าหมายอยQางนUอยท่ีสุดเพ่ือ
ใชU บํารุงรักษาและเสริมสรUางความสามารถอันเป[นทักษะทางดUานรQางกายขณะเดียวกันก็จะสรUางความ
สนุกสนานใหUกับผูUเขUารQวมการแขQงขันและใหUความบันเทิงกับผูUชม กีฬามีอยูQหลากหลายชนิดนับต้ังแตQ
การแขQงขันท่ีมีผูUแขQงขันเพียงคนเด่ียวจนถึงการแขQงขันท่ีมีผูUเขUาแขQงขันพรUอมกันนับเป[นรUอยคนหรือ
แมUแตQการแขQงขันประเภทเด่ียวและประเภททีม (International Sport Federation, 2010, Online; 
Council of Europe, 2012, Online).  

สําหรับกีฬาตQอสูU  (combat sport, or fighting sport) เป[นกีฬาปะทะท่ีมักจะเป[นการ
เผชิญหนUากันตัวตQอตัว ในกีฬาตQอสูUหลายชนิด นักกีฬาจะประสบชัยชนะไดUจากการทําคะแนนมากกวQา
คูQแขQงขันหรือโดยการทําใหUคูQแขQงขันหมดทางสูU กีฬาตQอสูUโดยท่ัวไปอยQางเชQน การตQอสูUแบบผสมผสาน 
(mixed martial arts), boxing (มวยสากล), wrestling (มวยปล้ํ า ), judo (ยู โด ), ดาบสากล 
(fencing), คิกบ¢อกซิ่ง (kickboxing), มวยไทย (Muay Thai), เทควอนโด (Tae Kwon Do), คาโปอี
รQา (Capoeira), บราซิลเลี่ยนยูยิตสุ (Brazilian Jiu-jitsu), ซัมโบU (Sambo), ซูโมU (Sumo), เกียวคุชิน 
(Kyokushin), and คิวโด (Kudo) เป[นตUน (Encyclopedia Britannica 2018, Online)  

สําหรับมวยไทย (Muay Thai or literally Thai boxing) เป[นกีฬาตQอสูUของชาติไทยท่ีใชUการ
ยืนหยัดจูQโจม (stand-up striking) ควบคูQไปกับวิธีการตQางๆในการใชUกําป~£น (various clinching 
techniques). เป[นเหตุใหUศาสตร?แหQงการตQอสูUน้ีสามารถเรียกไดUอีกแบบวQา "ศิลปะแหQงสาขาท้ังแปด 
(art of eight limbs)" อันประกอบดUวย หมัดสอง (fists) ศอกสอง (elbows) เขQาสอง หนUาแขUงสอง  
ป~จจุบันกีฬามวยไทยเป[นท่ีรูUจักกันท่ัวไปในหมูQนานาประเทศในชQวงปลายศตวรรษท่ี 20 จนถึงตUน
ศตวรรษท่ี 21 เม่ือชาวตะวันตกท่ีเดินทางมาฝTกฝนมวยไทยท่ีประเทศไทยและไดUข้ึนตQอสูUแขQงขันคิกบ¢
อกซิ่งโดยใชUกติกาของท้ังสองศาสตร?ผสมผสานกันหรือ การตQอสูUภายใตUกติกามวยไทยท่ีไดUรับการ
เผยแพรQสูQนานาประเทศท่ัวโลก ภายใตUสสันนิบาตมวยอาชีพซึ่งอยูQภายใตUการบริหารของสมาคมมวย
ไทยอาชีพแหQงประเทศไทย (The Professional Boxing Association of Thailand; PAT) ซึ่งกํากับ
ดูแลโดยการกีฬาแหQงประเทศไทย (Sport Authority of Thailand; SAT) และ สหพันธ?มวยไทย
อาชีพโลก (World Professional Muaythai Federation; WMF). ประกอบกับมวยไทยมีลักษณะท่ี
คลUายคลึงกับศิลปะการตQอสูUในรูปแบบท่ีมีรากฐานทางวัฒนธรรมท่ีสัมพันธ?กันเชQน มวยพมQา (Lethwei 
in Myanmar) มวยกัมพูชา (Pradal Serey in Cambodia) มวยลาว (Muay Lao in Laos)และ โต
มอย ในมาเลเซีย(Tomoi in Malaysia) (Newhall, L, 2015, Online; Zheng, C. 2012, Online; 
Kuswandini, D, 2009, Online; Fuller, T, 2007, Online; Colman, D, 2005, Online).  

ตามท่ีกลQาวมาขUางตUน มวยไทยเป[นศิลปะแหQงสาขาท้ังแปด หรือ “ศาสตร?แหQงสาขาท้ังแปด; 
Science of Eight Limbs”, เน่ืองจากมวยไทยเป[นการใชUการชก การเตะ การตีศอก การตีเขQา ซึ่ง
จากการใชUแขนขาสําหรับการตQอสูUจูQโจมน้ีเองทําใหUผูUรับการฝTกมวยไทยท่ีถูกเรียกขานวQา “นักมวย; 
nak muay” จึงจําเป[นตUองมีแขนขาท่ีแข็งแรงโดยเฉพาะความแข็งแกรQงของขาเน่ืองจากการเตะเป[น
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อาวุธท่ีโดดเดQนท่ีสุดในการฝTกมวยไทยโดยแทUจริงแลUวไมQมีอาวุธอ่ืนใดท่ีใชUบQอยและไดUผลท่ีสุดมากกวQา
อาวุธอ่ืน ๆ (Kuswandini, D, 2009, Online). นอกจากน้ี ความแข็งแรงของขายังมีความสําคัญย่ิงตQอ
พลังการตQอย (punching power) และการเคลื่อนไหวไปรอบ ๆ เวที โดยปกติแลUวนักมวยจะไมQคQอย
หยุดน่ิงกับท่ี แตQจะมีการเคลื่อนไหวเพ่ือจูQโจมและต้ังรับซึ่งหมายความวQา ขาของนักมวยท้ังสองขUาง
จะตUองเคลื่อนไหวตลอดเวลาขณะเดียวกันท่ีกลUามเน้ือสQวนบนของรQางกายก็มีความสําคัญหากแตQพลัง
แขนอยQางเดียวไมQพอเพียงตQอการตQอย (Halse, H, 2018, Online).  

นักมวยท่ีประสบความสําเร็จจะตUองมีสมรรถนะของระบบหัวใจและหลอดเลือดในระดับท่ีดี 
นักมวยท้ังชายและหญิงจะตUองมีการเคลื่อนไหวในระนาบขวาง (transverse plain) ท่ีแข็งแกรQง เพ่ือ
การจูโจมและตQอยตีอยQางประสบผลท้ังจากสQวนบนและสQวนลQางของรQางกาย พลังการจูQโจมจากนักมวย
ไทยไมQวQาจะเป[นการชกดUวยหมัด ศอก เขQา หรือ เตะ โดยเร่ิมจากพ้ืนแลUวเคลื่อนรQางกายของนักมวยท้ัง
สQวนบนและสQวนลQางข้ึนเพ่ือทําใหUรQางกายของนักมวยหมุน การหมุนตัวเป[นกุญแจท่ีจะชQวยใหUนักมวยจูQ
โจมฝ¤ายตรงขUามไดUอยQางม่ันใจในพลังวQาสามารถหยุดย้ังฝ¤ายตรงขUามไดU (Richey, B. 2019, Online). 
ดังน้ัน นักมวยไทยจะใชUวิธีการว่ิงเป[นสQวนหน่ึงของการฝTก ประจวบกับ Baxter C. (2020, Online) ไดU
ยืนยันวQาการฝTกว่ิงมีผลดีดังตQอไปน้ี 

1. กระตุU นรQางกาย (Priming the body) – การ ว่ิงกQ อนการฝTก ทํ าใหU รQ างกายมีการ
เตรียมพรUอมกQอนการฝTกทําใหUขUอตQอตQางๆมีการหลQอลื่น (lubricated) ชQวยสลัดความงQวงซึมเม่ือต่ืน
นอนในตอนเชUา 

2. ลดนํ้าหนัก (weight reduction)-การฝTกออกกําลังกายหลายรูปแบบสามารถเผาผลาญ
ไขมันเชQนการว่ิงเหยาะหรือว่ิงเร็วในตอนเชUากQอนปฏิบัติกิจกรรมประจําวัน นักมวยไทยจําเป[นตUอง
รักษานํ้าหนักตัวใหUคงท่ีดUวยการผสมผสานการว่ิงระยะไกลและการว่ิงเร็วระยะสั้นตามดUวยการว่ิง
เหยาะเป[นชQวงเป[นสูตรสําเร็จในการรักษานํ้าหนักตัวใหUคงท่ี 

3. ความอดทนแข็งแรงของขา (Leg strength and stamina) – นับเป[นสQวนสําคัญมากท่ีสุด
ของมวยไทย ความแข็งแรงของหนUาขา (Quadriceps) และ โคนขา (Hamstrings) ซึ่งจําเป[นตUองใชU
แรงระเบิด (explosion) ดUวยพลังความแข็งแกรQง ขณะเดียวกันสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางตQางๆ
ไดUตามความตUองการ 

4. ความแข็งแรงของระบบหัวใจในนักมวยไทย (Cardiovascular strength for Muay 
Thai) ซึ่งมีแบบทดสอบท่ีสามมารถทดสอบความแข็งแรงของหัวใจไดUดUวยการว่ิงป~¥นดUวยความเร็วเต็มท่ี 
(hard set of wind sprints)ซึ่งสามารถใชUเสริมสรUางพลังแอนแอโรบิกสูงสุดทําใหUไดUสัมผัสถึงลม
หายใจท่ี 2 (second’ wind) เม่ือถึงจุดท่ีไมQมีอะไรเหลือแลUว การว่ิงป~¥นเต็มท่ีน้ันมีความเร็วและงQาย
หากมีเวลาไมQมากนักโดยสามารถยQอการฝTกออกกําลังกายท่ีใชUเวลา 1หน่ึงช่ัวโมงใหUเหลือเพียง 15 
นาทีไดU การออกกําลังกายประเภทน้ีเป[นท่ีรูUกันโดยท่ัวไปวQาเป[นการสรUางเสริมฮอร?โมนเทสโทสเตอโรน
และฮอร?โมนการเจริญเติบโต (testosterone and growth hormone)ไดUเชQนกัน ทําใหUผูUท่ีปฏิบัติ
ตามท่ีกลQาวจะไดUเปรียบในการแขQงขัน 
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อยQางไรก็ตาม การกระโดดเชือกก็มีสQวนสําคัญตQอการฝTกของนักมวยไทยเพ่ือเสริมสรUางความ
แข็งแกรQงของระบบหัวใจและความแข็งแกรQงของขาไดUเชQนกัน ดังท่ี Mayne, B, (2019, Online) 
เสนอวQา ผลดีของการกระโดดเชือกสําหรับกีฬาตQอสูUคือเสริมสรUางความทนทาน เพ่ิมการประสานงาน
ของรQางกาย สรUางจังหวะ (timing) และการเคลื่อนไหว (movement) ท่ีดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
หายใจ เพ่ิมความอดทนของหัวไหลQ เผาผลาญพลังงานลดการเสียหายของเขQาและสามารถเสริมสรUาง
สมรรถภาพแอโรบิกท่ีแตกตQาง 

หลายศตวรรษมาแลUว การฝTกศิลปะการตQอสูUนับวQาเป[นการทํากิจกรรมของเพศชาย แตQใน
ป~จจุบันอาจกลQาวไดUวQาเป[นยุคของการยอมรับความสามารถและสิทธิของสตรีวQามิไดUดUอยไปกวQาบุรุษ
เพศ เป[นผลใหUในป~จจุบันมีนักกีฬาหญิงท่ีทําการฝTกกีฬาตQอสูUมากข้ึนและมีความแข็งแกรQงไมQดUอยไป
กวQานักกีฬาตQอสูUชาย มวยไทยเองก็เชQนกันนับเป[นกีฬาตQอสูUท่ีสตรีเพศนิยมฝTกฝนกันอยQางแพรQหลาย
มากข้ึนตามลําดับ (Diwakar, V, 2016, Online). 

จากหลักการและเหตุผลดังกลQาว การฝTกว่ิงระยะไกลและการกระโดดเชือกตQางกQอใหUเกิด
ประสิทธิผลในการฝTกสมรรถภาพของนักกีฬามวยไทย แตQถึงอยQางไรก็ตาม ยังไมQมีหลักฐานการ
ศึกษาวิจัยวQาการฝTกดUวยการว่ิงระยะไกลหรือการกระโดดเชือกสามารถสQงผลตQอความแข็งแรงของ
กลUามเน้ือขาของนักมวยไทยหญิงมากนUอยแตกตQางกันหรือไมQอยQางไรดังน้ัน ผูUวิจัยจึงมุQงศึกษาและ
เปรียบเทียบผลของการฝTกว่ิงระยะไกลและการกระโดดเชือกของนักมวยไทยอาชีพหญิงโดยกลุQม
อาสาสมัครเป[นนักมวยไทยอาชีพหญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพ่ือประโยชน?และ
เป[นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการฝTกตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาผลของการฝTกว่ิงระยะไกลท่ีมีผลตQอความแข็งแรงของขาในนักมวยไทยอาชีพ
หญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือศึกษาผลของการฝTกกระโดดเชือกท่ีมีผลตQอความแข็งแรงของขาในนักมวยไทยอาชีพ
หญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบความแข็งแรงของขาในนักมวยไทยอาชีพหญิ งสังกัดคQายมวย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีระหวQางนักมวยท่ีมีการฝTกว่ิงระยะไกลและนักมวยท่ีมีการฝTกกระโดดเชือก 
 
การดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีเป[นนักมวยไทยอาชีพหญิงสังกัดคQายมวยมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรีจํานวน 30 คน ท่ีมีอายุระหวQาง 18-22 ป̂ มีประสบการณ?ในการฝTกซUอมและแขQงขัน
มาแลUวอยQางนUอย 2 ป̂ซึ่งไดUมาโดยการอาสาสมัคร 
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เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 
การวิจัยน้ีมีการใชUเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี 
1. เคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg Dynamometer) 
2. โปรแกรมการฝTกว่ิงระยะไกล 8 สัปดาห? 
3. โปรแกรมการฝTกกระโดดเชือก 8 สัปดาห? 

 
ข้ันตอนการวิจัย 

 การวิจัยน้ีมีขั้นตอนในการวิจัยดังน้ี 
1. ขออนุญาติทําการวิจัยและขอความอนุเคราะห?เก็บขUอมูลจากคณะวิทยาศาสตร?และ

เทคโนโลยีการกีฬา 
2. ประชาสัมพันธ?การเขUารQวมเป[นอาสาสมัครของนักมวยไทยอาชีพหญิงในโครงการวิจัยน้ี

พรUอมนัดหมายช้ีแจงเง่ือนไขขUอตกลงเขUารQวมการวิจัยคร้ังน้ี 
3. แบQงอาสาสมัครออกเป[นสามกลุQม คือ กลุQมทดลองท่ี 1 ทําการฝTกดUวยโปรแกรมการฝTก 

ว่ิงระยะไกลเป[นเวลา 8 สัปดาห? (ตารางท่ี 1) กลุQมท่ี 2 ทําการฝTกกระโดดเชือกเป[นเวลา 8 สัปดาห? 
(ตารางท่ี 2)กลุQมท่ี 3 ดําเนินชีวิตประจําวันตามปกติ  

4. ทดสอบความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาดUวยเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg Dynamometer) 
กQอนการฝTก เพ่ือแบQงความแข็งแรงเฉลี่ยของกลUามเน้ือขาของอาสาสมัครในแตQละกลุQมไมQแตกตQางกัน 
(p>0.05) 

5. กลุQมทดลองท่ี 1 ทําการฝTกดUวยโปรแกรมการฝTกว่ิงระยะไกลเป[นเวลา 8 สัปดาห? กลุQมท่ี 2 
ทําการฝTกกระโดดเชือกเป[นเวลา 8 สัปดาห? และ กลุQมท่ี 3 ดําเนินชีวิตประจําวันไปตามปกติ  

6. ทดสอบความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาดUวยเคร่ืองวัดแรงเหยียดขา (Leg Dynamometer) 
ภายหลังเสร็จสิ้นการฝTกดUวยโปรแกรมการฝTกว่ิงระยะไกลและการกระโดดเชือกเป[นเวลา 8 สัปดาห? 

7. นําขUอมูลดUานความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาท่ีเก็บไดUมาทําการวิเคราะห?ขUอมูลทางสถิติ 
ดUวย คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตQางของความแข็งแรงของกลUามเน้ือ
ขาภายในกลุQมและระหวQางกลุQมดUวย การวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว และ การเปรียบเทียบ
ความแตกตQางเป[นรายคูQดUวยตูก้ี (Post Hoc Tukey HSD) 

8. นําเสนอผลการวิจัย อภิปรายผล และ ขUอเสนอแนะ ดUวยตารางและความเรียง 
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ตารางท่ี 1 โปรแกรมการฝTกว่ิงสําหรับนักมวย 
 

สัปดาห�ที ่ ระยะทาง 
(กม.) 

การเพิ่มงาน 
(%) 

ความเร็ว 
(กม./นาที) 

อบอุ�น
ร�างกาย 

เวลาท่ีใช'ใน
การว่ิง (นาที) 

ปรับร�างกาย
(นาที) 

รวมเวลา 
(นาที) 

1-2 3 20 8±2 10 24 10 44 
3-4 3.6 20 8±2 7 29 7 43 
5-6 4.32 20 8±2 5 36 5 46 
7-8 5.18 20 8±2 5 43 5 53 

 
ตารางท่ี 2 โปรแกรมการฝTกกระโดดเชือกสําหรับนักมวย 

 
สัปดาห�ที ่ จํานวน

คร้ัง 
การเพิ่ม
งาน (%) 

ความเร็ว  
(กม./นาที) 

อบอุ�น
ร�างกาย 

เวลาท่ีใช'ในการ
กระโดดเชือก 

(นาที) 

ปรับร�างกาย
(นาที) 

รวมเวลา 
(นาที) 

1-2 3000 20 8±2 10 24±6 10 44±6 
3-4 3600 20 8±2 7 29±7 7 43±7 
5-6 4.320 20 8±2 5 36±8 5 46±8 
7-8 5.180 20 8±2 5 43±8 5 53±8 

 
ผลการวิจัย 
 คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมควบคุมกQอนการฝTก 61.97±3.69956 ก.ก. และ
หลังการฝTก 62.17±2.74795ก.ก. คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 1 กQอนการฝTก 
61.68±3.16853 กก. และหลังการฝTก 78.51±2.73839 กก. คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของ
กลุQมทดลองท่ี 2 กQอนการฝTก 61.80±3.14678 กก. และหลังการฝTก 78.40±3.07029 กก. (ตารางท่ี 
3, 4 และ 5) 
 
ตารางท่ี 3 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมควบคุม 
 

 Mean N STD. Deviation STD. Error Mean 
Pair 1 Pre 
   Post 

61.9700 
62.1700 

10 
10 

3.69956 
2.74795 

1.16991 
.86898 
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ตารางท่ี 4 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมทดลองท่ี 1 (ฝTกว่ิง) 
 

 Mean N STD. Deviation STD. Error Mean 
Pair 1     Pre 
        Post 

61.6800 
78.5100 

10 
10 

3.16853 
2.73839 

1.00198 
.86595 

 
ตารางท่ี 5 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมทดลองท่ี 2 (กระโดดเชือก) 
 

 Mean N STD. Deviation STD. Error Mean 
Pair 1     Pre 
       Post 

61.6800 
78.4000 

10 
10 

3.14678 
3.07029 

99510 
.97091 

 
 การเปรียบเทียบคQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมควบคุมกQอนการฝTกและหลังการ
ฝTกไมQมีความแตกตQางกัน (p>0.05) (ตารางท่ี 6) คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 
1 กQอนการฝTกและหลังการฝTกแตกตQางกัน (p<0.05) (ตารางท่ี 7) คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขา
ของกลุQมทดลองท่ี 2 กQอนการฝTกและหลังการฝTกแตกตQางกัน (p<0.05) (ตารางท่ี 8) 
 
ตารางท่ี 6 `การเปรียบเทียบคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาของกลุQมควบคุม 
 

 

  
t 

 
df 

 
Sig.(2-
tailed) 

Mean STD. 
Deviation 

STD. 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

difference 

Lower Upper 

P1  pre-post -.20000 1.21106 .38297 -1.06634 .66634 -.522 9 .614 

(p<0.05) 
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 1 
 
   

t 
 
df 

 
Sig.(2-
tailed) 

Mean STD. 
Deviation 

STD. 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

difference 

Lower Upper 

P1   pre-post -16.83000 2.07528 .65626 -18.34544 -15.66634 -25.645 9 .000 

(p<0.05)  
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ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 2 
 
   

t 
 
df 

 
Sig.(2-tailed) Mean STD. 

Deviation 
STD. 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

difference 

Lower Upper 

P1    pre-post -16.60000 2.95785 .93535 -18.71592 -14.48408 -17.747 9 .000 

(p<0.05) 
 
 เม่ือทําการเปรียบเทียบระหวQางกลุQมพบวQาคQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมควบคุม 
กลุQมทดลองท่ี1 และ กลุQมทดลองท่ี 2 มีความแตกตQางกันอยQางนUอยหน่ึงคูQ (p<0.05) (ตารางท่ี 9) 
  เม่ือทําการเปรียบเทียบรายคูQพบวQา กลุQมควบคุมแตกตQางจากคQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือ
ขาของกลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลองท่ี 2 (p<0.05) ในขณะท่ี คQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขา
ของกลุQมทดลองท่ี 1 ไมQแตกตQางจากคQาเฉลี่ยความแข็งแรงกลUามเน้ือขาของกลุQมทดลองท่ี 2 (p>0.05) 
(ตารางท่ี 10) 
   
ตารางท่ี 9 การเปรียบเทียบคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาระหวQางกลุQม 
 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

1768.069 
220.290 

2 
27 

884.034 
8.159 

108.352 .000 

Significant at 0.05 level 
   
ตารางท่ี 10 การเปรียบเทียบคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาเป[นรายกลุQมกลุQม 
 
(I) Group    (J) Group Mean Diff. (I-J) STD. Error Sig. 95%Confidence Interval 

Lower Upper 

Control  Ex1 
               Ex2 

-16.23000 
-16.34000 

1.27741 
1.27741 

.000 

.000 
-19.3972 
-19.5072 

-13.0628 
-13.1728 

Ex1         control 
                    Ex2 

16.2300 
-.11000 

1.27741 
1.27741 

.000 

.996 
13.0628 
-3.2772 

19.3972 
3.0572 

Ex2               control 
                Ex1 

16.34000 
.11000 

1.27741 
1.27741 

.000 

.996 
13.1728 
-3.0572 

19.5072 
3.2772 

Significant at 0.05 level 
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อภิปรายผล 
จากผลของการศึกษาพบวQา การว่ิงระยะไกลและการกระโดดเชือกสามารถเสริมสรUางความ

แข็งแรงของกลUามเน้ือขาของนักมวยไทยอาชีพหญิงท้ังน้ีเน่ืองจาก 
1. การฝTกว่ิงระยะไกลมีผลดีตQอการเสริมสรUางความอดทนแข็งแรงของขา (Leg strength 

and stamina) ซึ่งนับเป[นสQวนสําคัญมากท่ีสุดของนักมวยไทยซึ่งสอดคลUองกับ Baxter C. (2020, 
Online) ท่ีไดUอธิบายวQาการฝTกว่ิงมีผลดีตQอความแข็งแรงของกลUามเน้ือหนUาขา (Quadriceps) และ 
โคนขา (Hamstrings) ซึ่งจําเป[นตQอการสรUางแรงระเบิด (explosion) ดUวยพลังความแข็งแกรQง 
ขณะเดียวกันสามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางตQางๆไดUตามความตUองการ 

2. การกระโดดเชือกมีสQวนสําคัญตQอการฝTกของนักมวยไทยเพ่ือเสริมสรUางความแข็งแกรQงของ
ระบบหัวใจและความแข็งแกรQงของขาไดUเชQนกันดังท่ี Mayne, B, (2019, Online) เสนอวQา ผลดีของ
การกระโดดเชือกสําหรับกีฬาตQอสูUคือเสริมสรUางความทนทาน เพ่ิมการประสานงานของรQางกาย สรUาง
จังหวะ (timing) และการเคลื่อนไหว (movement) ท่ีดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการหายใจ เพ่ิมความ
อดทนของหัวไหลQ เผาผลาญพลังงานลดการเสียหายของเขQาและสามารถเสริมสรUางสมรรถภาพแอโร
บิกท่ีแตกตQาง 

3. การฝTกว่ิงระยะไกลมีผลดีตQอการเสริมสรUางความอดทนแข็งแรงของขา (Leg strength 
and stamina) ไดUเชQนเดียวกับการกระโดดเชือก ท้ังน้ีเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการฝTก
ท้ังสองแบบฝTกซึ่งไมQมีความแตกตQางกัน (p>0.05) ดังท่ี Baxter C. (2020, Online) และ Mayne, B, 
(2019, Online) เสนอวQา การฝTกว่ิงระยะไกลและการกระโดดเชือกสามารถพัฒนาความแข็งแรงของ
กลUามเน้ือขาไดUไมQแตกตQางกัน 
 
ข'อเสนอแนะ 

1. สามารถใชUการฝTกว่ิงระยะไกลควบคูQไปกับการฝTกกระโดดเชือก หรือ ใชUฝTกพรUอม ๆกันไป
ไดUเพ่ือมิใหUเกิดความเบ่ือหนQายและสรUางบรรยากาศในการฝTกซUอม 

2. ในการวิจัยคร้ังตQอไปนQาจะมีการทดลองฝTกควบคูQกันและเปรียบเทียบผลของการฝTก
กระโดดเชือกรQวมกับการฝTกว่ิงระยะไกลในหลากหลายรูปแบบ 
 
สรุป 
 การฝTกกระโดดเชือกและการฝTกวิงระยะไกลสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกลUามเน้ือขาใน
นักมวยไทยอาชีพหญิงไดUไมQตQางกัน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

29 
 

เอกสารอ'างอิง 
Cimadoro, Giuseppe; Mahaffey, Ryan; Babault, Nicolas (April 2018). "Acute neuromuscular 

responses to short and long roundhouse kick striking paces in professional 
Muay Thai fighters" . The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 
59 (2): 204–209. doi:10.23736/S0022-4707.18.08295-6. PMID 29619797. 

Claire Baxter 2020. Pros & Cons of Running in Muay Thai Training; To run or not 
to run? Retreived 2020, Jan. 7th, from http://www.muaythaicitizen.com/pros-
cons-of-running-in-muay-thai-training/ 

Colman, David (2005-01-09). "It's Hand-to-Hand for a Keeper of Faces". The New York 
Times. Retrieved 2010-08-10. https://www.nytimes.com/2005/01/09/fashion/ 
its-handtohand-for-a-keeper-of-faces.html 

Council of Europe 2012 "The European sport charter" Retreived 2020, January 3rd, 
from https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168 
04c9dbb 

Council of Europe 2012 "The European sport charter" Retreived 2020, January 3rd, 
from https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168 
04c9dbb 

Encyclopedia Britannica. 2018, "Boxing".  Retrieved 2020, January, 3rd from https:// 
www.britannica.com/sports/boxing 

Fuller, Thomas (2007-09-16). "Sugar and Spice and a Vicious Right: Thai Boxing 
Discovers Its Feminine Side". The New York Times. Retrieved 2010-08-10. 
https://www.nytimes.com/2007/09/16/world/asia/16thai1.html?scp=3&sq=mu
ay%20thai&st=cse 

Halse, H. 2018. How Important Is Leg Strength in Boxing? Retreived 2020, January 
3rd from https://www.livestrong.com/article/554933-how-important-is-leg-strength- 
in-boxing/ 

International Sport Federation, 2010. Definition of Sport. Retreived 2020, January 3rd, 
from http://www.sportaccord.com/en/members/index.php?idIndex=32&idCon 
tent=14881 

Kuswandini, Dian (2009-07-22). "Get fit the Muaythai way". The Jakarta Post. 
Retrieved 2015-03-04. https://www.thejakartapost.com/news/2009/07/22/get-
fit-muaythai-way.html 



30 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Newhall, Lindsey 2015. "Preserving the Classic Technique of Maemai Muay Thai". 
Fightland. Vice. Retrieved 2016-03-29 http://fightland.vice.com/blog/ 
preserving-the-classic-technique-of-maemai-muay-thai  

Richey, B.  Muay Thai Workout: Training for the Art of 8 Limbs. Retrieved 2020, 
January 6th. From https://breakingmuscle.com/fitness/muay-thai-workout-
training-for-the-art-of-8-limbs 

Zheng, C 2012. Lethwei. CIV. ISBN 9786201805323. Retrieved 2020 January 20th from 
https://books.google.co.th/books?id=RMeiMQEACAAJ&redir_esc=y&hl=en 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

31 
 

การศึกษาแรงจูงใจในการท�องเท่ียวเชิงกีฬาท่ีส�งผลต�อความต้ังใจซ้ํา 
การแข�งขันว่ิงมาราธอนซ้ํา จอมบึงมาราธอน 2563 

A study of Motivation in Sport Tourism of Impact on Intention  
to Revisit  for Sport Event in Chombueng Marathon 2020. 

 
นันท�นภัส ผลตาล 

Nannapat Pholtan 
1สาขาวิทยาศาสตร?การกีฬา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา, โทร. 089-5099422 

1Sport Science. Faculty of Sport Science and Technology, Tel. 089-5099422  
e-mail: p.nannapat.p@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือวิเคราะห?องค?ประกอบความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ประชากรท่ีใชUในการวิจัยคือ ผูUเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอนใน
รายการจอมบึงมาราธอน คร้ังท่ี 35 ประจําป̂ 2563 จํานวน 450 คน ไดUกลุQมตัวอยQางตอบ
แบบสอบถามสมบูรณ?จํานวน 351 ราย คิดเป[นรUอยละ 78.00  สําหรับการวิเคราะห?องค?ประกอบ
พบวQา การวิเคราะห?องค?กอบไดUป~จจัยท้ังหมด 6 ป~จจัย ไมQมีขUอคําถามขUอใดถูกลดคําถามไปจากการ
วิเคราะห?องค?ประกอบ ไดUแกQ ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) บอกเลQาประสบการณ? (Experience) การ
บอกตQอ (Word of Mouth) ความรูU (Cognition)  การทําซ้ํา (Repeat) และ เจตคติ (Attitude) 
ตามลําดับ ซึ่งแตQละป~จจัยสามารถอธิบายความผันแปรของความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน  31.91 16.31 14.40 11.48 9.59 และ7.71 ตามลําดับ และอธิบายความผันแปรของความ
ต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอนสะสมไดUรUอยละ 91.39 ท้ัง 6 ป~จจัยมีคQาพิสัยของคQา 
Eigenvalue อยูQระหวQาง 5.425 – 1.310  

สรุปผลการวิจัยคร้ังน้ีแสดงใหUเห็นถึงองค?ประกอบของความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 มีความเช่ือม่ันและความเท่ียงตรง สามารถนําไปใชUงานไดUจริงใน
การนําไปประยุกต?ใชUเป[นป~จจัยในการพัฒนาการดําเนินงานและการจัดการแขQงขันท่ีใหUความสําคัญกับ
ผูUเขUารQวม โดยเฉพาะการรักษาความเช่ือม่ันสรUางความจงรักภักดีอยQางย่ังยืน ซึ่งผลการวิเคราะห?
องค?ประกอบท้ังหมดป~จจัยท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือ ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust)  

 
คําสําคญั: แรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิงกีฬา, ความต้ังใจซ้ํา, จอมบึงมาราธอน 

 
Abstract 

The objective of the development Exploratory Factor Analysis of A study of 

Motivation in Sport Tourism of Impact on Intention to Revisit  for Sport Event in 



32 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Chombueng Marathon 2020 No.35. Researcher use random method to study by 
collecting 480 samplings from population to analysis. The research result has found that 
there are only 351 reply back or equal 78.00%. Thus, Survey Factors to analysis of 
motivation in Sport Tourism of impact on intention to revisit  for Sport Event. There 
are six factors to explain about the variable of analysis of intention to revisit  for Sport 

Event; Trust, Experience, Word of Mouth, Cognition, Repeat, and Attitude. Thus, these 
factor scan explain about the variable of intention to revisit  for Sport Event with 
percentage as following; 31.91 16.31 14.40 11.48 9.59 and 7.71. Also explain about the 
variable of intention to revisit  for Sport Event cumulative with percentage ,-.., The 
Eigenvalue range is between 5.425 – 1.310 
 The research study is show about Exploratory Factor Analysis of A study of 

Motivation in Sport Tourism of Impact on Intention to Revisit for Sport Event in 

Chombueng Marathon 2020 have a confidence and validity for supporting to plan and 
management in Sport Event. Results of perspectives revealed six factors and the most 
important factor was Trust. 
 

Keywords: Motivation in Sport Tourism, Intention to Revisit, Chombueng Marathon 
  
บทนํา 

นโยบายผลักดันนักทQองเท่ียวเดินทางจากเมืองหลักสูQเมืองรอง ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนใหU
ความสําคัญดUานการทQองเท่ียวเพ่ือสรUางรายไดU และกระจายรายไดUสูQทUองถ่ินและชุมชนดUวยการผลักดันใหU
นักทQองเท่ียวเดินทางเช่ือมโยงจากเมืองหลักสูQ “เมืองรอง” มากข้ึนเพ่ือใหUเม็ดเงินมาสะพัดท่ีเมืองรองและ
กระจายลงสูQทUองถ่ิน หนุนใหUเกิดการกระจายรายไดUอยQางรวดเร็วและท่ัวถึงตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ํา 
จากจํานวนเมืองรอง 55 แหQงท่ีรัฐบาลประกาศเพ่ือสนับสนุนใหUการทQองเท่ียวเป[นเคร่ืองมือกระจายรายไดU
เขUาไปสูQ 55 เมืองรอง ดUวยการวางโครงสรUางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหUเอ้ือกับการเดินทางและ
เพ่ือรองรับนักทQองเท่ียว เห็นไดUวQารัฐบาลเรQงลงทุนใน เมกะโปรเจ็กต? เชQน การวางโครงขQายการคมนาคม 
สรUางระบบรางรถไฟท่ีพาดผQานเมืองรอง และการพัฒนาสนามบินในภูมิภาค  

กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬาไดUมอบหมายใหUเรQงคิดและลงมือทําใหUการทQองเท่ียวเมืองรอง
และชุมชนสามารถแจUงเกิดไดUอยQางเต็มตัวและย่ังยืน สQงผลใหUคร่ึงแรกของป̂ 2561 การทQองเท่ียวใน 
55 เมืองรองมีการขยายตัวอยQางตQอเน่ือง สรUางรายไดUถึง 1.16 แสนลUานบาท เติบโตกวQา 9 เปอร?เซ็นต?
จากจํานวนนักทQองเท่ียวท้ังไทยและตQางประเทศท่ีไหลเขUาสูQเมืองรอง รวมกันกวQา 38 ลUานคน เพ่ิมข้ึน
เกือบ 5 เปอร?เซ็นต?เม่ือเทียบกับชQวงเดียวกันของป̂ท่ีแลUว จึงเรQงขยายผลผลักดันนโยบาย การ
ทQองเท่ียวไทยป̂ 2561 ตQอเน่ืองถึงป̂ 2562 หวังใหUเม็ดเงินจากการทQองเท่ียวไดUกระจายอยQางท่ัวถึงและ
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ลงลึกถึงระดับชุมชน ยกระดับรายไดUของฐานรากใหUเขUมแข็งข้ึน เพ่ือผลักดันใหUชุมชนมีสQวนรQวมและ
เป[นผูUมีอํานาจในการบริหารจัดการแหลQงทQองเท่ียว หนุน “การทQองเท่ียวโดยชุมชน” เติบโตอยQาง
แข็งแกรQงและย่ังยืน เพ่ือใหUการทQองเท่ียวเป[นผูUรับใชUชุมชน 

กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา จึงพรUอมบูรณาการความรQวมมือกับทุกกระทรวงและ
หนQวยงานท่ีเก่ียวขUอง รQวมผลักดันมาตรการดึงดูดใหUนักทQองเท่ียวไทยไปเท่ียวเมืองรองมากข้ึน เชQน 
มาตรการภาษีและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดทQองเท่ียวเมืองรอง 55 จังหวัด สามารถนําไปลดหยQอน
ภาษีเงินไดUบุคคลธรรมดา ตามท่ีใชUจQายจริง สูงสุดไมQเกิน 15,000 บาท ซึ่งจะสิ้นสุดมาตรการน้ีในวันท่ี 
31 ธันวาคม 2561การทQองเท่ียวนับจากน้ีไปตUองเป[นการทQองเท่ียวท่ีรับใชUชุมชน ใหUทQองเท่ียวชQวย
กระจายรายไดUผQานการสรUางงาน สรUางอาชีพ สรUางรายไดUเสริมแกQคนในชุมชน โดยท่ีคนในชุมชนไมQ
จําเป[นตUองท้ิงอาชีพหลักเพ่ือมาทําทQองเท่ียวเพียงอยQางเดียว แตQสามารถทําควบคูQกันไปไดU นอกจาก
ชQวยสรUางรายไดUเสริม กระจายความเสี่ยง สนับสนุนใหUคนในชุมชนไดUเรียนรูUการมีรายไดUจาก
หลากหลายชQองทางแลUว ยังชQวยลดความเหลื่อมล้ําภายในสังคม ยกระดับรายไดUในชุมชนและทUองถ่ิน
ใหUดีข้ึน เป[นรากฐานสําคัญของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอยQางย่ังยืน พรรณี ต้ังใจสถาป~ตย? 
(2561) โดยเฉพาะการทQองเท่ียวเชิงกีฬาเป[นสิ่งท่ีประชาชนใหUความสนใจเป[นอยQางสูง 

เทิดชาย ชQวยบํารุง (2551) กลQาวถึงทรัพยากรการทQองเท่ียววQามีองค?ประกอบอยูQ 5 สQวน คือ
1) การเขUาถึง คือ มีถนนท่ีอยูQในสภาพใชUงานไดU สถานท่ีเขUาถึงงQาย มีขนสQงประเภท ตQาง ๆ ท่ีเขUาถึงไดU 
2) มีกิจกรรมภายในสถานท่ี ซึ่งผูUมาเยือนสามารถมีสQวนรQวมไดU 3) มีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
และเพียงพอตQอสิ่งท่ีตUองการ เชQน สาธารณูปโภค โทรศัพท? โรงพยาบาล รUานอาหาร รUานของฝาก เป[น
ตUน 4) สิ่งท่ีสามารถดึงดูดใจ ท้ังในตัวสถานท่ีเองและกิจกรรม 5) ท่ีพัก คือบริเวณใกลUเคียง หรือใน
สถานท่ีทQองเท่ียว มีที่พักผQอนช่ัวคราวหรือ คUางคืน สาหรับนักทQองเท่ียว จากแนวคิดดUานการทQองเท่ียว
นักทQองเท่ียวท่ีไดUกลQาวมาขUางตUนสรุปไดUวQาการ ทQองเท่ียวน้ันเป[นสิ่งท่ีเกิดมาจากองค?ประกอบหลาย
สQวนรQวมกัน เชQน ตUองมีงบในการทQองเท่ียว มีเวลา และโอกาสมีสถานท่ีเท่ียวท่ีดึงดูดใจ สามารถซื้อ
ของท่ีระลึกหรืออาหารไดUโดยสะดวก สามารถเดินทาง ไปเท่ียวไดUงQาย มีท่ีพักผQอนและสิ่งอํานวยความ
สะดวกเพียงพอ รวมถึงมีการตUอนรับท่ีสรUางความประทับใจจากชุมชนในทUองถ่ิน 

การสรUางแรงจูงใจในการทQองเท่ียวน้ันเช่ือวQาเกิดจากป~จจัยท่ีเป[นแรงผลักท่ีกQอใหUเกิดการ
เดินทางทQองเท่ียวของบุคคลข้ึน โดยป~จจัยผลัก (Push Factors) คือ ความอยากจากภายในตัวบุคคล 
ความตUองการของบุคคลจะเป[นชนวนท่ีทําใหUเกิดความอยากท่ีจะออกเดินทางทQองเท่ียวประกอบดUวย 
ดUานกายภาพ เม่ือรQางกายท่ีตUองการการพักผQอน อยากหลีกหนี เปลี่ยนบรรยากาศ หรือคือการออก
จากชีวิตท่ีจําเจ ไดUเจอสิ่งใหมQ เชQน พบเจอสิ่งแปลกใหมQ ประสบการณ?ใหมQท่ีไมQเคยพบเจอ ไดUไปเยือน
สถานท่ีท่ีแตกตQางจากท่ีเคยพบเห็นมากQอน  ความภูมิใจท่ีไดUไปยังท่ีใหมQๆ ความอยากไปเรียนรูU ไป
ศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกตQาง  ไปพบปะผูUคน ไปเขUาสังคมและรูUจักคนเพ่ิมข้ึน สQวนป~จจัย
ดึงดูด (Pull Factors) เป[นสิ่งดึงดูดท่ีทําใหUตัดสินใจเดินทางไปทQองเท่ียวสถานท่ีน้ันๆ ประกอบไปดUวย
ป~จจัยแวดลUอมตQางๆ ท่ีชQวยในการตัดสินใจหรือดึงดูดใจ เชQน กิจกรรม ความสวยงามของสถานท่ี
ทQองเท่ียว เทศกาลงานสําคัญ การตลาดและการประชาสัมพันธ?ขององค?กรท่ีเก่ียวขUอง ราคาคQา
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เดินทางหรือท่ีพัก เป[นตUน ท้ังน้ีมูลเหตุจูงใจท่ีกQอใหUเกิดการทQองเท่ียว คือ มูลเหตุท่ีมาจากท้ังแรงผลัก
และแรงดูด ไดUแกQ การหนีความจาเจ การกระทําตามกันเลียนแบบ การไปสัมผัสภูมิอากาศท่ีแตกตQาง 
การแสวงหา ความสุขดUานเพศ การจับจQายใชUสอย การผจญภัย ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ
อยากไปเย่ียมชมสถานท่ีสําคัญ ความสะดวกของการจองท่ีพักหรือการเดินทาง การจองผQาน บริษัทนา
เท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ การไปรQวมกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมทางดนตรี การศึกษา การประชุมสัมมนา 
เป[นตUน Pearce, Morrison & Rutledge (1998)   

การศึกษาถึงความต้ังใจซ้ําท่ีเกิดจากประสบการณ?การทQองเท่ียวเชิงกีฬาในกิจกรรมการ
แขQงขันว่ิงมาราธอนคร้ังน้ีจึงไดUนําแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทQองเท่ียวมาศึกษาเพ่ือใหUทราบป~จจัย
ท่ีสQงผลตQอความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ซึ่งจากการศึกษาน้ัน
จะเป[นขUอมูลสนับสนุนการจัดการแขQงขันและวางแผนระดับกลยุทธ?เพ่ือใหUรายการการแขQงขันมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและมีจํานวนผูUเขUารQวมเพ่ิมข้ึนในอนาคต 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร?ของนักกีฬาท่ีมีความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 

2. เพ่ือศึกษาระดับและความแตกตQางประชากรศาสตร?ท่ีมีตQอแรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิง
กีฬาในการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 

3. เพ่ือการวิเคราะห?องค?ประกอบของป~จจัยความต้ังใจซ้ํารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอม
บึงมาราธอน 2563  

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผูU วิจัยไดUรวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเบ้ืองตUน ไดUตัวแปรท่ีใชUใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิงกีฬาตามแนวคิดของ Pearce, 
Morrison & Rutledge (1998) ประกอบดUวย 2 ป~จจัย คือ  

1. ป~จจัยผลัก (Push Factor)  
2. ป~จจัยดึงดูด (Pull Factor)  
สQวนความต้ังใจซ้ํารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน ตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 

(Theory of Planned Behavior) ของ Ajzen (1991) ร Qวมก ับแนวค ิด เกี ่ยวก ับทฤษฎ ีแนวคิด

เก่ียวกับทัศนคติ ตามแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (2005);  Lutz (1991) มาปรับใชUเพ่ือ
ประเมินความต้ังใจ ออกเป[น 4 ป~จจัยเทQากับ 20 ตัวแปร ประกอบดUวย 4 ป~จจัย คือ 

1. การบอกตQอ (Word of Mouth)  
2. การทําซ้ํา (Repeat)  
3. ความรูU (Cognition)  
4. ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Turst) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีผูU วิ จัยไดUออกแบบการวิจัยโดยใชU วิ ธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methodology) ประกอบดUวย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป[นการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional 
Study) การศึกษาแรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสQงผลตQอความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 

ประชากร 
ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูUเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอนในรายการจอมบึงมาราธอน คร้ังท่ี 35 

ประจําป̂ 2563 ในระยะทางมาราธอน, ฮาล?ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จากสถิติป̂ 2555-2560 มี
ผูUเขUารQวมมากกวQา 5000 คน  

กลุQมตัวอยQาง 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดUแกQ ผูUเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอนในรายการจอมบึงมาราธอน คร้ังท่ี 

35 ประจําป̂ 2563 เพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของงานวิจัยผูUวิจัยกําหนดขนาดตัวอยQางท่ีนUอยท่ีสุดท่ียอมรับ
ไดUเพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของงานวิจัยผูUวิจัยกําหนดขนาดตัวอยQางท่ีนUอยท่ีสุดท่ียอมรับไดU จํานวน 10 - 
20 เทQาของตัวแปร โดยใชUกฎแหQงความชัดเจนสําหรับการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห?ป~จจัย (นง
ลักษณ? วิรัชชัย, 2542) สําหรับการวิจัยน้ีมีตัวแปรท้ังหมด 20 ตัวแปร ผูUวิจัยจึงเลือกขนาดตัวอยQาง
จํานวน 15 เทQาของตัวแปรไดUเทQากับ 300 ชุด  ผูUวิจัยทําการสุQมตัวอยQางอยQางงQาย จํานวน 450 ราย 

ป~จจัยดUานประชากรศาสตร? 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายไดU 

แรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิงกีฬา 
- ป~จจัยผลัก (Push Factor) 
- ป~จจัยดึงดูด (Pull Factor) 

ความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขัน 
- การบอกตQอ (Word of Mouth) 
- การทําซํ้า (Repeat) 
- ความรูU (Cognition) 
- ความไวUเน้ือเชื่อใจ (Turst)  
 

ตัวแปรควบคุม 
- ไมQเคยเขUารQวมกิจกรรม 
- เคยเขUารQวมกิจกรรม 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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ไดUรับแบบสอบถามท่ีตอบสมบูรณ?กลับคืนมา จํานวน 351 ราย คิดเป[นรUอยละ 78.00 และมากเพียง
พอท่ีจะเป[นตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษาไดU   

ผูUวิจัยนําขUอมูลท่ีไดUไปทําการหาคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha Correlation Coefficient) เพ่ื อประเมิน คุณ ภาพและความเช่ือ ม่ัน  (Reliability) ของ
แบบสอบถามแตQละตอน และท้ังฉบับวQาแตQละขUอถามน้ันมีความสัมพันธ?กันหรือไมQ และนํามาวิเคราะห?
คQาดัชนีความสอดคลUอง (Index of Item-Object Congruence : IOC) เทQากับ 0.89 ตQอจากน้ันนํา
แบบสอบถามท่ีสรUางข้ึนไปใชUทดลอง (Try out) กับประชากรโดยเลือกท่ีมีลักษณะใกลUเคียงกับกลุQม
ตัวอยQางท่ีศึกษาในงานวิจัยน้ี จํานวน 30 คน เพ่ือประเมินคุณภาพของเคร่ืองแบบวัดแตQละตอนและ
ท้ังฉบับ จากน้ันนําแบบสอบถามไปเก็บขUอมูล รวบรวมขUอมูล และวิเคราะห?ขUอมูลเพ่ือสรุปผลการวิจัย
ตQอไป สQวนการหาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือในการวิจัยสQวนของตัวแปรความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการ
แขQงขันว่ิงมาราธอน ประกอบดUวย 20 ตัวแปรใชUเกณฑ?คQาความเช่ือม่ันโดยคQาความเช่ือม่ันท่ียอมรับไดU
เทQากับ .60 ของการ?ซาลี (Ghazali, 2008: 165) และไดUนําเฉพาะขUอคําถามท่ีมีคQามากกวQาเกณฑ?ไป
วิเคราะห?ตQอเพ่ือตอบวัตถุประสงค?งานวิจัย ซึ่งตัวแปรท้ังหมดมีคQาความเช่ือม่ันเหมาะสมตามเกณฑ? 

วิธีการรวบรวมขUอมูลและการเก็บขUอมูลดUวยแบบสอบถาม ดังน้ี 
  ข้ันตอนท่ี1 ศึกษาป~ญหาของงานวิจัย และทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขUองเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและแบบสัมภาษณ? 
  ข้ันตอนท่ี 2 สัมภาษณ?ผูUทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันความสอดคลUองของการศึกษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยขUางตUน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูล พัฒนาเคร่ืองมือ 
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขUอมูลนําไปสูQการเก็บรวบรวมขUอมูล 
  ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห?ขUอมูล แปลความ ตีความ และสรุปผลการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 5 อภิปรายผลการวิจัย และประเมินความเหมาะสมและเป[นไปไดUของการศึกษา
แรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิงกีฬาท่ีสQงผลตQอความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึง
มาราธอน 2563  
 การวิเคราะห?ขUอมูล 

ผูU วิจัยทําการประมวลผลขUอมูลโดยใชUโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
Version 16 และสถิติทดสอบตQางๆ ในการวิเคราะห?  นําเสนอและการสรุปผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค?ของการวิจัยประกอบดUวย  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดUวย การวิเคราะห?ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบ
แบบสอบถามดUวย คQาความถ่ี และรUอยละ คQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดUวย  
- การทดสอบระดับและความแตกตQางประชากรศาสตร?ท่ีมีตQอแรงจูงใจในการทQองเท่ียวเชิง

กีฬาในการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ดUวยคQา T-test  
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- การวิเคราะห?ความสัมพันธ?ดUวยคQาสัมประสิทธ์ิสหพันธ?ของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ของป~จจัยความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอม
บึงมาราธอน 2563  

- การวิเคราะห?ป~จจัย (Factor Analysis) ดUวยการวิเคราะห?ป~จจัยเชิงสํารวจ ใชUวิธีการหมุน
แกนป~จจัยแบบมุมฉากดUวยวิธี Varimax เพ่ือหาจํานวนป~จจัยท่ีเหมาะสม เพ่ือวิเคราะห?ป~จจัยความ
ต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 

 
ผลการวิจัย 

การวิจยันี 9เป็นการศกึษาการวิจัยเชิงปริมาณผูUวิจัยไดUเลือกใชUแบบสอบถามชนิดแบบตอบเอง 

เป[นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขUอมูลท่ีพัฒนามาจากการศึกษาทบทวน วรรณกรรมไปเก็บขUอมูลตาม
กรอบระยะเวลาของการศึกษาน้ี  ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามใชUมาตรวัดการประเมินคQาแบบลิเคิร?ต
สเกล (Likert Scale) 5 ระดับ (รัตนา  ศิริพานิช, 2533) การวิเคราะห?ความสัมพันธ?พบวQา คQาสัมประ
สิทธิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรตามท่ีเป[นตัวแปรในการศึกษาวิเคราะห?องค?ประกอบหลังจากตัด
คําถามแลUวจํานวน 20 ตัวแปร มีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง -0.121 - 0.780 ตามตารางท่ี 
4.11 โดยตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ?กันในทิศทางบวก มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 
0.05  ยกเวUนตัวแปรการเป[นผูUจัดงานว่ิงระดับชาติและไดUรับการตอบรับอยQางดีจะมีผลตQอศักยภาพ
และแผนงานระยะยาวของผูUจัดงานว่ิง (X6) ตัวแปรผูUจัดกิจกรรมการแขQงขันว่ิงมาราธอนตUองรักษาใสQ
ใจกับคําม่ันสัญญาท่ีใหUไวUกับนักว่ิงติดตามดูแลความสัมพันธ? (X17) และตัวแปรการเขUารQวมงานว่ิงซ้ํา
เพราะอยูQในแผนการดํารงชีวิตของทQานอยูQแลUว (X10) รวม 3 ตัวแปร ท่ีไมQมีนัยสําคัญทางสถิติและไมQมี
ความสัมพันธ? ซึ่งไดUตัดตัวแปร 3 ตัวขUางตUนออกเพ่ือนําไปวิเคราะห?องค?ประกอบไดU 17 ตัวแปร 

ท้ังน้ีผูUวิจัยใชUเกณฑ?ของ Devis (Devis's criteria) ในการอธิบายความสัมพันธ?ดังกลQาว คQา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.01 - 0.09 แสดงวQาตัวแปรทํานายไมQมีความสัมพันธ?กับตัวแปร
เกณฑ? คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.10 - 0.29 แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปร
ทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับตํ่า คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.30 - 0.49 แสดงถึง
ความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับปานกลาง คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?
อยูQระหวQาง 0.50 - 0.69 แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูง 
และหากคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ต้ังแตQ 0.70 ข้ึนไป แสดงวQาความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับ
ตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูงมาก ขUางตUน (Devis, 1971 อUางถึงใน กิตติพงศ? พูลชอบ, 2556)  

การวิเคราะห?ป~จจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือลดจํานวนตัวแปร
ใหUนUอยลงและนําตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ?กันสูงมาจัดกลุQมอยูQในป~จจัยเดียวกัน และเพ่ือยืนยันวQา
คําถามแตQละขUออยูQกลุQมป~จจัยท่ีเหมาะสม ดUวยการประเมินความเท่ียงตรงกับเกณฑ? (Criterion-
related validity) ผูUวิจัยไดUทดสอบขUอมูลเพ่ือทดสอบความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรดUวยตารางเมตริกซ?
สหสัมพันธ? และยืนยันวQาตัวแปรน้ันมีการกระจายตัวเพ่ือวิเคราะห?ป~จจัยซึ่งมีการพิจารณาคQาสถิติ
ประกอบดUวย   
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คQ า  Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO (Kaiser. H. F., 
1974 and De Vaus, 1995) ซึ่งเกณฑ?จะมีคQาอยูQระหวQาง 0 ถึง 1 หรือคQาจะเขUาใกลU 1 แสดงวQามี
ความสัมพันธ?กันและสามารถเป[นตัวแทนไดUจริง ซึ่งมีคQาเขUาใกลU 1 ถือวQามีคQาระดับสูง แสดงวQาตัวแปร
ท่ีนํามาวิเคราะห?ป~จจัยมีความเหมาะสม (Nunnally, 1967and Williams, Brown, &Onsman, 
2010) คQา KMO ท่ีมีคQาต้ังแตQ 0.50 ข้ึนไปถือวQายอมรับไดU    

คQา Bartlett’s Test of Sphericity เป[นการพิจารณาและทดสอบสมมติฐานถUามีนัยสําคัญ
ทางสถิติแสดงวQาตัวแปรมีความสัมพันธ?กัน (Bartlett's,1954) ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายถึงตัวแปร
ท่ีนํามาวิเคราะห?มีลักษณะเป[นไปตามขUอตกลงเบ้ืองตUนสําหรับการวิเคราะห?อยQางเหมาะสม   

คQา Eigenvalue เพ่ือพิจารณาป~จจัยท่ีเหมาะสมและหยุดการสรUางป~จจัย ผูUวิจัยทําการสกัด
ป~จจัย คQาสถิติเพ่ือพิจารณาจํานวนขององค?ประกอบ การระบุเกณฑ?ของ คQา Eigenvalue มีคQา
มากกวQา 1.00 จะถือวQาเป[นกฎท่ีดีท่ีสุดของการสกัดป~จจัย (Gorsuch,1983 and Zwick & Velicer, 
1986 and De Vaus, 1995 and Tabacnick & Fidell, 2007) 

ผลการวิเคราะห?องค?ประกอบพบวQา ตัวแปรทุกตัวแปรมีคQานํ้าหนักป~จจัยระดับสูงในป~จจัย
มากกวQา 1 ป~จจัย ผูUวิจัยทําการหมุนแกนป~จจัยแบบมุมฉากดUวยวิธี Varimax ผลการวิเคราะห?ไดUคQา
นํ้าหนักป~จจัยในแตQละป~จจัยคQาความผันแปรของตัวแปร หรือคQา Communality ท่ีสามารถอธิบายไดU
ดUวยป~จจัย พิจารณาจากสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของตัวแปรท้ังหมดท่ีมีตQอป~จจัยคือ คQานํ้าหนักป~จจัย 
(Factor loading) ดังน้ัน ตัวแปรจะอยูQในป~จจัยใดหรือองค?ประกอบใดใหUพิจารณาจากคQานํ้าหนัก
ป~จจัยท่ีมีคQาต้ังแตQ 0.50 ข้ึนไป (Joseph F. Hair, Jr. 2010) ท้ังน้ีตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห?ป~จจัยทุกตัว 
คQามีคQาความผันแปรของตัวแปรอยูQระหวQาง 0.644 - 0.956 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที� 	 แสดงคา่นํ 9าหนกัปัจจยัจากการหมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวิธี Varimax 

 

ข'อ คําถาม 
ค�าน้ําหนักป�จจัย 

Communality 
1 2 3 4 5 6 

 ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) 
15 ทQานอยากบอกใหUผูUจัดการแขQงขันมาราธอนรับรูUถึง

ความตUองการของทQานถึงสิทธิประโยชน?ตQางๆ (X15) 
.904      .904 

19 ทQานใหUความไวUวางใจในงานว่ิงมาราธอนน้ีเพราะการ
จัดงานไมQเคยทําใหUทQานผิดหวัง (X19) 

.897      .897 

17 การตัดสินใจซ้ําเพ่ือเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน
อีกเพราะทQานรูUสึกไวUใจผูUจัดงานว่ิงในป~จจุบัน (X17) 

.851      .851 

13 ความรูUและความเขUาใจเก่ียวกับการการทQองเท่ียวเชิง
กีฬาโดยตรงของทQานเอง (X13) 

.834      .834 

 บอกเลQาประสบการณ? (Experience) 
2 ทQานอยากบอกเลQาถึงประสบการณ? ในการเป[นการ

แขQงขันว่ิงมาราธอนใหUผูUอ่ืนรับรูU (X2) 
 .956     .954 
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ตารางที� 	 แสดงคา่นํ 9าหนกัปัจจยัจากการหมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวิธี Varimax (ตอ่) 

 

ข'อ คําถาม 
ค�าน้ําหนักป�จจัย 

Communality 
1 2 3 4 5 6 

 การบอกตQอ (Word of Mouth) 
3 ทQานมีทัศนคติที่ดีตQองานว่ิงและกลQาวช่ืนชมผูUจัด

แนะนําวิธีการประชาสัมพันธ?องค?กรดUวยการเป[น
ผูUสนับสนุน (X3) 

  .956    .954 

18 ทQานอยากบอกใหUผูUจัดการแขQงขันมาราธอนรับรูUถึง
ความตUองการของทQานถึงสิทธิประโยชน?ตQางๆ 
(X15) 

  .857    .937 

1 ทQานสQงเสริมใหUบุคคลอ่ืนมาเขUารQวมกิจกรรมงานว่ิง
มาราธอนท่ีทQานช่ืนชอบเทQาน้ัน (X1) 

  .681    .982 

 ความรูU (Cognition) 
12 ทQานเรียนรูUขUอมูลขQาวสารและวิธีการตQางๆ ของ

การเป[นเขUารQวมกิจกรรมจากเว็บไซด?กQอนการ
ตัดสินใจ (X12) 

   .955   .950 

8 การเขUารQวมงานว่ิงซ้ําจะเกิดขึ้นถUาผูUจัดงานมีความ
เอาใจใสQ และดูแลความปลอดภัยเป[นอยQางดี (X8) 
มีความผันแปรรUอยละ 95.70 

   .851   .957 

3   ทQานพูดถึงการแขQงขันว่ิงมาราธอนในเชิงบวก
และเม่ือมีคนกลQาวถึงงานว่ิงน้ันในแงQลบทQานจะ
คอยแกUตQางใหUเสมอ (X3) 

   .834   .954 

14 ทQานพิจารณาขUอมูลทางสถิติเก่ียวกับผลการ
ดําเนินงานของงานว่ิงเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
เขUารQวมซ้ํา (X14) 

   .714   .952 

 การทําซ้ํา (Repeat) 
11 ทQานมีความรูUความเขUาใจในรูปแบบ ระยะทาง 

และวิธีการว่ิงมาราธอนกQอนจึงไดUตัดสินใจเขUารQวม 
(X11) 

    .844  .929 

9 ถUามีงานว่ิงอ่ืนท่ีมีผลงานดีจากการกลQาวถึงของ
ผูUอ่ืนทQานจะไมQเปล่ียนใจไปเขUารQวมเพราะเช่ือม่ัน
ในงานน้ัน(X9) 

    .671  .707 

7 ทQานจะเลือกเขUารQวมงานว่ิงมาราธอนท่ีทQานเคยเขUา
รQวมเป[นอันดับแรกๆ เพราะทQานมีความผูกพันทํา
ใหUทQานเขUารQวมซ้ํา (X7) 

    .644  949 

 เจตคติ (Attitude) 
20 ทQานไดUรับสิทธิประโยชน?ตQางตอบแทนครบถUวน

และสมํ่าเสมอทําใหUทQานใหUความไวUวางใจผูUจัดงาน
เป[นท่ีสุด (X20) 

     .882 .987 

5 ทQานเช่ือวQาการบอกตQอเป[นผลดีกับผูUอ่ืนท่ีทQานบอก
ตQอเสมอ (X5) 

     .827 .932 
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จากตารางท่ี 1 พบวQาเม่ือหมุนแกนป~จจัยแบบมุมฉากดUวยวิธี Varimax ขUอคําถามมีการ
รวมกลุQมทําใหUสามารถจัดขUอคําถาม (ตัวแปร) แบQงกลุQมป~จจัยไดUท้ังหมด 6 ป~จจัย และมีคQาคะแนน
นํ้าหนักป~จจัยมากกวQา 0.50 ท้ัง 17 ตัวแปร และสามารถจัดกลุQมป~จจัยเป[น 6 ป~จจัยดังน้ี 
 ป~จจัยท่ี 1 ประกอบดUวยตัวแปร X15 X19 X17 X13 
 ป~จจัยท่ี 2 ประกอบดUวยตัวแปร X2 
 ป~จจัยท่ี 3 ประกอบดUวยตัวแปร X3 X18 X1 
 ป~จจัยท่ี 4 ประกอบดUวยตัวแปร X12 X8 X3 X14  
 ป~จจัยท่ี 5 ประกอบดUวยตัวแปร X11 X9 X7 
 ป~จจัยท่ี 6 ประกอบดUวยตัวแปร X20 X5 

จากตารางขUางตUนพบวQา การศึกษาคQานํ้าหนักป~จจัย (Factor loading) ในแตQละคําถามท่ี
ผูUวิจัยคัดเลือกเฉพาะท่ีมีคQานํ้าหนักป~จจัยท่ีมีคQาต้ังแตQ 0.05 ข้ึนไป และผลการวิเคราะห?ป~จจัย (Factor 
analysis) ท่ีแสดงคQาของโครงสรUางของป~จจัย โดยเร่ิมตUนจากการสรUางคําถามและนําขUอคําถามเขUา
วิเคราะห? ซึ่งมีท้ังหมด 17 ขUอ ผลการวิเคราะห?ความตรงตามโครงสรUางและพบวQา ไดUป~จจัยท้ังหมด 6 
ป~จจัย โดยไมQมีการลดขUอคําถามและมีรายละเอียดของการนําเขUา ขUอคําถาม ดังมีรายละเอียดตQอไปน้ี 

ป~จจัยท่ี 1 ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) ประกอบดUวย 4 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผันแปรของตัว
แปรท่ีสามารถอธิบายป~จจัยท่ี 1 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .834 - .904 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ทQาน
อยากบอกใหUผูUจัดการแขQงขันมาราธอนรับรูUถึงความตUองการของทQานถึงสิทธิประโยชน?ตQางๆ (X15) มี
ความผันแปรรUอยละ 90.40 ทQานใหUความไวUวางใจในงานว่ิงมาราธอนน้ีเพราะการจัดงานไมQเคยทําใหU
ทQานผิดหวัง (X19) มีความผันแปรรUอยละ 89.70 การตัดสินใจซ้ําเพ่ือเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน
อีกเพราะทQานรูUสึกไวUใจผูUจัดงานว่ิงในป~จจุบัน (X17) มีความผันแปรรUอยละ 85.10 และความรูUและ
ความเขUาใจเก่ียวกับการการทQองเท่ียวเชิงกีฬาโดยตรงของทQานเอง (X13) มีความผันแปรรUอยละ 
83.40 ตามลําดับ 

ป~จจัยท่ี 2 บอกเลQาประสบการณ? (Experience) ประกอบดUวย 1 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผัน
แปรของตัวแปรท่ีสามารถอธิบายป~จจัยท่ี 2 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .956 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ทQานอยากบอกเลQาถึงประสบการณ? ในการเป[นการแขQงขันว่ิงมาราธอนใหUผูUอ่ืนรับรูU (X2) มีความผัน
แปรรUอยละ 95.40 

ป~จจัยท่ี 3 การบอกตQอ (Word of Mouth) ประกอบดUวย 3 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผันแปรของ
ตัวแปรท่ีสามารถอธิบายป~จจัยท่ี 3 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .681 - .956 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ทQาน
มีทัศนคติท่ีดีตQองานว่ิงและกลQาวช่ืนชมผูU จัดแนะนําวิธีการประชาสัมพันธ?องค?กรดUวยการเป[น
ผูUสนับสนุน (X3) ทQานรูUสึกวQางานว่ิงมาราธอนท่ีทQานไดUเลือกแลUวไมQทําใหUทQานเปลี่ยนใจไปลงว่ิงงานอ่ืน
อยQางแนQนอน (X18) มีความผันแปรรUอยละ 93.70 ทQานสQงเสริมใหUบุคคลอ่ืนมาเขUารQวมกิจกรรมงานว่ิง
มาราธอนท่ีทQานช่ืนชอบเทQาน้ัน (X1) มีความผันแปรรUอยละ 98.20 ตามลําดับ 

ป~จจัยท่ี 4 ความรูU (Cognition) ประกอบดUวย 4 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผันแปรของตัวแปรท่ี
สามารถอธิบายป~จจัยท่ี 4 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .714 - .955 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ทQานเรียนรูU
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ขUอมูลขQาวสารและวิธีการตQางๆ ของการเป[นเขUารQวมกิจกรรมจากเว็บไซด?กQอนการตัดสินใจ (X12) มี
ความผันแปรรUอยละ 95.00 การเขUารQวมงานว่ิงซ้ําจะเกิดข้ึนถUาผูUจัดงานมีความเอาใจใสQ และดูแลความ
ปลอดภัยเป[นอยQางดี (X8) มีความผันแปรรUอยละ 95.70  ทQานพูดถึงการแขQงขันว่ิงมาราธอนในเชิง
บวกและเม่ือมีคนกลQาวถึงงานว่ิงน้ันในแงQลบทQานจะคอยแกUตQางใหUเสมอ (X3) มีความผันแปรรUอยละ 
95.40 และตัวแปรทQานพิจารณาขUอมูลทางสถิติเก่ียวกับผลการดําเนินงานของงานว่ิงเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเขUารQวมซ้ํา (X14) มีความผันแปรรUอยละ 95.20 ตามลําดับ 

ป~จจัยท่ี 5 การทําซ้ํา (Repeat) ประกอบดUวย 3 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผันแปรของตัวแปรท่ี
สามารถอธิบายป~จจัยท่ี 5 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .644 - .844 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ทQานมีความรูU
ความเขUาใจในรูปแบบ ระยะทาง และวิธีการว่ิงมาราธอนกQอนจึงไดUตัดสินใจเขUารQวม (X11) มีความผัน
แปรรUอยละ 92.90 ถUามีงานว่ิงอ่ืนท่ีมีผลงานดีจากการกลQาวถึงของผูUอ่ืนทQานจะไมQเปลี่ยนใจไปเขUารQวม
เพราะเช่ือม่ันในงานน้ัน (X9) มีความผันแปรรUอยละ 70.07 และทQานจะเลือกเขUารQวมงานว่ิงมาราธอน
ท่ีทQานเคยเขUารQวมเป[นอันดับแรกๆ เพราะทQานมีความผูกพันทําใหUทQานเขUารQวมซ้ํา (X7) มีความผันแปร
รUอยละ 94.90 ตามลําดับ 

ป~จจัยท่ี 6 เจตคติ (Attitude) ประกอบดUวย 2 ตัวแปร ซึ่งมีคQาความผันแปรของตัวแปรท่ี
สามารถอธิบายป~จจัยท่ี 6 โดยมีคQานํ้าหนักระหวQาง .827 - 882 โดยมีรายละเอียดดังน้ี ทQานไดUรับสิทธิ
ประโยชน?ตQางตอบแทนครบถUวนและสมํ่าเสมอทําใหUทQานใหUความไวUวางใจผูUจัดงานเป[นท่ีสุด (X20) มี
ความผันแปรรUอยละ 98.70 และตัวแปรทQานเช่ือวQาการบอกตQอเป[นผลดีกับผูUอ่ืนท่ีทQานบอกตQอเสมอ 
(X5) มีความผันแปรรUอยละ 93.20 ตามลําดับ 
 
ตารางที� 
 แสดงคา่นํ 9าหนกัปัจจยัจากการหมนุแกนปัจจยัแบบมมุฉากด้วยวิธี Varimax  

 

ข'อ คําถาม 
ค�าน้าํหนักป�จจัย 

Communality 
1 2 3 4 5 6 

คา่ Eigenvalue 5.425 2.773 2.448 1.952 1.631 1.310  

คา่ร้อยละความแปรปรวน (% Variance) 31.91 16.31 14.40 11.48 9.59 7.71  

คา่ร้อยละความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative % Variance) 

31.91 48.22 62.62 74.10 83.69 91.39  

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square= 3.050, df = 289, Sig. = .001 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy  :  KMO = .790 

 
จากการวิเคราะห?ป~จจัยในตารางท่ี 2 พบวQา สามารถอธิบายความผันแปรปรวนของป~จจัย

ความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ไดUดังน้ี ป~จจัยแรกคือ ความไวU
เน้ือเช่ือใจ (Trust) สามารถอธิบายความผันแปรความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันไดUรUอยละ 31.91 
ป~จจัยท่ี 2 บอกเลQาประสบการณ? (Experience) สามารถอธิบายสามารถอธิบายความผันแปรความ
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ต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันไดUรUอยละ 16.31 ป~จจัยท่ี 3 การบอกตQอ (Word of Mouth) สามารถ
อธิบายความผันแปรของความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันไดUรUอยละ 14.40 ป~จจัยท่ี 4 ความรูU 
(Cognition) สามารถอธิบายความผันแปรของความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันไดUรUอยละ 11.48 
ป~จจัยท่ี 5 การทําซ้ํา (Repeat) สามารถอธิบายความผันแปรความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันไดUรUอย
ละ 9.59 และป~จจัยท่ี 6   เจตคติ (Attitude) สามารถอธิบายความผันแปรความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการ
แขQงขันไดUรUอยละ 7.71 ท้ังหมด 6 ป~จจัย สามารถรQวมกันอธิบายความผันแปรของสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันสะสมไดUรUอยละ 91.39 ดังจะเห็นไดUวQาเม่ือผูUวิจัยทํา
การหมุนแกนป~จจัยแลUวพบวQา ไดUป~จจัยท้ังหมด 6 ป~จจัยมีพิสัยของคQา Eigenvalue อยูQระหวQาง 5.425 
– 1.310 

ผลการวิเคราะห? เพ่ือศึกษาจํานวนองค?ประกอบของป~จจัยความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 น้ัน ผูUวิจัยไดUทดสอบขUอมูลในสQวนของการทดสอบความสัมพันธ?
ระหวQางตัวแปรตQางๆ และนําเสนอในรูปแบบของตารางเมตริกซ?สหสัมพันธ?  และเพ่ือยืนยันวQาตัวแปร
ท่ีนํามาวิเคราะห?ป~จจัยนั้นมีการกระจายตัวดUวยคQาสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity สําหรับ
การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ?ถUาพบวQามีนัยสําคัญทางสถิติแสดงวQาตัวแปรมีความสัมพันธ?
ก ัน  (Bartlett's, 1954) ผลการวิเคราะห?พบวQา คQ า Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-
Square เทQากับ 3.050 , df เทQากับ 289 และคQา Sig. เทQากับ .001 ซึ่งหมายถึงมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดง
วQา ตัวแปรท่ีนํามาใชUในการวิเคราะห?เป[นไปตามขUอตกลงเบ้ืองตUนของการวิเคราะห?ป~จจัย ตัวแปรตQางๆ 
มีความสัมพันธ?กันทําใหUขUอมูลท่ีไดUมาสามารถนําไปวิเคราะห?องค?ประกอบไดUอยQางเหมาะสม  

ผูUวิจัยไดUทําการตรวจสอบความเหมาะสมของขUอมูลเป[นการวัดความพอเพียงของการสุQมของ
การเป[นตัวแทนของขUอมูลท่ีนํามาประเมินการตัดสินใจสนับสนุนกีฬาอาชีพตามมุมมองผูUสนับสนุนของ
องค?กรในประเทศไทยท่ีนํามาวิเคราะห?ป~จจัย พิจารณาจากคQา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy: KMO เกณฑ?ของ KMO จะมีคQาอยูQ ระหวQาง 0 ถึง 1 หรือคQาจะเขUาใกลU 1 แสดง
วQามีความสัมพันธ?กันเป[นตัวแทนไดUจริง (Kaiser, 1974 และ De Vaus, 1995) ท้ังน้ีผลการวิเคราะห?
พบวQา คQา Kaiser-Meyer-Olkin เทQากับ .790 มีคQาเขUาใกลU 1 ถือวQามีคQาระดับสูง แสดงวQาตัวแปรท่ีนํามา
วิเคราะห?ป~จจัยมีความเหมาะสม ตามเกณฑ?แลUวถUาคQา KMO มีคQาต้ังแตQ 0.50 ข้ึนไปถือวQายอมรับไดU 
(Nunnally, 1967 และ Williams et al., 2010) จึงถือวQาเกิดประโยชน?ในการวิเคราะห?ป~จจัย 

การวิเคราะห?ระดับความสัมพันธ?ขององค?ประกอบป~จจัยความต้ังใจซ้ําการเขUารQวมการแขQงขัน
ว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 คQาเฉลี่ย คQาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คQาสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันป~จจัยความต้ังใจซ้ําการเขUา
รQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 ป~จจัยใหมQที่สกัดแลUว 
 

ตัวแปร จํานวนข'อ ค�าเฉลี่ย ส�วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค�า
สัมประสิทธิ์
ความเช่ือม่ัน 

ความต้ังใจซํ้าเข'าร�วมการแข�งขันโดยรวม  17 4.12 .609 1.000 
ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) 4 4.26 .593 .855 
บอกเลQาประสบการณ? (Experience) 1 4.04 .626 .876 
การบอกตQอ (Word of Mouth) 3 4.14 .532 .799 
ความรูU (Cognition) 4 4.17 .599 .802 
การทําซ้ํา (Repeat) 3 4.16 .591 .887 
เจตคติ (Attitude) 2 3.91 .587 .833 

 
จากตารางท่ี 3 พบวQา คQาเฉลี่ยความต้ังใจซ้ําการเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอมบึง

มาราธอน 2563 โดยรวม เทQากับ 4.12 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทQากับ 0.609 ซึ่งอยูQใน
ระดับสูง และคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ความเช่ือม่ันโดยภาพรวม เทQากับ 1.000 ซึ่งอยูQในระดับสูงมาก
ตามเกณฑ? เม่ือพิจารณารายตามองค?ประกอบความต้ังใจซ้ําการเขUารQวมการแขQงขันว่ิงมาราธอน จอม
บึงมาราธอน 2563 ท้ังหมด 6 ป~จจัย ทุกตัวมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับ
ไดUตามเกณฑ?  

ผูUวิจัยใชUเกณฑ?คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรอยูQระหวQาง .01 - .09 แสดงวQาตัวแปร
ทํานายไมQมีความสัมพันธ?กับตัวแปรเกณฑ? คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรอยูQระหวQาง .10 - .29 
แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับตํ่า คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?
ระหวQางตัวแปรอยูQระหวQาง .30 -.49 แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQ
ในระดับปานกลาง คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรอยูQระหวQาง .50 -.69 แสดงถึงความสัมพันธ?
ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูง และหากคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ต้ังแตQ .70 
ข้ึนไป แสดงวQาความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูงมาก ผูUวิจัยใชUเกณฑ?
ของ Devis's (Devis's criteria) ในการอธิบายความสัมพันธ?ดังกลQาวขUางตUน (Devis's, 1971 cited in 
Poolchob, 2007) โดยมีคQาสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟ¤าอยูQระหวQาง .799 - .887 ประกอบดUวย 
การทําซ้ํา (Repeat) มีคQาเทQากับ .887 บอกเลQาประสบการณ? (Experience) มีคQาเทQากับ .876 ความ
ไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) มีคQาเทQากับ .855 เจตคติ (Attitude) มีคQาเทQากับ .833 ความรูU (Cognition) มี
คQาเทQากับ .802 และการบอกตQอ (Word of Mouth) มีคQาเทQากับ .799 ความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปร
ทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูงมาก ตามลําดับ สQวนการพิจารณาคQาเฉลี่ยของป~จจัยทุกตัวมี
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คQาเฉลี่ยอยูQในระดับสูง มีคQาอยูQระหวQาง 3.91 – 4.26 และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของป~จจัยทุกตัวมีคQา
อยูQในระดับสูง มีคQาอยูQระหวQาง .532 - .626 ตามลําดับ  
 
อภิปรายผล 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือวิเคราะห?องค?ประกอบความต้ังใจซ้ําเขUารQวมการแขQงขันว่ิง
มาราธอน จอมบึงมาราธอน 2563 มีความเช่ือม่ันไดUและสามารถนําไปใชUงานไดU พบวQาสามารถสกัดป~จจัย
ไดU 6 ป~จจัย ซึ่งอธิบายความผันแปรโดยรวมไดUเทQากับรUอยละ 91.39 ซึ่งป~จจัยใหมQท่ีสกัดไดUประกอบดUวย  
ความไวUเน้ือเช่ือใจ (Trust) บอกเลQาประสบการณ? (Experience) การบอกตQอ (Word of Mouth) ความรูU 
(Cognition)  การทําซ้ํา (Repeat) และ เจตคติ (Attitude) ตามลําดับ โดยมีคQาความเช่ือม่ันครอนบาค
แอลฟ¤าอยูQระหวQาง .799 - .887 การวิเคราะห?ป~จจัยท้ังหมด 6 ป~จจัยมีพิสัยของคQา Eigenvalue อยูQใน
เกณฑ?ท่ีเหมาะสม คQาเฉลี่ยโดยรวมและคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูQในระดับสูง สQวนคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?ความเช่ือม่ันโดยภาพรวมอยูQในระดับท่ียอมรับไดUตามเกณฑ? เม่ือพิจารณารายป~จจัยท้ังหมด 6 
ป~จจัย ทุกตัวมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ความเช่ือม่ันในระดับท่ียอมรับไดUตามเกณฑ?  

 
ข'อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห?องค?ประกอบเพ่ือวิเคราะห?องค?ประกอบความต้ังใจซ้ําน้ันสําหรับผลท่ีไดUจาก
การศึกษาเฉพาะงานว่ิง ณ จอมบึงมาราธอนซึ่งเป[นงานว่ิงท่ีมีสถิติการจัดการแขQงขันอันยาวนาน บQง
บอกถึงความเป[นมืออาชีพในสายงานน้ีจะเห็นไดUวQาทุกองค?ประกอบท่ีไดUจากการศึกษามีระดับของการ
ใชUความสําคัญของป~จจัยท่ีสQงผลตQอการต้ังใจเขUารQวมการแขQงขันซ้ําในระดับสูง โดยเฉพาะความไวUเน้ือ
เช่ือใจ (Trust) แสดงใหUเห็นวQาผูUเขUารQวมจะใหUการยอมรับและตอบรับการเขUารQวมเม่ือรายการว่ิงน้ัน
ไดUรับความไวUวางใจเกิดความต้ังใจซ้ํา จึงเป[นองค?ประกอบของป~จจัยท่ีรายการว่ิงอ่ืนๆ จะนําไปเป[น
ขUอมูลสนับสนุนการดําเนินงานหรือเป[นตัวช้ีวัดเพ่ือพัฒนารูปแบบของการจัดการแขQงขันงานว่ิง
มาราธอนใหUมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ?ของการตระหนักถึงตราสินคUาของ

ผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ประชากร คือ ผูUชมเขUารQวมการแขQงขันฟุตบอลในรายการไทย
ลีก 2562 โดยเลือกกลุQมตัวอยQางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 480 ราย ไดUรับแบบสอบถามท่ีตอบ
ครบถUวนสมบูรณ?กลับคืนมา จํานวน 469 ฉบับ คิดเป[นรUอยละ 97.70 การทดสอบคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 
2562 คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรตามท่ีเป[นตัวแปรในการศึกษามีคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.024 - 0.371 มีความสัมพันธ?กันนUอย  โดยตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ?กัน
ในทิศทางบวก ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ไดUแกQ ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการ
สื่อสาร ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ไดUแกQ ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา ดUานการ
สนับสนุนนักกีฬา  ดUานการสนับสนุนกิจกรรม และดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา 
และตัวแปรท่ีไมQมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดUแกQ ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล ดUานการ
สนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล ซึ่ง
ไมQมีความสัมพันธ?กับตัวแปรเกณฑ? และสุดทUายการวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณ พบวQา รูปแบบการ
สนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ัน ตัวแปรการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา การสนับสนุนนักกีฬา 
การสนับสนุนกิจกรรม การสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา การสนับสนุนผQานชQองทางการ
สื่อสาร การสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และตัวแปรสุดทUายคือ การสนับสนุนเพ่ือการ
บริจาคหรือการกุศล เขUาในสมการทํานายอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสามารถอธิบายความผันแปร
การตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนกีฬา โดยภาพรวมไดU (Adj. R2 = 0.843) ตามลําดับ 

 
คําสําคญั: การตระหนักถึงตราสินคUา, ผูUสนับสนุนกีฬา, ฟุตบอลไทยลีก 
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Abstract 
The objective of this research was to A study of relation Between Brand 

Awareness and Sport Sponsorship of Football Thai League 2019. Population of this 
research was Spectators of football matches in the Football Thai League 2019. 
Researcher uses purposive sampling method to collect 480 samplings and they reply 
only 469 paper representing 97.70 percent. The analysis result of correlation 
coefficient between predictive variables and Brand Awareness was between 0 .0 2 4 
and 0.371 which all variables had a significant positive relationship. The variable had 
a significant level 0.01 was a Media-Channel Sponsorship and a significant level 0.05 
was Team Sponsorship, Athlete Sponsorship, Event Sponsorship, and Sport-Specific 
Sponsorship, the except Governing-Body Sponsorship, Facility Sponsorship, and 
Charity Sponsorship shown no significant and no relationship with criteria variable. 
Finally, we studied about multiple regression analysis in Sport Sponsorship of 
Football Thai League 2019 and found that Team Sponsorship, Athlete Sponsorship, 
Event Sponsorship, Sport-Specific Sponsorship, Media-Channel Sponsorship, Facility 
Sponsorship and Charity Sponsorship were put into predictive equation with 
statistical significance which can explain the overall Brand Awareness on Sport 
Sponsorship variation (Adj. R2 = 0.878) respectively. 
 
Keywords: Brand Awareness, Sport Sponsorship, Football Thai League  
 
บทนํา 
 การสนับสนุนกีฬาของประเทศไทยสQวนใหญQองค?กรธุรกิจท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬามักใหUความ
สนใจสนับสนุน มีวัตถุประสงค?เพ่ือการสื่อสารทางการตลาดสรUางภาพลักษณ?ท่ีดีขององค?กรถือเป[น
เหตุผลอันดับตUนๆ ของการเขUาสูQกระบวนการเป[นผูUสนับสนุนองค?กรกีฬาของประเทศไทยท่ี
ควบคุมดูแลสมาคมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาเพ่ืออาชีพจะมีรูปแบบการดําเนินงานและการจัดสรร
งบประมาณใหUอยQางท่ัวถึงแตQไมQเพียงพอตQอการดําเนินงานของสมาคมกีฬา เป[นเชQนน้ันสมาคมกีฬา
ตUองปรับวิธีการดําเนินงานและวางแผนงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานท่ีสําเร็จไดUตามเป¡าหมาย การ
ไดUรับการสนับสนุนจากองค?กรธุรกิจตQางๆ ท่ีใหUความรQวมมือจะเป[นกําลังสําคัญทําใหUสมาคมกีฬา
สามารถบริหารงานไดUอยQางเป[นรูปธรรมเพราะทุกกระบวนการลUวนแลUวตUองอาศัยทุนทรัพย?จํานวน
มาก ดังน้ัน ป~จจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการสนับสนุนกีฬาท่ีผูUสนับสนุนสนใจอยQางแทUจริงคือประเด็นใดเป[น
เร่ืองท่ีสโมสรควรตUองศึกษาและทําความเขUาใจ ดUวยเหตุผลหลากหลายของการสนับสนุนและการ
สนับสนุนมีระดับของการใหUที่แตกตQางกัน และผูUสนับสนุนมีเกณฑ?การประเมินการสนับสนุนอยQางไรถึง
จะสQงผลใหUเกิดการสนับสนุนอยQางตQอเน่ือง 
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  ยุทธศาสตร?ท่ี ๖ ของแผนพัฒนากีฬาแหQงชาติฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2560-2564 (กระทรวงการ
ทQองเท่ียวและกีฬา, 2560)  เพ่ือการยกระดับการบริหารจัดการดUานการกีฬาใหUมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทางการกีฬา โดยเสริมสรUางการบูรณาการต้ังแตQระดับนโยบายจนถึงระดับ 
ปฏิบัติการ ผQานกลไกของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหQงชาติท่ีจะมีการจัดต้ังข้ึน รวมไปถึงพัฒนา
ระบบฐานขUอมูล ท่ีมีมาตรฐานเพ่ือประโยชน?ในการเช่ือมโยงขUอมูลสําหรับการติดตามและประเมินผล
อยQางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังสQงเสริม การยกระดับการบริหารจัดการขององค?กรกีฬาตQางๆ ใหUทัดเทียม
สากล และอยูQบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ไดUแกQ ๑) การสรUาง
ความรQวมมือของหนQวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเก่ียวขUองกับการกีฬา ๒) การพัฒนาฐานขUอมูล
ดUานการออกกําลังกายและการกีฬาต้ังแตQระดับชาติ ภูมิภาค และทUองถ่ิน เพ่ือการติดตามและ
ประเมินผล ๓) การยกระดับการบริหารจัดการกีฬาบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 การพัฒนาการกีฬาเพ่ือการอาชีพแทUจริงแลUวกีฬาท่ีไดUรับการพัฒนาสQงเสริมจนเป[นกีฬาอาชีพ
อยQางเต็มตัวมีเพียงกีฬากระแสนิยมท่ีประความสําเร็จไดU อาทิ กีฬาฟุตบอล หรือกีฬาวอลเลย?บอล ท่ี
เติบโตจนกระท่ังสรUางรายไดUไดUดUวยตนเอง และกีฬาท่ีไดUถูกประกาศเป[นกีฬาอาชีพอีกหลายประเภทยัง
ตUองอาศัยพ่ึงพาการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งการสรUางผลงานและการสรUางรายไดUดUวยตนเองเป[นเร่ืองท่ี
ตUองใหUความสําคัญ ทบทวน และหาแนวทางการพัฒนาและแกUไข เชQนน้ัน การขาดแคลนทุนทรัพย?ใน
การพัฒนาตนเองของสมาคมกีฬาตQางๆ ควรไดUรับการสนับสนุนในรูปแบบการบูรณาการระหวQางภาครัฐ
และภาคเอกชน ใหUมีการพัฒนากีฬาอาชีพและลดการพ่ึงพางบประมาณจากภาครัฐเพียงทางเดียว    
 กีฬาอาชีพท่ีไดUรับความนิยม มีกระแสตอบรับและฐานกลุQมผูUชมใหญQเป[นอยQางมากคือ 
ฟุตบอล ระดับลีกของประเทศไทยน้ันมีการแบQงช้ันกันดUวยผลการดําเนินงาน ผลการแขQงขันของ
สโมสรท่ีเขUาสูQลีก เป[นท่ีสนใจของผูUสนับสนุนท่ีตUองการอาศัยเป[นชQองการสื่อสารทางการตลาด เพ่ือ
สรUางภาพลักษณ?ใหUกับองค?กรไดUเป[นอยQางดี เชQนน้ันการเพ่ิมจํานวนของกลุQมผูUสนับสนุนในรายการการ
แขQงขันกีฬาฟุตบอลน้ันเพ่ิมจํานวนมากข้ึนอยQางตQอเน่ือง แตQหากไมQมีการสนับสนุนอยQางตQอเน่ือง
อาจจะสQงผลตQอผลการดําเนินงานของสโมสร 
 การศึกษาวิจัยน้ี ตUองการใหUไดUป~จจัยท่ีเป[นตัวขับเคลื่อนการสนับสนุนกีฬาท่ีแทUจริงจาก
การศึกษาตามบริบทของการสนับสนุนของประเทศไทย การศึกษาระดับความสัมพันธ?ของการ
ตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 กQอใหUเกิดความเขUาใจถึงการ
ตระหนักรูUในตราสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬาตามความคิดเห็นของผูUบริโภคเพ่ือเป[นแนวทางในการ
พัฒนาเร่ืองของการสื่อสารทางการตลาดตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผูUชมการแขQงขันฟุตบอลไทยลีก 2562 ท่ีมีตQอผูUสนับสนุน
สโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 

2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ตQอของการเป[นผูUสนับสนุนกีฬาท่ีมีผลตQอการตระหนักถึงตราสินคUา
ท่ีเป[นผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ผูU วิจัยไดUรวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเบ้ืองตUน ไดUตัวแปรท่ีใชUใน

การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีการเป[นผูUสนับสนุนกีฬา ของ Cornwell & Maignan (1998), Dean 
(2002), Richard (2008) และ McKelvey & Grady (2008) ท่ีไดUแบQงรูปแบบของการสนับสนุนกีฬา
ออกเป[น 8 ป~จจัยเทQากับ 32 ตัวแปร และใชUเป[นตัวแปรอิสระในการศึกษาประกอบดUวย   

1. ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล (Governing-Body Sponsorship) 
2. ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา (Team Sponsorship) 
3. ดUานการสนับสนุนนักกีฬา (Athlete Sponsorship) 
4. ดUานการสนับสนุนกิจกรรม (Event Sponsorship) 
5. ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา (Sport-Specific Sponsorship) 
6. ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร (Media-Channel Sponsorship) 
7. ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (Facility Sponsorship) 
8. ดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล (Charity Sponsorship) 
และการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ันเป[นทฤษฎีท่ี

เก่ียวขUองกับการสรUางและเพ่ิมมูลคQาของตราสินคUาตามแนวคิดของ Aaker (1991) ในการวัดคุณคQา
การรับรูUในตราสินคUาและสอดคลUองกับการวัดระดับการตระหนักถึงตราสินคUา ประกอบดUวย 

1. การจดจําตราสินคUา (Brand Recognition) 
2. การระลึกตราสินคUา (Brand Recall)  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.3 ประชากรและกลุQมตัวอยQาง   
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

ป~จจัยดUานประชากรศาสตร? 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- รายไดU 

แนวคิดทฤษฎีการเป[นผูUสนับสนุนกีฬา 
Cornwell & Maignan (1998), 

Dean (2002), Richard (2008) และ 
McKelvey & Grady (2008) 

 

 
การตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุน

สโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 Aaker (1991) 
- การจดจําตราสินคUา (Brand Recognition) 
- การระลึกตราสินคUา (Brand Recall)  
 
 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูU วิ จัยไดUออกแบบการวิจัยโดยใชU วิ ธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Methodology) ประกอบดUวย การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป[นการวิจัยเชิงสํารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional 
Study) การศึกษาระดับความสัมพันธ?ของการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทย
ลีก 2562 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูUชมเขUารQวมการแขQงขันฟุตบอลในรายการตQางๆของสโมสร
ฟุตบอลท่ีมีการแขQงขันอยูQในรายการไทยลีก 2562 ระดับไทยลีก จํานวน 16 ทีม และระดับไทยลีก 2 
จํานวน 18 ทีม  

กลุQมตัวอยQางในการวิจัยคร้ังน้ี ไดUแกQ ผูUชมเขUารQวมการแขQงขันฟุตบอลในรายการตQางๆของ
สโมสรฟุตบอลไทยลีกประจําป̂ 2562 เพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของงานวิจัยผูUวิจัยกําหนดขนาดตัวอยQางท่ี
นUอยท่ีสุดท่ียอมรับไดU ผูUวิจัยใชUสูตรของยามาเนQ  Yamane (1973) ในการคํานวณหาขนาดของกลุQม
ตัวอยQางท่ีนUอยท่ีสุดท่ียอมรับไดUและมากเพียงพอท่ีจะเป[นตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษา ในการนํา
จํานวนท่ีคํานวณไดUมาปรับตามจํานวนตัวแปรท่ีเลือกศึกษา และใหUเหมาะกับความตUองการข้ันตํ่าของ
เทคนิคทางสถิติอUางอิงท่ีใชUตอบวัตถุประสงค?ของการวิจัย ผูUวิจัยทําการสุQมตัวอยQางอยQางงQาย จํานวน 
480 ราย ตามสูตร n = N / 1+Ne2 เม่ือแทนคQาจะไดU n = 480 / (1+480(0.052))  ดังน้ัน จํานวน
ตัวอยQางในการวิจัยคร้ังน้ี เทQากับ 244.89 หรือประมาณ 245 ราย และมากเพียงพอท่ีจะเป[นตัวแทน
ของประชากรท่ีทําการศึกษาไดUและมากเพียงพอท่ีจะเป[นตัวแทนของประชากรท่ีทําการศึกษาตาม
วัตถุประสงค?ไดU  

วิธีการรวบรวมขUอมูลและการเก็บขUอมูลดUวยแบบสอบถาม ดังน้ี 
  ข้ันตอนท่ี1 ศึกษาป~ญหาของงานวิจัย และทบทวนแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขUองเพ่ือพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยและแบบสัมภาษณ? 
  ข้ันตอนท่ี 2 สัมภาษณ?ผูUทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันความสอดคลUองของการศึกษาทบทวนเอกสาร
และงานวิจัยขUางตUน 
  ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูล พัฒนาเคร่ืองมือ 
และตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขUอมูลนําไปสูQการเก็บรวบรวมขUอมูล 
  ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห?ขUอมูล แปลความ ตีความ และสรุปผลการวิจัย 
 ข้ันตอนท่ี 5 อภิปรายผลการวิจัย และประเมินความเหมาะสมและเป[นไปไดUของการศึกษา
ระดับความสัมพันธ?ของการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 
 การวิเคราะห?ขUอมูล 

ผูU วิจัยทําการประมวลผลขUอมูลโดยใชUโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows 
Version 16 และสถิติทดสอบตQางๆ ในการวิเคราะห?  นําเสนอและการสรุปผลการวิจัย ตาม
วัตถุประสงค?ของการวิจัยประกอบดUวย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดUวย การ
วิเคราะห?ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถามดUวย คQาความถ่ี และรUอยละ การวิเคราะห?ระดับความ
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คิดเห็นของผูUตอบแบบสอบถามเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีการเป[นผูUสนับสนุนกีฬา ของ Cornwell & 
Maignan (1998), Dean (2002), Richard (2008) และ McKelvey & Grady (2008) ท่ี ไดUแบQ ง
รูปแบบของการสนับสนุนกีฬาออกเป[น 8 ป~จจัยดUวย คQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สQวนสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดUวย การวิเคราะห?ความแตกตQางของผูU ตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกับการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนกีฬา ดUวย คQาเฉลี่ย คQาสQวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ T-test การวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวQางการเป[นผูUสนับสนุนกีฬาตQอการ
ตระหนักถึงตราสินคUาของผูUตอบแบบสอบถาม ดUวยการทดสอบถอดถอยพหุคูณ (Multi-regression 
Analysis) ดUวยการสรUางสมการพยากรณ?ทํานายป~จจัยการสนับสนุนกีฬา 

 
ผลการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป[นการศึกษาถึงระดับความสัมพันธ?ของการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุน
สโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 การวิเคราะห?ขUอมูลเพ่ืออธิบายและการทดสอบสถิติท่ีเก่ียวขUองกับตัว
แปรแตQละตัวซึ่งขUอมูลดังกลQาวผูUวิจัยไดUเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามท่ีคําตอบครบถUวนสมบูรณ? 
จํานวน 469 ฉบับ คิดเป[นรUอยละ 97.70  

ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูUชมการแขQงขันฟุตบอลไทยลีก 2562 ท่ีมีตQอผูUสนับสนุน
สโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ัน รูปแบบการเป[นผูUสนับสนุนกีฬา ภาพรวม อยูQในระดับมาก มีคQาเฉลี่ย
เทQากับ 3.94 และเม่ือพิจารณารายดUานของรูปแบบการเป[นผูUสนับสนุนกีฬา อยูQในระดับมาก ท้ัง 8 
ดUาน โดยพบวQา ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.07 ดUานการ
สนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.04 ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภท
กีฬา มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.99 ดUานการสนับสนุนนักกีฬา และดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการ
กุศล มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.95 ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.92 ดUานสนับสนุน
องค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.87 และดUานการสนับสนุนกิจกรรม มีคQาเฉลี่ย
เทQากับ 3.70 ตามลําดับ  

ภาพรวมของผูUตอบแบบสอบถามท่ีมีตQอระดับการตระหนักรูUสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬา
ฟุตบอลไทยลีก 2562 เพศชาย อยูQในระดับมาก (Mean = 4.28, S.D. = .323) และภาพรวมของ
ผูUตอบแบบสอบถามท่ีมีตQอระดับการตระหนักรูUสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีก 2562 เพศ
หญิง อยูQในระดับมาก (Mean = 4.19, S.D. = .342) สQวนของการทดสอบความแตกตQางของคQาเฉลี่ย
ของ T-Test พบวQา ภาพรวมของผูUตอบแบบสอบถามท่ีมีตQอระดับการตระหนักรูUสินคUาท่ีเป[น
ผูUสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ัน มีความแตกตQางกัน (p = .006) อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และพิจารณาการตระหนักรูUสินคUารายดUานพบวQา การจดจําตราสินคUา (Brand 
Recognition) น้ันมีความแตกตQางกัน (p=.001) อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สQวนการระลึก
ถึงตราสินคUา (Brand Recall) น้ันไมQมีความแตกตQางและไมQนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการศึกษาความสัมพันธ?ตQอของการเป[นผูUสนับสนุนกีฬาท่ีมีผลตQอการตระหนักถึงตราสินคUา
ท่ีเป[นผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 เพ่ือใหUไดUป~จจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการตระหนักถึงตราสินคUา
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ของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ผูUวิจัยไดUใชUการวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือสํารวจตัวแปรทํานายวQาตัวแปรใดบUางท่ีมีอิทธิพลตQอตัวแปรเกณฑ? และ
เพ่ือตรวจสอบความสอดคลUองระหวQางป~จจัย เพ่ือใหUเป[นไปตามวัตถุประสงค?การวิจัยและทดสอบ
สมมติฐานในการควบคุมการวิเคราะห?จึงไดUทําการทดสอบขUอมูลของตัวแปรท่ีมีการสุQมมาจาก
ประชากร พบวQาตัวแปรทุกตัวมีแจกแจงปกติจากการทดสอบความสัมพันธ?เชิงเสUนตรง (Linear 
Relation) ระหวQางตัวแปรทํานายและตัวแปรเกณฑ?ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และ .01 ผูUวิจัยไดUกําหนด
สัญลักษณ?ที่ใชUในการวิจัยดังน้ี 

XX1 หมายถึง ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล  
XX2   หมายถึง ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา 
XX3 หมายถึง ดUานการสนับสนุนนักกีฬา  
XX4 หมายถึง ดUานการสนับสนุนกิจกรรม  
XX5  หมายถึง ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา  
XX6 หมายถึง ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร  
XX7 หมายถึง ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  
XX8 หมายถึง ดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล  
Awareness หมายถึง การตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุน 

 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับการตระหนักถึงตราสินคUา 
 
ตัวแปรพยากรณ? 

 X  S.D. XX1 XX2 XX3 XX4 XX5 XX6 XX7 XX8 

XX1 3.87 .393 1        
XX2 3.92 .405 .649** 1       
XX3 3.95 .401 .397** .597** 1      
XX4 3.70 .499 .026 .542** .211** 1     
XX5 3.99 .337 .295** .412** .093* .786** 1    
XX6 4.04 .459 .668** -.587** .160** .147** .130** 1   
XX7 4.07 .462 .047 -.005 .119** .018 .284** .484** 1  
XX8 3.95 .429 .445** .265** .057 .483** .168** .104* .488** 1 
Awareness 4.24 .334 .077 .235** .371** .233** .330** .103* .040 .024 

** p < .01 * p < .05 
Awareness = การตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุน XX1=ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล XX2=ดUานการ
สนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา XX3 = ดUานการสนับสนุนนักกีฬา XX4 = ดUานการสนับสนุนกิจกรรม  XX5 = ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบ
เจาะจงประเภทกีฬา XX6 = ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการส่ือสาร XX7 = ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก 
XX8 = ดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล 

 
ผลการวิเคราะห?พบวQา คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรตามท่ีเป[นตัวแปรใน

การศึกษาวิเคราะห?จํานวน 8 ตัวแปร มีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.024 - 0.371 มี



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

53 
 

ความสัมพันธ?กันนUอย โดยตัวแปรท้ังหมดมีความสัมพันธ?กันในทิศทางบวก ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ไดUแกQ ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร (.103*) ตัวแปรท่ีมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ไดUแกQ ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา (.235**) ดUานการสนับสนุนนักกีฬา (. 
371**) ดUานการสนับสนุนกิจกรรม (.233**) และดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา (.
330**) และตัวแปรท่ีไมQมีนัยสําคัญทางสถิติ ไดUแกQ ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล 
ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือ 
การกุศล  

ท้ังน้ีผูUวิจัยใชUเกณฑ?ของ Devis (Devis's criteria) ในการอธิบายความสัมพันธ?ดังกลQาว คQา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.01 - 0.09 แสดงวQาตัวแปรทํานายไมQมีความสัมพันธ?กับตัวแปร
เกณฑ? คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.10 - 0.29 แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปร
ทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับตํ่า คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.30 - 0.49 แสดงถึง
ความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับปานกลาง คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?
อยูQระหวQาง 0.50 - 0.69 แสดงถึงความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูง 
และหากคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ต้ังแตQ 0.70 ข้ึนไป แสดงวQาความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรทํานายกับ
ตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับสูงมาก ขUางตUน (Devis, 1971 อUางถึงใน กิตติพงศ? พูลชอบ, 2556)  
 คQาความสัมพันธ?ระหวQางการเป[นผูUสนับสนุนกีฬาตQอการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUตอบ
แบบสอบถามกับป~จจัยการสนับสนุนกีฬา พบวQา ตัวแปรทํานายไมQมีความสัมพันธ?กับตัวแปรเกณฑ? 
ประกอบดUวย ดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล (XX8) ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่ง
อํานวยความสะดวก (XX7) ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล (XX1) มีคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.024 - 0.077 สQวนตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ?กับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับตํ่า 
ประกอบดUวย ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร (XX6) ดUานการสนับสนุนกิจกรรม (XX4) 
และดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา (XX2) มีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.103 – 0.235 
และตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ?กับตัวแปรเกณฑ?อยูQในระดับปานกลาง ประกอบดUวย ดUานการสนับสนุน
กีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา (XX5) และดUานการสนับสนุนนักกีฬา (XX3) มีคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?อยูQระหวQาง 0.330 – 0.371 

ผลการวิเคราะห?ป~จจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลไทยลีก 2562 โดยสถิติการวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผูUวิจัยสรUาง
สมการทํานายป~จจัยการสนับสนุนกีฬาและบอกถึงระดับความสําคัญของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตQอตัวแปร
เกณฑ? โดยนําตัวแปรอิสระเขUาสมการ ประกอบดUวย ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล , 
ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา, ดUานการสนับสนุนนักกีฬา, ดUานการสนับสนุนกิจกรรม, ดUานการ
สนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา, ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร, ดUานการ
สนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล มา
สรUางสมการทํานาย ดUวยเทคนิคการวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยวิธีการ
คัดเลือกตัวแปรเขUาสูQสมการโดยวิธี Enter สําหรับการวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณในการวิจัยคร้ังน้ี
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เพ่ือหาอิทธิพลของตัวแปรท่ีสามารถทํานายคะแนนของระดับความสําคัญของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตQอ
การตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ไดU 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม 
 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 

b SE β t-test 
ค�าคงท่ี 1.611** .311  5.180 
 XX2 -.019 .096 -.023 -.201 
 XX3 .322** .058 .386 5.525 
 XX4 -.130 .112 -.194 -1.159 
 XX5 .465* .161 .470 2.889 
 XX6 .081 .070 .111 1.157 
 XX7 -.076 .065 -.106 -1.171 
 XX8 .012 .087 .015 .135 

 R2 .804    
 Adj R2 .843    
 SEE .2910    
 R2 Change .254    
 F Change 22.463    
 Sig. F Change .000    
 N 469    

** p < .01 * p < .05 

 
 จากตารางท่ี 2 ผูUวิจัยนําชุดตัวแปร ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล , ดUาน
การสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา, ดUานการสนับสนุนนักกีฬา, ดUานการสนับสนุนกิจกรรม, ดUานการ
สนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา, ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร, ดUานการ
สนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล 
ท้ังหมด 8 ตัวแปร นําเขUาวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณการตระหนักถึงตราสินคUา
ของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม พบวQา  

แบบจําลองท่ี 1 ตัวแปรท่ีเขUาสมการทํานายมีประสิทธิภาพในการทํานายการตระหนักถึงตรา
สินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F Change 
= 22.463) และคQาสัมประสิทธ์ิการทํานายท่ีปรับแลUว (Adjusted R2) เทQากับ 0.843 หมายถึง ตัวแปร
ท่ีนําเขUาวิเคราะห?เป[นสมการทํานายเป[นตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายการตระหนักถึงตรา
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สินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ไดUรUอยละ 84.30 โดยมีลําดับความสําคัญตัวแปร
ดังน้ี ตัวแปรลําดับแรกคือ ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา ตัวแปรลําดับท่ี 2 คือ ดUานการสนับสนุน
นักกีฬา ตัวแปรลําดับท่ี 3 คือ ดUานการสนับสนุนกิจกรรม ตัวแปรท่ี 4 คือ ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบ
เจาะจงประเภทกีฬา ตัวแปรท่ี 5 คือ ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร ตัวแปรท่ี 6 คือ ดUาน
การสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และตัวแปรสุดทUายคือ ดUานการสนับสนุนเพ่ือการ
บริจาคหรือการกุศล ท่ีระดับนัยสําคัญ .01  

ผลจากการวิเคราะห?สามารถสรUางสมการทํานายเพ่ืออธิบายการตระหนักถึงตราสินคUาของ
ผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม ไดUดังน้ี 

 
Awareness                 = 
(การตระหนักถึงตรา 
สินคUาผูUสนับสนุน) 

1.611 – 0.019 ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา + 
0.332  ดUานการสนับสนุนนักกีฬา – 0.130 ดUานการ
สนับสนุนกิจกรรม + 0.465 ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบ
เจาะจงประเภทกีฬา + 0.081 ดUานการสนับสนุนผQาน
ชQองทางการสื่อสาร – 0.076 ดUานการสนับสนุนสถานท่ี
และสิ่งอํานวยความสะดวก + 0.012 ดUานการสนับสนุน
เพ่ือการบริจาคหรือการกุศล 

  
 จากแบบจําลองท่ี 1 ไดUสมการทํานายในของรูปคะแนนดิบของการตระหนักถึงตราสินคUาของ
ผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม ท่ีทํานายป~จจัยท่ีสQงผลตQอการสนับสนุนกีฬาฟุตบอล
ไทยลีกของตราสินคUาขององค?กรและผลิตภัณฑ?ตQางๆ เพ่ือใหUทราบถึงป~จจัยท่ีสQงผลและนําไปพัฒนาการ
บริหารจัดการสโมสรกีฬาใหUการดําเนินงานดUานการรับการสนับสนุนเป[นไปอยQางมีประสิทธิภาพ ไดUรับ
ผลประโยชน?ตQางตอบแทนท่ีตรงกับความตUองการของตราสินคUา  
 ตามสมการพยากรณ?สามารถอธิบายไดUวQา ถUารูปแบบการสนับสนุนกีฬาดUานการสนับสนุน
สโมสร/ทีมกีฬาไดUรับความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUาลดลง 0.091 
คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเป[นคQาคงท่ี  ถUารูปแบบการสนับสนุนกีฬา
ดUานการสนับสนุนนักกีฬาไดUรับความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUา
เพ่ิมข้ึน 0.332 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเป[นคQาคงท่ี  ถUารูปแบบการ
สนับสนุนกีฬาดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬาไดUรับความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะ
ทําใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUาเพ่ิมข้ึน 0.465 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการ
ท้ังหมดเป[นคQาคงท่ี  ถUารูปแบบการสนับสนุนกีฬาดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสารไดUรับ
ความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUาเพ่ิมข้ึน 0.081 คะแนน โดยควบคุมตัว
แปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเป[นคQาคงท่ี  ถUารูปแบบการสนับสนุนกีฬาดUานการสนับสนุนสถานท่ี
และสิ่งอํานวยความสะดวกไดUรับความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทําใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUา
ลดลง 0.076 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมดเป[นคQาคงท่ี ถUารูปแบบการ
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สนับสนุนกีฬาดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศลไดUรับความสําคัญเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน จะทํา
ใหUการตระหนักรูUถึงตราสินคUาเพ่ิมข้ึน 0.012 คะแนน โดยควบคุมตัวแปรอิสระตัวอ่ืนๆ ในสมการท้ังหมด
เป[นคQาคงท่ี 

การทดสอบความสัมพันธ?กันเองของตัวแปรทํานาย (Multicollinearity) โดยการตรวจสอบ 
คQา Tolerance ท่ีวิเคราะห?ไดUตUองมีคQาไมQตํ่ากวQา 0.19 และคQา VIF Change ท่ีวิเคราะห?ไดUตUองไมQเกิน 
5.30 เพราะจะสQงผลใหUคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?เกินกวQา 0.90 (Hair et al., 1998: 174-175 cited 
in Poonchob, 2007) ถUาการสัมพันธ?กันเองของตัวแปรทดสอบอยูQในระดับสูง จะสQงใหUเกิดผลการ
ผันแปรของตัวแปรเกณฑ?ท่ีข้ึนกับสภาวะความสัมพันธ?ของตัวแปรอิสระ  

จากการศึกษาน้ีพบวQา ไมQ เกิดป~ญหาความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรอิสระดUวยกันและ
ความสัมพันธ?กันเองของตัวแปรอิสระมีคQาไมQสูงจนเขUาลักษณะ Multicollinearity Problem ผล
การศึกษาคร้ังน้ี พบคQา Tolerance อยูQระหวQาง 0.337 - 0.570 และคQา VIF Change อยูQระหวQาง 
3.020 – 5.021 ซึ่งไมQเกินเกณฑ?ท่ีกําหนดและไมQมีความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนจากการพยากรณ? 
(Residuals mean = .000) ซึ่งเป[นไปตามขUอตกลงเบ้ืองตUนในการวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณ 
(Tabacknick and Fiedell, 2001: 110-130 และ Poonchob, 2007) 
 สรุปผลการวิเคราะห?ป~จจัยท่ีมีอิทธิพลตQอการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสร
ฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม จากการสรUางสมการทํานายขUางตUนเพ่ือประเมินความสามารถของการใน
การนําไปใชUงานไดU เพื่ออธิบายตัวแปรที่สQงผลตQอป~จจัยท่ีสQงผลตQอการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีก
ของตราสินคUาขององค?กรและผลิตภัณฑ?ตQางๆ จากการศึกษาผูUวิจัยนําชุดตัวแปรรวมท้ังหมด 8 ป~จจัย 
ไดUแกQ ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล , ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา, ดUานการ
สนับสนุนนักกีฬา, ดUานการสนับสนุนกิจกรรม, ดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา, ดUาน
การสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร, ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUาน
การสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล เขUาวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณโดยวิธีการคัดเลือกตัวแปรเขUาสูQ
สมการโดยวิธี Enter ผลการวิเคราะห?แสดงใหUเห็นวQาในแบบจําลองท่ี 1 ของตารางผลลัพธ?จาก
โปรแกรมท่ีใชUในการวิเคราะห? มีตัวแปรดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา ตัวแปรดUานการสนับสนุน
นักกีฬา ตัวแปรดUานการสนับสนุนกิจกรรม ตัวแปรดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา 
ตัวแปรดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร ตัวแปรดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวก และตัวแปรสุดทUายคือดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล อยQางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  ซึ่งสามารอธิบายความผันแปรของตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายการ
ตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวม ไดUรUอยละ 84.30 และกด
ตัวแปรดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล  ออกจากสมการทํานายจํานวน 1  ตัวแปร 
 โดยมีลําดับความสําคัญของตัวแปรในสมการทํานายดUวยคQาสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุ

มาตรฐาน ( Beta: β ) ไดUดังน้ี ลําดับแรกคือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬา (β = -0.023) 

ลําดับท่ี 2 คือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนนักกีฬา (β = 0.386) ลําดับท่ี 3 คือ ตัวแปรดUานการ

สนับสนุนกิจกรรม (β = -0.194) ลําดับท่ี 4 คือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภท
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กีฬา (β = 0.470) ลําดับท่ี 5 คือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร (β = 0.111) 

ลําดับท่ี 6 คือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (β = -0.106) และลําดับ

ท่ี 7 คือ ตัวแปรสุดทUายคือดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือการกุศล (β = 0.015) ตามลําดับ  
อภิปรายผล 

จากการศ ึกษาพบวQา ผู Uชมกีฬาฟ ุตบอลไทยลีก เห ็นด Uวยในระดับมากกับการเป [น
ผูUสนับสนุนกีฬาของตราสินคUาที่สQงผลตQอการจดจํา ระลึกถึงตราสินคUาไดU ในรูปแบบของการ
สนับสนุนกีฬาทั้ง 8 ดUานทุกดUานมีระดับคะแนนมากแสดงใหUเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบของการ
สนับสนุนกีฬา เน่ืองจากองค?กรตราสินคUาท่ีเขUามาใหUการสนับสนุนการแขQงขันฟุตบอลไทยลีกถือเป[น
รายการแขQงขันระดับชาติ รายการใหญQมีผูUสนับสนุนมากมายหลากหลายทําใหUรายการย่ิงนQาสนใจ มี
สื่อมวลชนเขUาถQายทอด  และท่ีสําคัญคือเป[นกีฬากระแสนิยมจนเกิดกลุQมแฟนคลับแตQละสโมสร
มากมาย  การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของตราสินคUาจึงเป[นวิธีการสื่อสารภาพลักษณ?และกระตุUนการ
ตระหนักรูUถึงคุณคQาตราสินคUาของผูUสนับสนุนไดUลUวนแลUวเป[นองค?ประกอบท่ีสําคัญตQอรูปแบบของการ
สนับสนุน ซึ่งสอดคลUองกับแนวคิดของ  Mullin et al. (2007) ไดUศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ?ของ
องค?กรกีฬากับกิจกรรมทางการตลาดกีฬาจะตUองมีองค?ประกอบท่ีสําคัญสามสQวนซึ่ง สQวนแรกคือ
ผูUสนับสนุนกีฬา (Sport Sponsorship) สQวนท่ีสองสื่อมวลชน (Media) และสQวนท่ีสามคือผูUชม (Fans) 
ดังจะเห็นวQาการศึกษากลุQมตัวอยQางเป[นผูUชมการแขQงขันฟุตบอลไทยลีกน้ันมีความสัมพันธ?และสQงผลตQอ
การสนับสนุนกีฬาอยQางแทUจริง 

ระดับการตระหนักรูUสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีก 2562 ภาพรวมของผูUชมการ
แขQงขันฟุตบอลไทยลีกตอบแบบสอบถามท่ีมีตQอระดับการตระหนักรูUสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนกีฬา
ฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ัน มีความแตกตQางกัน และพิจารณาการตระหนักรูUสินคUารายดUานพบวQา การ
จดจําตราสินคUา (Brand Recognition) น้ันมีความแตกตQางกัน สQวนการระลึกถึงตราสินคUา (Brand 
Recall) น้ันไมQมีความแตกตQางและไมQนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหUเห็นถึงการตระหนักรูUถึงตราสินคUาท่ี
แตกตQางกันสื่อถึงการเป[นผูUสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีกน้ันกระตุUนการตอบสนองในการบริโภคของ
ผูUชมไดU 

ผลการศึกษาความสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรตามท่ีเป[นตัวแปรในการศึกษา โดยรูปแบบของการ
สนับสนุนท้ังหมดมีความสัมพันธ?กันในทิศทางบวก รูปแบบการสนับสนุนกีฬาท่ีมีความสัมพันธ?กับการ
ตระหนักรูUถึงตราสินคUา ไดUแกQ ดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร ดUานการสนับสนุนสโมสร/ทีม
กีฬา ดUานการสนับสนุนนักกีฬา  ดUานการสนับสนุนกิจกรรม และดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจง
ประเภทกีฬา รูปแบบการสนับสนุนกีฬาท่ีไมQมีความสัมพันธ?ไดUแกQ ดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงาน
ท่ีกํากับดูแล ดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก และดUานการสนับสนุนเพ่ือการ
บริจาคหรือการกุศล 
 ผลการสรUางสมการทํานายของการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทย
ลีก 2562 ภาพรวม ท่ีทํานายป~จจัยท่ีสQงผลตQอการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลไทยลีกของตราสินคUาของ
องค?กรและผลิตภัณฑ?ตQางๆ เพ่ือใหUทราบถึงป~จจัยท่ีสQงผลและนําไปพัฒนาการบริหารจัดการสโมสรกีฬา
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ใหUการดําเนินงานดUานการรับการสนับสนุนเป[นไปอยQางมีประสิทธิภาพ ไดUรับผลประโยชน?ตQางตอบแทนท่ี
ตรงกับความตUองการของตราสินคUา แบบจําลองมีรูปแบบของการสนับสนุนกีฬา ป~จจัยแรกคือดUานการ
สนับสนุนสโมสร/ทีมกีฬาซึ่งใหUความสําคัญกับความรูUสึกวQาภูมิใจท่ีไดUใชUตราสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุน
ใหUกับสโมสรท่ีทQานเป[นแฟนคลับ และเช่ือวQาตราสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนสโมสรจะตUองมีความผูกพันกับ
นักกีฬาในสโมสรและช่ืนชอบตราสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนหลักในทีมสโมสรท่ีทQานช่ืนชอบ และใหU
ความสําคัญกับการแนะนําใหUผูU อ่ืนไดUใชUตราสินคUาท่ีเป[นผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลท่ีทQานช่ืนชอบ
มากกวQาตราสินคUาชนิดอ่ืนๆ ป~จจัยท่ีสองคือดUานการสนับสนุนนักกีฬาซึ่งใหUความสําคัญกับการ
สนับสนุนนักกีฬาในสโมสรฟุตบอลระดับช้ันนําของลีกจะสQงผลตQอภาพลักษณ?ของตราสินคUา ความช่ืน
ชอบตราสินคUาของผูUสนับสนุนท่ีอยูQบนชุดกีฬาของนักกีฬา และเห็นวQาตราสินคUาท่ีสนับสนุนนักกีฬาจะ
เป[นท่ีรูUจักและกระตุUนการตอบสนองตQอตราสินคUาไดU ป~จจัยท่ีสามคือ ตัวแปรดUานการสนับสนุน
กิจกรรม ซึ่งใหUความสําคัญกับการจัดการแขQงขันจําเป[นตUองการจัดกิจกรรมของสโมสรรQวมกับองค?กรท่ี
เป[นผูUสนับสนุน ซึ่งการเป[นผูUสนับสนุนและจัดกิจกรรมขององค?กรท่ีเป[นผูUสนับสนุนสรUางภาพลักษณ?ท่ี
ดีใหUกับตราสินคUา จําพวกการจัดกิจกรรมเพ่ือออกรUานสินคUาขององค?กรท่ีเป[นผูUสนับสนุนจะชQวย
กระตุUนการบริโภคใหUมากย่ิงข้ึน ป~จจัยท่ีสี่คือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนกีฬาแบบเจาะจงประเภทกีฬา 
ซึ่งใหUความสําคัญกับการเป[นผูUสนับสนุนในกีฬาฟุตบอลอยQางเดียวสQงผลตQอการจดจําตราสินคUาของ
ผูUชม โดยมองวQากีฬาฟุตบอลมีผูUสนับสนุนจํานวนมากเพราะเป[นกีฬากระแสนิยมและฐานผูUชมจํานวน
มาก การสนับสนุนเฉพาะกีฬาฟุตบอลสรUางความสัมพันธ?ระหวQางองค?กรกับนักกีฬา ป~จจัยท่ีหUาคือ ตัว
แปรดUานการสนับสนุนผQานชQองทางการสื่อสาร ซึ่งใหUความสําคัญกับตราสินคUาท่ีอยูQบริเวณสถานท่ี
จัดการแขQงขันท่ีโดดเดQนเป[นผูUสนับสนุนรายใหญQ  เป[นป¡าย หรือจอแอลอีดีในสานามแขQงขันฟุตบอล
ดึงดูดความสนใจ ตราสินคUา โลโกU ช่ือสินคUา ท่ีเป[นผูUสนับสนุนดึงดูดความสนใจและสรUางการระลึกถึง
ไดU ป~จจัยท่ีหกคือ ตัวแปรดUานการสนับสนุนสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งใหUความสําคัญกับ
ตราสินคUาท่ีสนับสนุนสถานท่ีการจัดการแขQงขันถือเป[นการสQงเสริมใหUการแขQงขันท่ีมีคุณภาพมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีดี ตราสินคUาขององค?กรท่ีเป[นผูUผลิตอุปกรณ?กีฬาจะมีความนQาเช่ือถือมากกวQาตรา
สินคUาอ่ืน การสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกต้ังแตQการซUอมจนกระท่ังการแขQงขันบQงบอกถึง
ความสัมพันธ?ระหวQางองค?กรกับสโมสร และป~จจัยสุดทUายคือดUานการสนับสนุนเพ่ือการบริจาคหรือ
การกุศล ซึ่งใหUความสําคัญกับการจQายเงินสนับสนุนกับสโมสรฟุตบอลเป[นการบริจาคแบบไมQหวัง
ผลตอบแทน การสนับสนุนเป[นการทําใหUสโมสรเกิดความเคารพนับถือและเห็นเป[นบุคคลสําคัญของ
สโมสร จะทําใหUมีภาพลักษณ?เป[นผูUใหU ใจดี และสรUางช่ือเสียง เปรียบเป[นการทําบุญเชQนเดียวกับการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา  รูปแบบการสนับสนุนท้ังหมดสามารอธิบายความผันแปรของตัวแปรท่ีมี
ประสิทธิภาพในการทํานายการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนสโมสรฟุตบอลไทยลีก 2562 
ภาพรวม ไดUรUอยละ 84.30 และกดตัวแปรดUานสนับสนุนองค?กรหรือหนQวยงานท่ีกํากับดูแล ออกจาก
สมการทํานายจํานวน 1  ป~จจัย ท้ังน้ีป~จจัยการสนับสนุนท่ีอยูQในรูปแบบของการสนับสนุนการแขQงขัน
ฟุตบอลไทยลีก 2562 น้ัน ลUวนมีนัยแหQงความสําคัญผสมผสานกันเพ่ือการพัฒนารูปแบบการ
สนับสนุนท่ีดีข้ึนและตQอเน่ือง การสนับสนุนจากตราสินคUาขององค?กรประเภทตQางๆน้ันจะเป[นพลัง
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ขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศชาติตQอไปเชQนเดียวกับการตระหนักรูUถึงตราสินคUาย่ิงสามารถสรUางการ
ระลึกถึงไดU สรUางการจดจําไดUจะมีอิทธิพลตQอผูUตัดสินใจบริโภคในสินคUาและบริการท่ีเป[นตราสินคUาของ
ผูUสนับสนุนกีฬาน้ัน 

 
ข'อเสนอแนะ 

การศึกษาการตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนกีฬาน้ันถือเป[นการสรUางและเพ่ิมมูลคQา
ของตราสินคUา ในการวัดคุณคQาการรับรูUในตราสินคUาในประเด็นของการจดจําตราสินคUา (Brand 
Recognition) และการระลึกตราสินคUา (Brand Recall) น้ัน เพ่ือใหUการศึกษามีสอดคลUองกับการวัด
ระดับการตระหนักถึงตราสินคUาขององค?กรแตQละประเภทเพราะในป~จจุบันไมQใชQเพียงสินคUาดUานกีฬา
เทQาน้ัน สินคUาและบริการประเภทอ่ืนๆท่ีไมQเก่ียวขUองกับกีฬาก็มีความสนใจในการใชUวิธีการสื่อสาร
ทางการตลาดผQานการเป[นผูUสนับสนุน ดังน้ัน การศึกษาคร้ังตQอไปในอนาคตถึงประเด็นของการ
ตระหนักถึงตราสินคUาของผูUสนับสนุนกีฬาน้ันจะตUองศึกษาถึงลักษณะการตระหนักถึงตราสินคUาและ
บริการแตQละประเภท แตQละอุตสาหกรรม รวมถึงศึกษาความแตกตQางของแตQละประเภทเพ่ือใหUขUอ
คUนพบท่ีเป[นขUอเท็จจริงและนําไปใชUประโยชน?ไดUอยQางสมบูรณ? 
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บทคัดย�อ 

ความมุQงหมายของงานวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือสํารวจสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายและหญิง 
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุQมตัวอยQางเป[นนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬาป̂การศึกษา 2562 ช้ันป̂ท่ี 2 และ 3 จํานวนท้ังสิ้น 151 คน 
แบQงเป[นชาย 118 คนและ หญิง 33 คนเคร่ืองมือท่ีใชUในการเก็บรวบรวมขUอมูลคือ แบบทดสอบและ
เกณฑ?มาตรฐานสมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทยอายุ 19-59 ป̂ วิเคราะห?ขUอมูลโดยการหา
คQาเฉลี่ย 

ผลการวิจัย พบวQา สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีสมรรถภาพ
ทางกายคิดเป[นรUอยละ  ความหนาของไขมันใตUผิวหนังอยูQในระดับ ดี มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 46.48 
และ 47.79   น่ังงอตัวไปขUางหนUาอยูQ ในระดับดี มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 45.08 และ 43.86 แรงบีบ
มือ อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 38.62 และ 30.37 ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที อยูQใน
ระดับ ดีมาก มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 55.89 และ 58.95 ว่ิงอUอมหลัก อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุดคิด
เป[นรUอยละ 35.12  และ 37.77 กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที อยูQในระดับปานกลาง มากท่ีสุดคิดเป[นรUอย
ละ 31.40 และ 30.5 

สรุปไดUวQา ผลการวิจัยกลุQมตัวอยQางมีสมรรถภาพทางกายสQวนใหญQอยูQในระดับ ดี และดีมาก
แสดงวQานักศึกษาไดUมีการดูแลตนเองเพ่ือใหUมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี แตQถึงอยQางไรก็ตามมีบางดUานท่ี
จะตUองดําเนินการปรับปรุงเพ่ือกระตุUนใหUมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดีกวQาป~จจุบัน คือความ
อดทนของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดอยูQในระดับปานกลาง 

 
คําสําคญั: สมรรถภาพทางกาย 
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Abstract 
 The purpose of this research. To study the physical fitness of male and 
female students. Faculty Sport Science and Technology, Bangkok Thonburi University 
The sample consisted of 151 students in the Faculty of Science and Technology, 2nd 
and 3rd year of science. Test and benchmark for physical fitness for Thai people 
aged 19-59 years. Data were analyzed by means of average. 

The results this study showed that the physical fitness of male and female 
students. Physical fitness is a percentage. Subcutaneous fat thickness was at the 
highest level of 46.48% and 47.79%. The bend forward was at the best level, 
accounting for 45.08% and 43.86%. Were 38.62% and 30.37%. Stand-in 60s chairs 
were at the very best level, accounting for 55.89% and 58.95%. The main passes 
were at very good levels. 35.12 percent and 37.77 percent, respectively, were at the 
moderate level. 31.40% and 30.5% respectively. 

In conclusion, the results of the research showed that the physical fitness of 
the sample was good and good, indicating that the students had self-care for good 
physical fitness. However, there are some areas where improvements need to be 
made to encourage better physical fitness. The endurance of the heart and blood 
circulation is moderate. 

 
Keyword: physical fitness 

 
บทนํา 

ความเจริญกUาวหนUาทางดUานวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีตQาง ๆไดUเขUามามีบทบาทตQอการดํารง
ชีวิตประจําวันของคนเราเป[นอยQางมากและอยQางรวดเร็ว โดยเฉพาะการใชUลิฟท?แทนการข้ึนลงบันได
รวมถึงการใชUเคร่ืองอํานวยความสะดวกตQาง ๆ แทนการเดินหรือใชUมือ เป[นตUน ซึ่งเคร่ืองอํานวยความ
สะดวกตQาง ๆ เหลQาน้ี ทําใหUมนุษย?เรามีการเคลื่อนไหวลดนUอยลง และไมQคQอยไดUออกกําลังกาย จึง
สQงผลใหUมีสมรรถภาพทางกายลดตํ่าลง เพราะการท่ีจะมีสมรรถภาพทางกายท่ีดีน้ัน จําเป[นอยQางย่ิงท่ี
จะตUองสรUางใหUเกิดข้ึน และรักษาไวUโดยการออกกําลังกาย หรือทําการฝTกฝนอยQางสมํ่าเสมอ หากขาด
การออกกําลังกายแลUวสมรรถภาพทางกายก็จะคQอย ๆ ลดตํ่าลงและเกิดป~ญหาทางดUานสุขภาพตามมา
การมีสุขภาพดี (Well Being) รากฐานของการมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี ดังน้ันสมรรถภาพจึงเป[นตัว
บQงช้ีถึงความสามารถของรQางกายในการท่ีจะประกอบกิจกรรมตQาง ๆ ไดUอยQางมีประสิทธิภาพ (วาสนา 
คุณาอภิสิทธ์ิ 2539: 25)ไดUกลQาวไวUวQาสุขภาพดีเป[นยอดปรารถนาของทุกคนและมีความจําเป[นตQอการ
ดํารงชีวิต เพราะสุขภาพดีเป[นบQอเกิดของคุณภาพตQางๆ อันยังเป[นประโยชน?ตQอตนเอง สังคม
ประเทศชาติและโลก  
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การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Tests ) ดUวยวิทยาศาสตร?การกีฬา เป[น
การวัด และประเมินผลความแข็งแรงสมบูรณ?ของรQางกาย หรือสมรรถภาพทางกายในดUานตQาง ๆ เชQน 
การวัดชีพจร และความดันเลือดขณะพัก (Blood pressure) การช่ังนํ้าหนัก (Weight) และสQวนสูง 
(Height) การวัดปริมาณไขมันในรQางกาย (Body Fat) การวัดแรงบีบมือ (Grip Strength) การวัด
ความอQอนตัว (Flexibility) การวัดเพ่ือประเมินความคลQองแคลQววQองไว (agility) เป[นตUนโดย ฉัตรชัย 
(2551) ไดUใหUความหมายในเร่ืองสมรรถภาพทางกาย ในชQวงป̂ ค.ศ.2000 ถึงป~จจุบันน้ีวQา สมรรถภาพ
ทางกาย หมายถึง การมีชีวิต ความเป[นอยูQท่ีดี สามารถปฏิบัติกิจกรรมตQาง ๆ ในชีวิต ประจําวันไดU
อยQางมีประสิทธิภาพ โดยไมQเหน่ือยลUาจนเกินไปซึ่งแบบทดสอบและเกณฑ?มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายสําหรับประชาชนไทย อายุระหวQาง 19-59 ป̂ของกรมพลศึกษาเป[นแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรง 
ความเช่ือม่ันสูงและยังคลอบคุมถึงองค?ประกอบสมรรถภาพทางกาย ไดUแกQความอดทนของระบบหัวใจ
และหลอดเลือด ความแข็งแรงและความอดทนของกลUามเน้ือ ความอQอนตัวความเร็ว ฉะน้ันการท่ีนํา
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับประชาชนไทย อายยุระหวQาง 19-59 ป̂ของกรมพลศึกษามา
ใชUในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาน้ัน จะทําใหUทราบถึงสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาไดUเป[นอยQางดี 

จากสาเหตุดังกลQาวผูUวิจัยไดUเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษาสมรรถภาพทางกายของ
นักศึกษาในสถาบันการศึกษาซึ่งจะชQวยใหUนักศึกษาและผูUเก่ียวขUองไดUรับรูUเก่ียวกับสมรรถภาพทางกาย
ของนักศึกษาป~จจุบันรวมถึง ป~ญหาและป~จจัยท่ีเก่ียวขUองกับสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา ซึ่งถือ
เป[นประโยชน?ตQอการนําผลการศึกษาน้ีเป[นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางกายของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาขUอมูลดUานสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการ
กีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป[นการวิจัยเพ่ือสํารวจผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพ่ือเป[นขUอมูล
พ้ืนฐานในการกําหนดกิจกรรมดUานการออกกําลังกายเพ่ือการสรUางเสริมสุขภาพของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และสามารถนําไปประยุกต?ใชUกับ
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยไดU รูปแบบของงานวิจัยน้ี เป[นการวิจัยการวิจัยน้ีเป[นการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) ของการศึกษาผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการ 
โครงการวิจัยตลอดจนการศึกษาวิเคราะห?ขUอมูล โดยผูUวิจัยไดUดําเนินการตามข้ันตอนและรายละเอียด 
ดังน้ี  
 



64 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

วิธีดําเนินงานวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
ประชากร 
ประชากรท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีเป[นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร?

และเทคโนโลยีการกีฬา ป̂การศึกษา 2562 จํานวนท้ังสิ้น 350 คน 
กลุ�มตัวอย�าง 
กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยเป[นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร?และ

เทคโนโลยีการกีฬา ป̂การ 2562 ช้ันป̂ท่ี 2 และ 3  (อายุ19 ป̂ข้ึนไป) ภาคปกติจํานวนท้ังสิ้น 151 คน
แบQงเป[นนักศึกษาชาย 118 คนและนักศึกษาหญิง 33 คน 

 เกณฑ�ในการคัดเข'า (Inclusion criteria) 
1.นักศึกษาผูUเขUารQวมวิจัยมีสุขภาพดีแข็งแรงปราศจากโรค  

เกณฑ?ในการคัดออก (Exclusion criteria) 
1. นักศึกษาผูUเขUารQวมวิจัยเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีทําใหUไมQสามารถเขUารQวมงานวิจัยตQอไปไดU เชQน เกิด

การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีอาการเจ็บป¤วย เป[นตUน 
2. รQางกายหรือเสียงของนักศึกษาผูUรับการทดสอบ แสดงใหUเห็นถึงความเหน่ือยลUาอยQางท่ีสุด 
3. นักศึกษาผูUเขUารQวมวิจัยไมQสมัครใจเขUารQวมในการทําวิจัยตQอ 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ไดUแกQ เพศชาย และ หญิง 
2.ตัวแปรตาม ไดUแกQ สมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรีคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 
ผูU วิจัยไดUทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยใชUแบบทดสอบและเกณฑ?มาตรฐาน

สมรรถภาพทางกายสําหรับประชาชนไทย อายุ 19-59 ป̂ (กรมพลศึกษา 2556) ซึ่งประกอบดUวยการ
ทดสอบจํานวน 6 รายการดังน้ี 

1.ความหนาของไขมันใตUผิวหนัง (Skinfold Thickness) 
 2.แรงบีบมือ (Grip strength) 

3.ย่ืน-น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที (60 Seconds Chair Stand) 
4.น่ังงอตัวไปขUางหนUา (Sit and Reach) 
5.ว่ิงอUอมหลัก (Zig-Zag Run) 
6.กUาวเป[นจังหวะ(ข้ึน-ลง) 3 นาที (3 Minutes Step Test)   
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เคร่ืองมือท่ีใช'ในการบันทึกข'อมูล 
แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายประชาชนท่ัวไปอายุระหวQา 19-59 ป̂ กรมพล

ศึกษา 
 

ข้ันตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข'อมูล 
1. ทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการทดสอบสมรรถภาพ 
2. ดําเนินการหากลุQมตัวอยQางและนัดหมายวันและเวลาทดสอบสมรรถภาพ 
3. ผูUวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลโดย การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา

เรียงลําดับการทดสอบคือ ช่ังนํ้าหนัก วัดสQวนสูง ชีพจรขณะพัก และความดันโลหิต หลังจากน้ันทํา
การทดสอบตามรายการท่ีกําหนด คือ 1 2 3 4 5 และ 6 (วัดความหนาของไขมันใตUผิวหนัง,น่ังงอตัว
ไปขUางหนUา,วัดแรงบีบมือ,ยืนน่ังบนเกUาอ้ี,ว่ิงอUมหลัก และ กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที) 
 

การวิเคราะห�ข'อมูล 
นําผลท่ีไดUจากแบบทดสอบมาวิเคราะห?ทางสถิติ โดยหาคQาเฉลี่ย ( x ) และคQารUอยละดUวย

โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel 2010 
 

ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 ขUอมูลพ้ืนฐานของประชากร (n=151) 
 

ข'อมูลพืน้ฐาน ค�าร'อยละ ค�าเฉลี่ย(ชาย) ค�าเฉลี่ย(หญิง) 
เพศชาย จํานวน 118 คน 78.14 - - 
เพศหญิง จํานวน 33 คน 21.85 - - 
อายุ (ป̂) - 20 20 
นํ้าหนัก (กก.) - 68.61 47.47 
สQวนสูง (ซม.) - 170 161 
ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาที) - 66 68 
ความดันโลหิต (มม.ปรอท) - 114/60 120/64 

 
จากตารางท่ี 1 พบวQา กลุQมตัวอยQางเพศชายคิดเป[นรUอยละ 78.14 และเพศหญิงคิดเป[นรUอย

ละ21.85 และกลุQมตัวอยQางมีคQาเฉลี่ยของ อายุ นํ้าหนัก สQวนสูง ชีพจรขณะพัก ความดันโลหิต คือ 20 
ป̂ 68.61/47.47 กิโลกรัม และ 170/161 เซนติเมตร 66/68 คร้ัง/นาที 114/60/120/64 มิลลิเมตร
ปรอท ตามลําดับ    
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ตารางท่ี 2 ประชากรในการทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวขUองกับสุขภาพนักศึกษาชายและหญิง
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

n=151 

สมรรถภาพทางกาย 
ค�าเฉลี่ย (เพศ

ชาย) 
ค�าเฉลี่ย (เพศ

หญิง) 

วัดความหนาของไขมันใตUผิวหนัง (มม.) 21.7 22.65 
น่ังงอตัวไปขUางหนUา (ซ.ม.) 22 19.7 
แรงบีบมือ (กก.) 0.98 0.76 
ยืน – น่ังบนเกUาอี้ 60 วินาที (ครั้ง/นาท)ี 53.5 52 
วิ่งอUอมหลัก  (วนิาที) 19.22 22.42 
กUาวเป[นจงัหวะ 3 นาที (ครั้ง/นาที) 140 144.6 

 
จากตารางท่ี 2 พบวQา กลุQมตัวอยQางเพศชายมีสมรรถภาพของวัดความหนาของไขมันใตU

ผิวหนัง คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 21.7 (มิลลิ เมตร) น่ังงอตัวไปขUางหนUา คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 22 
(เซนติเมตร) แรงบีบมือ คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 0.98 (กิโลกรัม) ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที คิดเป[น
คQาเฉลี่ย คือ 53.5 (คร้ัง/นาที) ว่ิงอUอมหลัก คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 19.22 (วินาที) และ กUาวเป[นจังหวะ 3 
นาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 140 (คร้ัง/นาที) ตามลําดับ 

กลุQมตัวอยQางเพศหญิงมีสมรรถภาพของวัดความหนาของไขมันใตUผิวหนัง คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 
22.65 (มิลลิเมตร) น่ังงอตัวไปขUางหนUา คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 19.7 (เซนติเมตร) แรงบีบมือ คิดเป[น
คQาเฉลี่ย คือ 0.76 (กิโลกรัม) ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 52 (คร้ัง/นาที) ว่ิงอUอม
หลัก คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 22.42 (วินาที) และ กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 144.6 
(คร้ัง/นาที) ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 3 คQารUอยละ ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท่ีเก่ียวขUองกับสุขภาพ นักศึกษาชาย
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2562  (n=151) 
 

สมรรถภาพทางกาย 
(เพศชาย) 

ดีมาก ดี 
ปาน
กลาง 

ตํ่า ตํ่ามาก 

วัดความหนาของไขมันใตUผิวหนัง (มม.) 28.88 46.48 15.1 7.54 2 

น่ังงอตัวไปขUางหนUา (ซ.ม.) 10.05 45.08 10.44 14 20.43 

แรงบีบมือ (กก.) 38.62 24.22 20.05 9.12 7.99 

ยืน – น่ังบนเกUาอี้ 60 วินาที (ครั้ง) 55.89 19.36 10.54 9.58 4.63 

วิ่งอUอมหลัก  (วนิาที) 35.12 21.81 20.86 11.23 10.98 

กUาวเป[นจงัหวะ 3 นาที (ครั้ง/นาที) 18.32 21.12 31.40 16.55 12.61 
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 จากตารางท่ี 3 พบวQา กลุQมตัวอยQางมีสมรรถภาพคิดเป[นรUอยละ วัดความหนาของไขมันใตU
ผิวหนัง อยูQในระดับดี มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 46.48 น่ังงอตัวไปขUางหนUา ในระดับดี มากท่ีสุด คิดเป[น
รUอยละ 45.08 แรงบีบมือ อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 38.62 ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 
วินาที อยูQในระดับ ดีมาก มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 55.89 ว่ิงอUอมหลัก อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุด  
คิดเป[นรUอยละ 35.12  กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที อยูQในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 31.40 
 
ตารางท่ี 4 คQารUอยละ ของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ท่ีเก่ียวขUองกับสุขภาพ นักศึกษาหญิง
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (n=151) 

              

สมรรถภาพทางกาย 
(เพศหญิง) 

ดีมาก ดี ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก 

วัดความหนาของไขมันใตUผิวหนัง (มม.) 26.34 47.79 18.11 2.86 4.9 

น่ังงอตัวไปขUางหนUา (ซ.ม.) 11.87 43.86 12.75 14.87 15.65 

แรงบีบมือ (กก.) 30.37 24.17 22.25 14.35 8.86 

ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที (คร้ัง) 58.95 18.72 8.22 10.59 3.52 

ว่ิงอUอมหลัก  (วินาที) 37.77 20.22 18.25 13.55 10.21 

กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที (คร้ัง/นาที) 13.12 23.45 30.5 17.15 15.78 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวQา กลุQมตัวอยQางมีสมรรถภาพคิดเป[นรUอยละ วัดความหนาของไขมันใตU
ผิวหนัง อยูQในระดับดี มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 47.79 น่ังงอตัวไปขUางหนUา ในระดับดี มากท่ีสุด คิดเป[น
รUอยละ 43.86 แรงบีบมือ อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 30.37 ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 
วินาที อยูQในระดับ ดีมาก มากท่ีสุดคิดเป[นรUอยละ 58.95 ว่ิงอUอมหลัก อยูQในระดับดีมาก มากท่ีสุด คิด
เป[นรUอยละ 37.77  กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที อยูQในระดับปานกลาง มากท่ีสุด คิดเป[นรUอยละ 30.5 
 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการสํารวจสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีขUอคUนพบท่ีนํามาอภิปรายดังน้ี 

1. เปอร?เซ็นต?ไขมันในรQางกายของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQางมี
เปอร?เซ็นต?ไขมันในรQางกายคิดเป[นคQาเฉลี่ย 21.7 อยูQในระดับดี คิดเป[นรUอยละ  46.48 และเปอร?เซ็นต?
ไขมันในรQางกายของนักศึกษาหญิง จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง มีเปอร?เซ็นต?ไขมันในรQางกาย
คิดเป[นคQาเฉลี่ย 22.65 อยูQในระดับ ดี คิดเป[นรUอยละ 47.79  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากนักศึกษาอยูQในชQวง
วัยรุQน ซึ่งเป[นชQวงท่ีเร่ิมสนใจตนเองในเร่ืองของความสวยความงาม โดยเฉพาะการมีรูปรQางท่ีดี ไมQอUวน
หรือมีนํ้าหนักตัวไมQมากเกินไป เพ่ือสรUางความม่ันใจใหUแกQตนเองและ การยอมรับจากเพ่ือน ๆ หรือ
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สังคม การรับประทานอาหารประเภทมีไขมันจึงถูกควบคุมเพราะไขมัน เป[นสQวนหน่ึงในการเพ่ิม
นํ้าหนักของวัยรุQน (ประสาท อิศรปรีดา, 2523: 21) จึงทําใหUนักศึกษาสนใจและ เอาใจใสQตQอสุขภาพ
และนํ้าหนักของตัวเอง ซึ่งสอดคลUองกับสุชา จันทร?เอม(2542: 161) กลQาวไวUวQา “เด็กวัยรุQนจะวิตก
กังวลเร่ืองนํ้าหนักตัวจึงพยายามหาวิธีการลดความอUวนดUวยวิธีตQาง ๆ อยูQเสมอ ทําใหU ไมQมีป~ญหาเร่ือง
นํ้าหนักตัวและไขมันสQวนเกิน รวมท้ังมหาวิทยาลัยมีสนามกีฬาและหUองฟ�ตเนสสําหรับออกกําลังกาย
รองรับไดUอยQาง เพียงพอกับความตUองการของนักศึกษาในการท่ีจะเลือกชนิดกีฬาหรือการออกกําลัง
กายไดUอยQางหลากหลาย 
  2. น่ังงอตัวไปขUางหนUาของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQางมีสมรรถภาพ
ดUานความอQอนตัว โดยการทดสอบน่ังงอตัวไปขUางหนUาคิดเป[นคQาเฉลี่ย 22 เซนติเมตร อยูQในระดับดี 
คิดเป[นรUอยละ 45.08 และน่ังงอตัวไปขUางหนUาของนักศึกษาหญิง จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง
มีสมรรถภาพดUานความอQอนตัวโดยการทดสอบน่ังงอตัวไปขUางหนUาคิดเป[นคQาเฉลี่ย 19.7 เซนติเมตร 
อยูQในระดับดี คิดเป[นรUอยละ 43.86 ซึ่งสอดคลUองกับคํากลQาวของพรเทพย? แสงภักดี  (2545: 24) ไดU
กลQาววQา สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาควรประกอบดUวย ความอQอนตัว ความอดทนของระบบ 
ไหลเวียนโลหิตและหัวใจ ความแข็งแรงของกลUามเน้ือ ความอดทนของกลUามเน้ือ ความคลQองแคลQว 
วQองไวความเร็วและพลัง นอกจากน้ันยังพบวQานักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงสQวนมากมีสมรรถภาพ
อยูQ ในระดับดี และเจริญ กระบวนรัตน?(2548: 47) ไดUกลQาวโดยสรุปถึงเร่ืองของความอQอนตัวไวUวQา 
ความอQอนตัวเป[นคุณสมบัติท่ีจําเป[นสําหรับกีฬาทุกประเภท รวมถึงประนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 
ชQวยป¡องกันการบาดเจ็บ แตQถึงแมUวQาความอQอนตัวจะเป[นสิ่งท่ีไดUมาหรือสรUางข้ึนไดUโดยอาศัยความ
สมํ่าเสมอหรือแคQใชUความพยายามเพียงเล็กนUอยเทQาน้ัน แตQดูเหมือนครูพลศึกษาท่ีมีความสามารถ
จํานวนไมQนUอยละเลยหรือมองขUามท่ีจะใหUเวลาและความสําคัญในการฝTกอยQางจริงจัง ซึ่งการฝTกความ
อQอนตัวควรจะกระทําภายหลังไดUมีการอบอุQนรQางกายพรUอมแลUว และควรจะกระทําซ้ําอีกคร้ังในชQวง
ของการคลายอุQน ซึ่งหลัก ในการฝTกพัฒนาความอQอนตัวมีวิธีการปฏิบัติท่ีเป[นพ้ืนฐานดUวยการเหยียด
ยืดกลUามเน้ือ 

3. ความแข็งแรงของแรงบีบมือของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQางมีความ
แข็งแรงของแรงบีบมือคิดเป[นคQาเฉลี่ย 0.98 กิโลกรัม/นํ้าหนักตัว อยูQในระดับดีมาก คิดเป[นรUอยละ 
38.62 และความแข็งแรงของแรงบีบมือของนักศึกษาหญิง จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQางมี
ความแข็งแรงของแรงบีบมือคิดเป[นคQาเฉลี่ย 0.76 กิโลกรัม/นํ้าหนักตัว อยูQในระดับดีมาก คิดเป[นรUอย
ละ 30.37 ซึ่งตรงกับคํากลQาวของ ชูศักด์ิ (2532) การฝTกบริหารรQางกาย ทําใหUเกิดแข็งแรงของ
กลUามเน้ือ ทําใหUเกิดการเคลื่อนไหวของขUอถึงมือรวมและการทํางานของกลUามเน้ือดีขึ้น  

4. ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาทีของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง ยืน – 
น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย 53.5 คร้ัง อยูQในระดับ ดีมาก คิดเป[นรUอยละ 55.89 และ ยืน – 
น่ังบนเกUาอ้ี 60 วินาทีของนักศึกษาหญิง จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง ยืน – น่ังบนเกUาอ้ี 60 
วินาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย 52 คร้ัง อยูQในระดับ ดีมาก คิดเป[นรUอยละ 58.95 นักศึกษาท่ัวไปจึงไดUรับการ
บริหารรQางกายเฉพาะสQวนคQอนขUางมาก ทางกายเฉพาะสQวน เชQนความแข็งแรงและความอดทนของ
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กลUามเน้ือทUอง ตลอดจนนักศึกษามีเวลาเรียน วิชาพลศึกษาท่ีเพียงพอตQอการสรUางเสริมสมรรถภาพใหU
แข็งแรงสมบูรณ? เพราะองค?ประกอบของการออกกําลังกายจะตUองประกอบดUวยความถ่ีของการฝTก 
ความหนักของการฝTก ระยะเวลาของการฝTกและแบบของการออกกําลังกาย ซึ่งพิชิต ภูติจันทร? และ
คณะ (2542: 56-57) ไดU กลQาวถึงการพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลUามเน้ือไวUวQา การฝTก
เพ่ือพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกลUามเน้ือไปสูQการมีสุขภาพ และสมรรถภาพท่ีดีขึ้นควรมี
การฝTก 3-5 วันตQอสัปดาห?หรือฝTกวันเวUนวันโดยใชUความหนัก พอสมควรตามจุดมุQงหมายของการฝTก 
เวลาท่ีใชUในการฝTกแตQละคร้ังควรอยูQระหวQาง 15-60 นาทีและแบบของการออกกําลังกายควรใชU
กลUามเน้ือใหญQ ซึ่งจะตUองยึดถือปฏิบัติเป[นหลักเพ่ือคุณภาพของโปรแกรมการฝTก 

5. ว่ิงอUอมหลักของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง ว่ิงอUอมหลัก คิดเป[น
คQาเฉลี่ย คือ 19.22 วินาที อยูQในระดับดีมาก คิดเป[นรUอยละ 35.12 และว่ิงอUอมหลักของนักศึกษาหญิง 
จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง ว่ิงอUอมหลัก คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 22.42 วินาที อยูQในระดับดีมาก 
คิดเป[นรUอยละ 37.77 อาจเน่ืองมาจากนักศึกษาสQวนใหญQมีกิจกรรมทางกายระหวQางศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย และมีการปลูกฝ~งทัศนคติใหU นักศึกษารักการออกกําลังกาย อีกท้ังกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวทางกายดังกลQาวเป[นลักษณะกิจกรรมการ ออกกําลังกายแบบแอโรบิก ซึ่งพิชิต ภูติจันทร? 
และคณะ (2542: 52-53) กลQาววQา การออกกําลังกายแบบแอโรบิก เป[นการออกกําลังกายท่ีมีการ
เคลื่อนไหวสQวนตQาง ๆ ของ รQางกายดUวยความหนักปานกลาง ใชUเวลาอยQางนUอย 10 นาทีข้ึนไปรQางกาย
จะหายใจเอาออกซิเจน กQอใหUเกิดความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด สอดคลUองกับสุชา 
จันทร?เอม (2542: 139) ท่ีกลQาววQา “ในชQวงวัยรุQนขนาดหนUาอกจะใหญQข้ึน ปริมาตรและนํ้าหนักของ
ปอดจะเพ่ิมมากข้ึน ปอดจะเจริญเติบโตเต็มท่ี” ซึ่งมีผลทําใหUเม่ือมีการออกกําลังกาย รQางกายจะ
สามารถหายใจเอาออกซิเจนรับเขUาไปไดUมากข้ึน กQอใหUเกิดความอดทน ของระบบหัวใจและ  หลอด
เลือด  

6. กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที ของนักศึกษาชาย จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง กUาวเป[น
จังหวะ 3 นาที คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 140 คร้ังตQอนาที อยูQในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 30.5 และ
กUาวเป[นจังหวะ 3 นาทีของนักศึกษาหญิง จากผลการวิจัย พบวQา กลุQมตัวอยQาง กUาวเป[นจังหวะ 3 นาที 
คิดเป[นคQาเฉลี่ย คือ 144.6 คร้ังตQอนาที อยูQในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 30.5 ท้ังน้ีอาจเป[น
เพราะมีการออกกําลังกายไมQมากเกินไปและไมQนUอยจนเกินไป ทําใหUความจุปอดอยูQในระดับปานกลาง 
แตQหากมีการออกกําลังกายเพ่ิมข้ึน เป[นประจําสมํ่าเสมอ จะทําใหUการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมากข้ึนซึ่ง
มีผลทําใหUความจุปอดเพ่ิมข้ึน (ณัฐพล, 2556) 
สรุปไดUวQา ผลการวิจัยกลุQมตัวอยQางมีสมรรถภาพทางกายสQวนใหญQอยูQในระดับ ดีและดีมากแสดงวQา
นักศึกษาไดUมีการดูแลตนเองเพ่ือใหUมีสมรรถภาพทางกายท่ีดี แตQถึงอยQางไรก็ตามมีบางดUานท่ีจะตUอง
ดําเนินการเป[นพิเศษเพ่ือกระตุUนใหUมีการพัฒนาสมรรถภาพทางกายดีกวQาป~จจุบัน คือความอดทนของ
ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดซึ่งอยูQในระดับปานกลาง 
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ข'อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
นักศึกษา ควรจัดกิจกรรมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ โดยเนUนกิจกรรมทางกาย กิจกรรม

นันทนาการ ฯลฯ เชQน กิจกรรมแกวQงแขน เตUนแอโรบิค ซึ่งเป[นการขยับรQางกายเพ่ือสุขภาพ 
 
ข'อแนะนําในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 

ควรศึกษาการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยมีกิจกรรมระหวQางทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เพ่ือการวัดผลท่ีชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาความวิตกกังวลตามสถานการณ?ของนักกีฬาฟุตบอล
สมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยคร้ัง
น้ี ไดUแกQ นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUาการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 จํานวน 190 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ? (MCSAI-2R) ฉบับ
ปรับปรุง โดยนําขUอมูลท่ีไดUมาวิเคราะห?โดยใชUสถิติ คQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวQา ระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันใน
ตนเอง กQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก 
พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มีความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวล และความเช่ือม่ันในตนเอง อยูQใน
ระดับปานกลาง (คQาเฉลี่ย ±สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ  20.17 ± 0.36, 23.92 ± 0.17, และ 
27.98 ± 0.14 ตามลําดับ)  
 
คําสําคญั: ความวิตกกังวลตามสถานการณ?, ฟุตบอล 
 

Abstract 
The purpose of this study was to study the level of state anxiety of amateur 

football athletes before games In The Football Bangkok Premier Amateur League 
2019 Division 2. Subjects were 190 amateur men Football Players participated in The 
Football Bangkok Premier League 2019 Division 2. Data collection tool was Modified 
Revised Competitive State Anxiety Inventory-2 (MCSAI-2R). Data collection was 
analyze in percentage, mean, and standard deviation. 
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 The research results as follows cognitive anxiety, somatic anxiety and self 
confidence of subjects in this study were in the middle level (mean = 20.17 ± 0.36, 
23.92 ± 0.17, and 27.98 ± 0.14 respectively)  
 
Keyword: state anxiety, football 
 
บทนํา 
 การแขQงขันกีฬาในระดับตQางๆ ต้ังแตQระดับสมัครเลQนจนถึงในระดับชาติ หรือระดับอาชีพท่ีมี
การจัดการแขQงขันโดยท่ัวไป องค?ความรูUวิทยาศาสตร?การกีฬาไดUมีการพัฒนาอยQางตQอเน่ือง โดยใชU
ความรูUแขนงตQางๆ ท่ีมีการศึกษา คUนควUา มาทําการพัฒนาและนําไปใชUกับตัวนักกีฬาเพ่ือใหUนักกีฬา
แสดงความสามารถทางการแขQงขันกีฬาออกมาไดUอยQางเต็มความสามารถและมีการพัฒนาอยQาง
ตQอเน่ือง เพ่ือเป¡าหมายท่ีสําคัญของนักกีฬาในดUานความสําเร็จ และชัยชนะ โดยในป~จจุบันการนําองค?
ความรูUทางดUานวิทยาศาสตร?มาใชUประยุกต?เขUากับการกีฬาเพ่ือใหUนักกีฬาพัฒนาศักยภาพตนเองใหUข้ึน
ไปในระดับท่ีสูงท่ีสุดเป[นสิ่งท่ีนิยมกันอยQางแพรQหลาย โดยสิ่งท่ีผูUฝTกสอนทุกคนหรือผูUท่ีมีสQวนเก่ียวขUอง
กับนักกีฬาใหUความสําคัญเป[นอันดับแรกคือดUานสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา ซึ่งแสดงออกทางการ
แสดงความสามารถทักษะกีฬาออกมาทางรQางกาย แตQการท่ีนักกีฬาจะประสบความสําเร็จในการ
แขQงขันไดU น้ันไมQไดUอาศัยแตQความสามารถทางดUานรQางกายเพียงอยQางเดียว แตQจะตUองอาศัย
องค?ประกอบโดยรวมหรือควบคูQท้ังทางดUานรQางกาย ทางจิตใจ และทางสิ่งแวดลUอมในขณะแขQงขัน
เพ่ือใหUนักกีฬาเกิดความสําเร็จ โดยองค?ประกอบทางจิตใจจะสQงผลตQอการประสบความสําเร็จในการ
แขQงขันของตัวนักกีฬา โดยจะเป[นสิ่งท่ีสนับสนุนความสามารถทางกายหรือทางทักษะกีฬาใหUนักกีฬา
แสดงความสามารถออกมาไดUอยQางเต็มท่ีและมีความสําคัญไมQไดUนUอยไปกวQาองค?ประกอบทางดUาน
รQางกาย และองค?ประกอบทางสิ่งแวดลUอม โดยสมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬาน้ันนักกีฬาสามารถ
ฝTกและพัฒนาไปไดUสูงสุด และมีการแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ?การแขQงขันไดUนUอยมาก ซึ่งตรงกัน
ขUามกับสมรรถภาพทางจิตท่ีสามารถแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ?ไดUมากกวQา (สืบสาย บุญวีรบุตร, 
2541 และ กรมพลศึกษา กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 2556) หากองค?ประกอบทางจิตใจของ
นักกีฬาถูกรบกวน หรือมีอะไรบางอยQางท่ีมาทําใหUสภาพจิตใจไมQพรUอม อาจทําใหUนักกีฬาแสดง
ความสามารถออกมาไดUไมQดี หรือไมQประสบความสําเร็จในการแขQงขันไดU ยกตัวอยQางเชQน ความคิด 
ความกังวลท่ีเกิดข้ึนโดยเฉพาะอยQางย่ิงกQอนการแขQงขันอาจสQงผลตQอความสําเร็จของนักกีฬาไดU  
 ในขณะแขQงขันกีฬา ความคิดหรืออาการไมQพึงประสงค?จากการท่ีนักกีฬามีความรูUสึกหวาดกลัว 
ความกระวนกระวายใจตQอสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ความคิดวQาตนจะลUมเหลว จากคาดเดาเหตุการณ?ไปลQวงหนUา 
หรือคิดไปเองวQาไมQสามารถท่ีจะประสบความสําเร็จตามท่ีตัวเองต้ังใจไวUไดU และมักแสดงอาการออกมา
ทางดUานรQางกาย เชQน กลUามเน้ือตึงตัว การแสดงทักษะทางการกีฬาผิดแปลกจากเดิม และอาการ
ทางดUานจิตใจ เกิดความกลัว ขาดสมาธิท่ีจะจดจQออยูQภายในเกมส?การแขQงขัน หรือขาดความเช่ือม่ันใน
ตนเอง สิ่งน้ันเรามักจะเรียกวQา ความวิตกกังวล (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542,  
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สุพัชรินทร? ปานอุทัย, 2550 และ สมชาย  คันโททอง, 2554) โดยอาการดังกลQาวมักจะเกิดข้ึนกQอนการ
แขQงขันกีฬาท่ีมีความสําคัญ และมีความคาดหวังกับผลการแขQงขันน้ันสูง และหากในขณะแขQงขัน 
นักกีฬามีอาการดังกลQาวเกิดข้ึนจะมีผลกระทบในทางลบโดยตรงตQอการแสดงความสามารถของนักกีฬา 
ซึ่งเราเรียกความวิตกกังวลน้ันวQาเป[นความวิตกกังวลตามสถานการณ? ซึ่งเกิดข้ึนไดUโดยทันทีทันใด หรือ
เกิดในเวลาชQวงกQอนหรือระหวQางการแขQงขัน จากความคิดคาดการสถานการณ?น้ันๆ ไปลQวงหนUาและเกิด
การตอบสนองโดยจะแสดงออกทางดUานรQางกายและจิตใจ โดยเฉพาะในนักกีฬาท่ีทําการแขQงขันใน
ระดับสมัครเลQน ท่ีไมQไดUมีการฝTกซUอมกีฬาหรือสภาพรQางกายอยQางเป[นประจํา 
 การแขQงขันกีฬาฟุตบอลเป[นอีกหน่ึงกีฬาท่ีไดUรับความนิยมท้ังในประเทศไทยและตQางประเทศ
เป[นจํานวนมาก โดยไดUมีการจัดการแขQงขันกีฬาท้ังในระดับนักเรียน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และใน
ระดับอาชีพข้ึนในอยQางแพรQหลายในประเทศไทย ในป~จจุบันจะเห็นไดUวQามีการจัดการแขQงขันฟุตบอลตาม
พ้ืนท่ีตQาง ๆ อยQางเป[นจํานวนมาก โดยนักกีฬาสQวนใหญQเป[นนักกีฬาสมัครเลQน ซึ่งนักกีฬาท่ีลงทําการ
แขQงขันเป[นนักกีฬาท่ีเคยฝTกกีฬาฟุตบอล ช่ืนชอบในกีฬาฟุตบอล และทําการแขQงขันฟุตบอลเป[นงาน
อดิเรก โดยนักกีฬาสมัครเลQนท่ีลงทําการแขQงขันในรายการท่ัวไปตQาง ๆ ไมQไดUมีการฝTกซUอมทักษะกีฬา
ฟุตบอลหรือสมรรถภาพทางกายอยQางเป[นประจําเหมือนเชQนนักกีฬาในระดับสูงหรือระดับอาชีพ แตQสิ่งท่ี
มีคลUายกันนักกีฬามีความตUองการเขUาแขQงขันเพ่ือหวังเป[นผูUชนะเลิศการแขQงขัน มีความคาดหวังตQอผลการ
แขQงขันและไดUรับรางวัลจากการแขQงขัน ความคาดหวังเหลQาน้ี อาจทําใหUเกิดความวิตกกังวลตQอการ
แขQงขันกีฬาฟุตบอล โดยอาจเกิดข้ึนจากความกลัว กลัวท่ีจะพQายแพU หรือทําผลงานออกมาไดUไมQดี หรือ
กลัวท่ีจะเกิดอาการบาดเจ็บจากการปะทะท่ีรุนแรง ดUวยเหตุน้ีทางผูUวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเร่ือง
ความวิตกกังวลกQอนการแขQงขันของนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 
2019 ดิวิช่ัน 2 ซึ่งเป[นตัวแทนการแขQงขันฟุตบอลในระดับสมัครเลQนท่ีไดUมีการจัดการแขQงขันข้ึน เพ่ือเป[น
ขUอมูลใหUผูUท่ีเก่ียวขUองกับตัวนักกีฬาและผูUฝTกสอนไดUทราบถึงระดับสภาวะจิตใจของนักกีฬาในระดับ
สมัครเลQนวQามีความแตกตQางทางสภาพจิตใจแตกตQางจากนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมเป[นประจําหรือในระดับ
อาชีพหรือไมQ และนําขUอมูลท่ีไดUน้ันไปพัฒนานักกีฬาใหUสามารถควบคุมตนเองและแสดงความสามารถ
ออกมาไดUอยQางสูงสุดซึ่งจะสQงผลตQอการพัฒนานักกีฬาในระดับตQาง ๆ ตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 เพ่ือศึกษาศึกษาความวิตกกังวลกQอนการแขQงขันของนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการ
แขQงขันรายการ แบงค็อก พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูUวิจัยไดUรวบรวมจากศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองเบ้ืองตUนเก่ียวขUองกับตัวแปรท่ีใชUใน
การศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
 ความวิตกกังวลตามสถานการณ?  (State Anxiety) เป[นความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนตาม
สถานการณ?ในเวลาเฉพาะ หรือเกิดจากการมีสิ่งหรือเร่ืองอันตรายมาเป[นตัวกระตุUน โดยความรุนแรง
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และระยะเวลาของอาการท่ีเกิดจากการกระตุUนจะแตกตQางกันในแตQละบุคคลข้ึนอยูQกับลักษณะ
เฉพาะตัวและประสบการณ?ของแตQละบุคคล และความมากนUอยของสิ่งเรUาตามสถานการณ? (สมบัติ  
กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542 และ สุพัชรินทร?  ปานอุทัย, 2553)  
 ทฤษฎีความวิตกกังวลท่ีมีตQอความสามารถในการเลQนกีฬา  (สมบัติ  กาญจนกิจ และ สมหญิง  
จันทรุไทย, 2542) ประกอบดUวย 
 1. ทฤษฎีแรงขับ (Drive Theory) ระดับของความวิตกกังวลจะเป[นสัดสQวนโดยตรงกับระดับ
ความสามารถ 
 2. ทฤษฎี ยู-ควํ่า (Inverted-U Theory) ระดับของความวิตกกังวลในระดับท่ีเหมาะสม จะ
ทําใหUนักกีฬาแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางเต็มความสามารถมากท่ีสุด 
 3. ทฤษฎีฮานินโซนของความเหมาะสม (Hanin’s Zone of Optimal Functioning: ZOF) 
เม่ือนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลอยูQในระดับท่ีเหมาะสม การแสดงความสามารถของนักกีฬาจะทํา
ออกมาไดUอยQางเต็มท่ี 
 
การดําเนินงานวิจัย 
 ประชากรท่ีใชUในงานวิจัย ไดUแกQ นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก
พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2  จํานวน 360 คน นํามาสุQมกลุQมตัวอยQาง โดยกําหนดขนาดกลุQมตัวอยQาง
โดยตารางคํานวนขนาดของกลุQมตัวอยQางสําเร็จรูปของ Taro Yamane (เพ็ญแข แสงแกUว, 2541) ไดU
ขนาดของกลุQมตัวอยQาง 190 คน  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กลุ�มตัวอย�าง 
นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

 จํานวน 190  คน 

ประชากร 
นักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

 จํานวน 360 คน 

ตัวแปรอิสระ 

กลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQน

ท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อกพรีเมียร?

ลีก 2019 ดิวิชั่น 2 

ตัวแปรตาม – ระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ? 

- ระดับความวิตกกังวลทางกาย 

- ระดับความวิตกกังวลทางจิตใจ 

- ระดับความเชื่อม่ันในตนเอง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล    

 แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ? ประกอบดUวย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขUอมูลท่ัวไป  
 ตอนท่ี 2 แบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถาณการณ? (Modified Revised Competitive 
State Anxiety Inventory-2: MCSAI-2R) ฉบับปรับปรุง ซึ่งประกอบดUวยขUอคําถามจํานวน 17 ขUอ 
ประกอบดUวยดUาน ความวิตกกังวลทางกาย (Somatic Anxiety) , ความวิตกกังวลทางจิต (Cognitive 
Anxiety) และความเช่ือม่ันในตนเอง (Self – Confidence)  เพ่ือนํามาใชUในการวิเคราะห?ขUอมูล ซึ่งมี
คQาความเช่ือม่ันดUานความวิตกกังวลทางกายเทQากับ  0.82 - 0.83, ดUานความวิตกกังวลทางจิต เทQากับ 
0.79 - 0.83 และดUานความเช่ือม่ันในตนเองเทQากับ 0.87-0.90 (สมชาย  คันโททอง, 2554) 
 
กระบวนการเก็บรวบรวมข'อมูล  
 1.  ทําหนังสือบันทึกขUอความ เพ่ือออกหนังสือถึงผูUจัดการแขQงขันแบงค็อกพรีเมียร?ลีก 2019 
ดิวิช่ัน 2 เพ่ือขออนุญาตและขอความรQวมมือในการเก็บรวบรวมขUอมูล 
 2. ช้ีแจงวัตถุประสงค? รายละเอียด และวิธีการเก็บรวบรวมขUอมูลในการทําวิจัยใหUแกQกลุQม
ตัวอยQางทราบ พรUอมท้ังอธิบายถึงการยุติการทําแบบทดสอบไดUทันทีเม่ือกลุQมตัวอยQางมีความจําเป[นท่ี
ไมQสามารถทําแบบทดสอบไดU 
 3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลโดยใหUกลุQมตัวอยQางทําการกรอกขUอมูลในแบบทดสอบกQอน
การแขQงขันประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยตอบแบบทดสอบความวิตกกังวลตามสถานการณ?ดUวยตนเอง โดย
ใชUเวลาเฉลี่ยคนละประมาน 15 นาที 
 4. ตรวจสอบความถูกตUอง และความสมบูรณ?ของแบบทดสอบเพ่ือนําไปวิเคราะห?ขUอมูล 
 
การวิเคราะห�ข'อมูล 
 การวิเคราะห?ขUอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีผูUวิจัยไดUวิเคราะห?ขUอมูลโดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอร?
สําเร็จรูปโดยมีสถิติที่ใชUดังตQอไปน้ี 
 1. นําขUอมูลท่ัวไปของกลุQมตัวอยQางมาแจกแจงความถ่ี และคQาเปอร?เซ็น 
 2. ทดสอบหาคQาสถิติพ้ืนฐาน ประกอบดUวยคQาเฉลี่ย (Mean) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของคะแนนระดับความวิตกกังวลตามสถานการณ?ของกลุQมตัวอยQาง ท้ัง 3 
ดUาน คือ ดUานความวิตกกังวลทางกาย ดUานความวิตกกังวลทางจิต และ ความเช่ือม่ันในตนเอง 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบวQา พบวQากลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก
พรีเมียร?ลีก 2019 ดิวิช่ัน 2 สQวนใหญQมีอายุเฉลี่ยอยูQท่ี 25 – 29 ป̂ (28.4%) รองลงมาคืออายุเฉลี่ย 30 
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– 34 ป̂ (24.7%) อายุเฉลี่ย อายุ 20 – 24 ป̂ (23.2%), อายุ 35 ป̂ข้ึนไป (12.6%) และ อายุเฉลี่ย 
อายุ 15 – 19 ป̂ (11.1%) 
 ดUานประสบการณ?ในการแขQงขันมีประสบการณ?ในการแขQงขันฟุตบอลสมัครเลQนมาแลUวสQวน
ใหญQมากกวQา 4 ป̂ จํานวน 72.6% และมีประสบการณ?ในการแขQงขันฟุตบอลสมัครเลQนมาแลUวสQวน
ใหญQนUอยกวQา 4 ป̂ จํานวน 27.4% 
 ระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันในตนเอง กQอนการ
แขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มี
ความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความเช่ือม่ันในตนเอง อยูQในระดับปานกลาง 
(คQาเฉลี่ย ±สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ  20.17 ± 0.36, 23.92 ± 0.17, และ 27.98 ± 0.14 
ตามลําดับ) 
 
อภิปรายผล 
 ความวิตกกังวลตามสถานการณ?สQวนใหญQมักเกิดข้ึนกQอน หรือระหวQางการแขQงขัน ระดับการ
เกิดความวิตกกังวลประเภทน้ีจะมีมากหรือนUอยข้ึนอยูQกับป~จจัยทางสถานการณ? เชQน สิ่งเรUาหรือ
สถานการณ?ท่ีกดดันท่ีพบเจอ หรือป~จจัยทางดUานลักษณะนิสัย เชQน ลักษณะนิสัยเฉพาะตัวและ
ประสบการณ?ของแตQละบุคคล (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง จันทรุไทย, 2542 และ กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 2556) ซึ่งสามารถแสดงอาการออกมาไดUท้ังทางดUานรQางกายและ
จิตใจ จากการศึกษาคร้ังน้ี พบวQาระดับความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต และความ
เช่ือม่ันในตนเอง กQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQางนักกีฬาฟุตบอลสมัครเลQนท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบ
งค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 มีความวิตกกังวลทางกาย ความวิตกกังวลทางจิต อยูQในระดับปาน
กลาง เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาในนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมเป[นประจําพบวQาสอดคลUองกับการศึกษา
ของ สมชาย คันโททอง (2554) ท่ีพบวQาระดับความวิตกกังวลทางกายและความวิตกกังวลทางจิตของ
นักกีฬายิมนาสติกชายและหญิงในการแขQงขันกีฬาแหQงชาติ คร้ังท่ี 39 อยูQในระดับปานกลาง และ
การศึกษาของ อุดมพร พวงสถิตย? (2553) ท่ีพบวQาความวิตกกังวลทางจิตของนักกีฬาแบดมินตันท่ีเขUา
รQวมการแขQงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหQงประเทศไทย คร้ังท่ี 37 อยูQในระดับปานกลาง โดยการท่ีระดับ
ของความวิตกกังวลของนักกีฬาอยูQในระดับปานกลางจะสQงผลใหUแสดงความสามารถออกมาไดUอยQาง
เต็มท่ี แตQเม่ือนักกีฬามีระดับของความวิตกกังวลอยูQในระดับมากหรือตํ่าจนเกินไป การแสดง
ความสามารถของตัวนักกีฬาก็จะออกมาไดUไมQเต็มท่ีหรือไมQมีประสิทธิภาพ ตามทฤษฎี ยู-ควํ่า 
(Inverted-U Theory) โดยเฉพาะอยQางย่ิง หากนักกีฬาความวิตกกังวลตามสถานการณ?ท่ีมากเกินไป
จนไมQสามารถปรับตัวกับความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึน จะสQงผลใหUเกิดการเปลี่ยนแปลงของรQางกายตามมา 
เชQน ต่ืนเตUน เหง่ืออกกมากกวQาปกติ ปวดทUอง กลUามเน้ือตึงแข็ง โดยอาการเหลQาน้ีจะรบกวนและสQงผล
เสียตQอการแสดงความสามารถในการแขQงขัน เป[นตUน แตQผลจากการศึกษาท่ีออกมาน้ันอาจไมQใชQระดับ
ความวิตกกังวลท่ีเหมาะสมของนักกีฬา เน่ืองดUวยนักกีฬาอาจมีระดับความวิตกกังวลท่ีในระดับ
เหมาะสมแตกตQางกัน ตามทฤษฎีฮานินโซนของความเหมาะสม (สมบัติ กาญจนกิจ และ สมหญิง 
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จันทรุไทย, 2542, ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2550 และ สุพัชรินทร? ปานอุทัย, 2553 ) ซึ่งจําเป[นตUอง
ทําการศึกษาควบคูQกับความสามารถทางการกีฬาท่ีแสดงออกมาวQามีการแสดงความสามารถอยูQใน
ระดับใด 
 ดUานความเช่ือม่ันในตนเองพบวQา ความเช่ือม่ันในตนเองกQอนการแขQงขันของกลุQมตัวอยQาง
นักกีฬาฟุตบอลท่ีเขUารQวมการแขQงขัน แบงค็อก พรีเมียร? 2019 ดิวิช่ัน 2 อยูQในระดับปานกลาง 
สอดคลUองไปในทางเดียวกันกับการศึกษาในนักกีฬาท่ีมีการฝTกซUอมแขQงขันเป[นประจําท้ังในนักกีฬา
ยิมนาสติกท่ีแขQงขันในระดับการแขQงขันกีฬาแหQงชาติหรือนักกีฬาแบดมินตันท่ีแขQงขันในรายการ
มหาวิทยาลัยแหQงประเทศไทย (อุดมพร พวงสถิตย?, 2553 และ สมชาย คันโททอง, 2554) ท่ีมีระดับ
ความเช่ือม่ันในตนเองกQอนการแขQงขันในระดับปานกลาง โดยความเช่ือม่ันในตนเองท่ีทําการศึกษาเป[น
ความเช่ือม่ันในตนเองตามสถานการณ? ซึ่งเป[นความเช่ือในชQวงเวลาหรือสถานการณ?เก่ียวกับการ
ประสบความสําเร็จในการแขQงขันกีฬาในขณะน้ัน (กรมพลศึกษา กระทรวงการทQองเท่ียวและกีฬา, 
2556) ซึ่งหากนักกีฬามีความเช่ือม่ันในตนเองวQาจะสามารถแสดงความสามารถในการแขQงขันออกมา
ไดUอยQางดีเย่ียม ในการแขQงขันจริงก็จะแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางมีประสิทธิภาพ การศึกษา
คร้ังน้ีพบวQาความเช่ือม่ันในตนเองของนักกีฬาสมัครเลQนอยูQในระดับปานกลาง ซึ่งความเช่ือม่ันใน
ตนเองท่ีมีปริมาณพอเหมาะไมQมากหรือนUอยทําใหUการแสดงความสามารถออกมาไดUอยQางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหากมีระดับความเช่ือม่ันในตนเองมากหรือนUอยเกินความพอดี ความสามารถทางการ
กีฬาท่ีแสดงออกมามักจะออกไปในทางไมQดี (Weinberg and Gould 2007) 
 โดยเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษากับนักกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยหรือในระดับการแขQงขัน
กีฬาแหQงชาติพบวQาระดับความวิตกกังวลน้ันอยูQนระดับใกลUเคียงกัน ซึ่ง Jones et al. (1994) พบวQา
ความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนในนักกีฬาช้ันเลิศและนักกีฬาสมัครเลQนไมQแตกตQางกัน แตQในนักกีฬาช้ันเลิศจะ
ใชUความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนมาสนับสนุนการแสดงความสามารถไดUดีกวQานักกีฬาสมัครเลQน ซึ่งกลQาวไดU
วQาเม่ือนักกีฬาสมัครเลQนมีความวิตกกังวลในระดับท่ีสูงจะแสดงความสามารถออกมาไดUไมQดี ในขณะท่ี
นักกีฬาช้ันเลิศถUามีความวิตกกังวลสูงก็จะแสดงความสามารถออกมาไดUดีกวQา โดย Woodman and 
Hardy (2003) ไดUใหUขUอสังเกตไวUวQา ความวิตกกังวลทางจิตและความเช่ือม่ันในตนเองมีผลตQอนักกีฬา
ช้ันเลิศมากกวQานักกีฬาในระดับสมัครเลQน เน่ืองจากการแขQงขันในระดับสูงนักกีฬาจะมีความรูUสึกตQอ
ความกดดันจากการแขQงขันท่ีมากกวQาในระดับสมัครเลQน และประสบการณ?ในการแขQงขันกีฬาจะมีผล
ตQอความวิตกกังวลและการแสดงความสามารถทางการกีฬา เน่ืองจากกลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมี
ประสบการณ?ในการแขQงขันท่ีมากกวQา 4 ป̂ ทําใหUระดับความวิตกกังวลท่ีเกิดข้ึนไมQตํ่า และไมQสูง
จนเกินไป แตQนักกีฬาท่ีมีประสบการณ?นUอยอาจจะมีระดับความวิตกกังวลท่ีสูงกวQา (วีรยา ชลานันต? 
และคณะ, 2554 อUางอิงจาก Perry and Williams, 1998) โดยนักกีฬากลุQมตัวอยQางมีการแขQงขัน
ฟุตบอลในระดับสมัครเลQนมาอยQางตQอเน่ือง มีกีคุUนชินกับการแขQงขัน และมีความรูUจักกับคูQตQอสูU เป[นผล
ท่ีอาจทําใหUนักกีฬามีระดับความวิตกกังวลท่ีอยูQในระดับปานกลาง แตQอาจเน่ืองดUวยการแขQงขันใน
ระดับสมัครเลQนสQวนใหญQมีการกําหนดไมQใหUนักกีฬาท่ีป~จจุบันอยูQในในระดับอาชีพเขUาแขQงขัน ทําใหU
โอกาสท่ีนักกีฬาจะคาดการณ?หรือคิดวQาตนเองหากแขQงกับนักกีฬาท่ีมีระดับสูงกวQาและจะเกิดความ



78 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ลUมเหลว หรือไมQเป[นไปตามท่ีตนเองคาดการณ?ไวUมีนUอย ความวิตกกังวลท่ีออกมาจึงอยูQในระดับ 
ปานกลาง 
 
ข'อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยคร้ังน้ีจะทําใหUนักกีฬาในระดับสมัครเลQน หรือผูUท่ีสนใจในการแขQงขันกีฬาใน
ระดับสมัครเลQนไดUทราบระดับ ความวิตกกังวลตามสถานการณ?หรือความวิตกกังวลท่ีมักเกิดข้ึนกQอน
การแขQงขัน โดยจากการศึกษาพบวQานักกีฬาท่ีมีประสบการณ?ในการแขQงขันท้ังในระดับสมัครเลQน และ
ในนักกีฬาท่ีมีการซUอมมาอยQางตQอเน่ืองจะมีความวิตกกังวลในระดับท่ีไมQแตกตQางกัน โดยสามารถนํา
ขUอมูลทางจิตวิทยาของงานวิจัยน้ีไปเป[นขUอมูลเบ้ืองตUนในการพัฒนาสมรรถนะทางจิตใจใหUแกQนักกีฬา
สมัครเลQนท่ีตUองการลงทําการแขQงขันกีฬานระดับตQางๆ  
 การวิจัยในคร้ังตQอไปควรมีการศึกษาระดับความวิตกกังวลในลักษณะควบคูQกับความสามารถ
ในนักกีฬาสมัครเลQน และเปรียบเทียบกับนักกีฬาในระดับอาชีพ เน่ืองจากในบางกรณีนักกีฬาท่ีมีระดับ
ความวิตกกังวลเทQากัน แตQผลในการแสดงความสามารถน้ันตQางกัน เชQน บางคนสามารถปฏิบัติทักษะ
กีฬาไดUดีเม่ือมีความวิตกกังวลท่ีระดับตํ่า แตQในทางตรงขUามนักกีฬาอีกคนอาจปฏิบัติทักษะกีฬาไดUไมQดี
เม่ือมีระดับความวิตกกังวลตํ่าเทQากัน 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย
ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กลุQมตัวอยQางเป[น
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 177 คน สุQม
ตัวอยQางแบบช้ันภูมิ เก็บขUอมูลโดยใชUแบบสอบถาม วิเคราะห?ขUอมูลโดยใชUสถิติ ความถ่ี รUอยละ 
คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตQางโดยใชUสถิติ Independent t-test 
และ One-way ANOVA ท่ีระดับความเช่ือม่ัน p< 0.05 ผลการวิจัย พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับ
ความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของกลุQมตัวอยQางโดยรวมอยูQในระดับดี 
(Mean±SD เทQากับ 11.49±1.29, 3.89± 0.40, และ 3.23±0.32 ตามลําดับ) เม่ือเปรียบเทียบความ
แตกตQางระหวQางเพศและระดับช้ันป̂ท่ี 1-4 พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูU เจตคติ และการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายระหวQางเพศชายและเพศหญิงแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แตQไมQมีพบความแตกตQางระหวQางช้ันป̂ที่ 1-4 

 
คําสําคญั: ความรูUในการออกกําลังกาย เจตคติในการออกกําลังกาย การปฏิบัติในการออกกําลังกาย 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to knowledge, attitude and practice 
regarding physical activity in Sports Science students at Bangkokthonburi University. A 
sample 177 Sports Science Students at Bangkokthonburi University were selected as 
by stratified sampling method. The instrument used for collecting data was 
questionnaire. Data were analyzed using frequency percentage, mean, standard 
deviation, independent t-test and One-way ANOVA. The results showed that the 
mean scores of the knowledge, attitude and practice regarding physical activity in 
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Sports Science students were at good level. (Mean±SD; 11.49±1.29, 3.89±0.40, and 
3.23±0.32, respectively) When comparing the knowledge, attitude and practice 
regarding physical activity between male and female, it was found that there were 
significantly difference at .05 level, but it not found that significantly difference 
between the 1st-4th year Sports Science students. 
 
Keyword: Knowledge regarding physical activity, Attitude regarding physical activity, 
Practice regarding physical activity 
 
บทนํา 

ทQามกลางสังคมยุคดิจิทัลเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงมากมายเพ่ืออํานวยความสะดวก 
ความสุขสบาย ความม่ังค่ังใหUแกQตนเอง สQงผลใหUวิถีและพฤติกรรมการดําเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ัง
การบริโภคอาหารท่ีมีรสหวานมัน และเค็มมากข้ึน การบริโภคผักและผลไมUนUอยลง และรQวมกับ
กิจกรรมทางกายท่ีคQอยๆลดลง สQงผลใหUมีอัตราการเกิดโรคเพ่ิมข้ึน (World Health Organization 
(WHO), 2011) จากการรายงานสถานการณ?การเจ็บป¤วยของคนไทยในป̂ 2550 พบวQา คนไทยป¤วย
ดUวยโรคเร้ือรังเป[นจํานวนมาก และมีแนวโนUมเพ่ิมข้ึนทุกป̂ โดยโรคท่ีพบมาก คือ เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคปอดอุดก้ัน สาเหตุสําคัญมาจาก 2 เร่ือง
ใหญQไดUแกQ กินอาหารไมQเหมาะสมและขาดการออกกําลังกาย (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) 
นอกจากน้ี ผลการสํารวจพฤติกรรมการเลQนกีฬาหรือการออกกําลังกายของคนไทยอายุ 11 ป̂ ข้ึนไป 
ในป̂ พ.ศ.2554 โดยสํานักงานสถิติแหQงชาติ พบวQา ประชาชนมีการออกกําลังกายเป[นประจําเพียงรUอย
ละ 26.1 ซึ่งลดลงกวQาการสํารวจในป̂ 2550 ท่ีมีผูUออกกําลังกายถึงรUอยละ 29 และจากผลสํารวจ
เดียวกันน้ี ไดUศึกษาความสัมพันธ?ของการเลQนกีฬาหรือการออกกําลังกายของผูUป¤วย พบวQา ผูUที่มีอาการ
ป¤วย ไมQไดUเลQนกีฬาหรือออกกําลังกายมากถึงรUอยละ 73.1 ซึ่งอาจเป[นเพราะเลQนไมQไหว ไมQตUองการเลQน 
ไมQเคยเลQน เป[นตUน ขณะเดียวกันในผูUป¤วยท่ีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบวQา ไมQไดUเลQนกีฬาหรือ
ออกกําลังกายมากถึงรUอยละ 76 ช้ีใหUเห็นถึงความแตกตQางชัดเจนวQา การเลQนกีฬาหรือการออกกําลัง
กายป¡องกันการป¤วยไดU โดยผูUที่ไมQเลQนกีฬาหรือออกกําลังกายจะมีโอกาสป¤วยมากกวQาผูUที่ออกกําลังกาย
มากถึง 3 เทQาตัว (สํานักงานสถิติแหQงชาติ, 2555) 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหQงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวคิดพ้ืนฐาน
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และ “คนเป[นศูนย?กลางการพัฒนา” 
ท่ีตQอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือมุQงสูQการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย?ของประเทศ โดย
พัฒนาคนใหUเหมาะสมตามชQวงวัย และมีเป¡าหมายหลักเพ่ือ “ลดป~จจัยเสี่ยงดUานสภาพแวดลUอมท่ีสQงผล
ตQอสุขภาพ โดยสQงเสริมใหUมีกิจกรรมทางสุขภาพ โภชนาการท่ีเหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทาง
กฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ?ท่ีสQงผลเสียตQอสุขภาพ” และยังไดUพยายามสQงเสริมใหUคน
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ไทยหันมาออกกําลังกายใหUมากข้ึน ใหUเหมาะสมกับเพศ วัย สภาพรQางกาย ความถ่ี ระยะเวลา และถูก
หลักการออกกําลังกายมากข้ึน  

การสรUางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาเป[นการสรUางเสริมสุขภาพในฐานชุมชนท่ีมีความ
เฉพาะเจาะจงประเภทหน่ึงซึ่งประกอบไปดUวยกลุQมนักศึกษา อาจารย?และบุคลากร ท่ีไมQใชQมุQงแตQใหU
ความรูUดUานสุขภาพเพียงอยQางเดียว แตQยังรวมถึงกิจกรรมทุกอยQางท่ีเอ้ือใหUเกิดภาวะสุขภาพท่ีดีดังเชQน 
การเปลี่ยนแปลงดUานกายภาพ แบบแผน และตUนแบบพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี (สมใจ ศิระกมล, 2555) 

คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป[นคณะท่ีมีการเรียน
การสอนเก่ียวกับความรูUในเร่ืองการเคลื่อนไหวของรQางกาย สรีรวิทยาการกีฬา วิทยาการสQงเสริม
สุขภาพ การป¡องกัน การรักษา และการฟ±£นฟูจากการบาดเจ็บจากการเลQนกีฬาและการออกกําลังกาย 
โดยเฉพาะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มีการปฏิบัติตนเองในการออกกําลังกาย
อยQางสมํ่าเสมอท้ังในหUองเรียนและนอกเหนือจากเวลาเรียน รวมถึงใชUเวลาวQางในการออกกําลังกาย
อยQางสมํ่าเสมอ ผูUวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลัง
กายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือเป[นแนว
ทางการสรUางเสริมสุขภาพในระดับอุดมศึกษาและอยากทราบวQาตัวนักศึกษาเองท่ีศึกษาทางดUานการ
สQงเสริมสุขภาพจะมีความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายอยQางไร ซึ่งจะเป[น
ประโยชน?ตQอการจัดการเรียนรูUท่ีดีและสามารถนําไปสูQการสQงเสริมสุขภาพใหUกับประชาชนท่ัวไปตQอไป
ไดU 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามตัวแปรเพศและ
ระดับช้ันป̂ 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1. ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
 ประชากรท่ีใชUในการศึกษา คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ป̂การศึกษา 2562 จํานวน 315 คนและเลือกกลุQมตัวอยQางท่ีใชUใน
การศึกษาโดยใชUการสุQมตัวอยQางแบบช้ันภูมิ (stratified sampling) และการสุQมตัวอยQางแบบงQาย 
(simple random sampling) ซึ่งไดUจากการจําแนกการสุQมตามช้ันป̂ท่ี 1-4 แลUวนํามาคํานวณตาม
สัดสQวนของนักศึกษาของแตQละช้ันป̂ ไดUจํานวน 176 คน (ไดUจํานวนท่ีคํานวณไดUตามช้ันป̂ เทQากับ 34, 
39, 36 และ 67 คน ตามลําดับ) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยเป[นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายป�ด 
โดยแบQงโครงสรUางคําถามออกเป[น 4สQวน คือ 

 สQวนท่ี 1 ขUอมูลสQวนบุคคลไดUแกQ เพศ และ ระดับช้ันป̂ 
 สQวนท่ี 2 แบบสอบถามความรูUเก่ียวกับการออกกําลังกายจํานวน 13 ขUอ 
 สQวนท่ี 3 แบบสอบถามวัดเจตคติเก่ียวกับการออกกําลังกายจํานวน 13 ขUอ 
 สQวนท่ี 4 แบบสอบถามวัดการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย จํานวน 13 ขUอ 
3. ข้ันตอนในการสรUางเคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย 
 1. ศึกษาคUนควUาขUอมูลจากตํารา เอกสาร บทความ วิทยานิพนธ? อินเตอร?เน็ต และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขUอง 
 2. รวบรวมขUอมูลเพ่ือเป[นแนวทางในการสรUางแบบสอบถามและศึกษาวิธีการสรUาง

แบบสอบถาม 
 3. นําแบบสอบถามท่ีไดUไปขอคําปรึกษาจากผูUเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม โดย

ทุกขUอคําถามมีคQา IOC ต้ังแตQ 0.50 ข้ึนไป จัดวQามีความเหมาะสมสามารถนําไปใชUวิจัยไดU 
 4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําและขUอเสนอแนะจนไดUเคร่ืองมือท่ีสมบูรณ? 
 5. นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณ?แลUวไปทดลองใชUกับกลุQมตัวอยQางท่ีมีลักษณะคลUายคลึงกัน

กับกลุQมประชากรท่ีจะศึกษา คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีไมQไดUเป[นกลุQมตัวอยQางจํานวน 
30 ชุด และนําแบบสอบถามมาวิเคราะห?คQาความเท่ียง (Reliability) ดUวยการหาคQาสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbacach’s Alpha Coefficient) ไดUคQาความเท่ียง (Reliability) เทQากับ 0.87 

 6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ?ไปสอบถามกับกลุQมตัวอยQาง 
4. การวิเคราะห?ขUอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ีใชUระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05โดยดําเนินตามข้ันตอนดังน้ี 
 1.วิเคราะห?ขUอมูลเก่ียวกับป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศและระดับช้ันป̂ โดยการหา

คQาความถ่ี (Frequency) คQารUอยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห?ขUอมูลเก่ียวกับระดับคะแนนความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออก

กําลังกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีโดยหา
คQาเฉลี่ย(x̄ ) และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)คQารUอยละ 

 3. วิเคราะห?เปรียบเทียบระดับคะแนนความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออก
กําลังกายของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนก
ตามตัวแปรเพศโดยใชUสถิติ Independent t-test และตามตัวแปรระดับช้ันป̂โดยใชUสถิติ One-way 
ANOVA  
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ผลการวิจัย 
1. ขUอมูลท่ัวไปของกลุQมตัวอยQาง  
 พบวQา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

สQวนใหญQเป[นเพศชาย จํานวน 132 คน คิดเป[นรUอยละ 74.6 เพศหญิงจํานวน 44 คน คิดเป[นรUอยละ 
24.9 และอยูQในระดับช้ันป̂ท่ี 1 จํานวน 34 คน คิดเป[นรUอยละ 19.2 ระดับช้ันป̂ท่ี 2 จํานวน 39 คน 
คิดเป[นรUอยละ 22.0  ระดับช้ันป̂ท่ี 3 จํานวน 36 คน คิดเป[นรUอยละ 20.3 และระดับช้ันป̂ท่ี 4 จํานวน 
67 คน คิดเป[นรUอยละ 37.9 

2. ระดับคะแนนความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของกลุQมตัวอยQาง 
 พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUของกลุQมตัวอยQางมีคQาเทQากับ 11.49 คQาสQวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 1.29 ซึ่งคิดเป[นรUอยละ 88.38 ของคะแนนเต็มระดับความรูU คQาเฉลี่ยของ
คะแนนระดับเจตคติของกลุQมตัวอยQางมีคQาเทQากับ 3.89 คQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.40 ซึ่งคิด
เป[นรUอยละ 77.80 ของคะแนนเต็มระดับเจตคติ และคQาเฉลี่ยของคะแนนการปฏิบัติเก่ียวกับการออก
กําลังกายของกลุQมตัวอยQางมีคQาเทQากับ 3.23 คQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.32 ซึ่งคิดเป[นรUอยละ 
80.75 ของคะแนนเต็มการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย 

3. ระดับคะแนนความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของกลุQมตัวอยQาง
ระหวQางเพศ 

 พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUระหวQางเพศชายและเพศหญิงแตกตQางกันอยQางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยคQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUของเพศชายเทQากับ 11.86 และ
คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUของเพศหญิงเทQากับ 10.41 สQวนคQาเฉลี่ยของระดับเจตคติเก่ียวกับ
การออกกําลังกายระหวQางเพศชายและเพศหญิงแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
โดยคQาเฉลี่ยของระดับเจตคติเก่ียวกับการออกกําลังกายของเพศชายเทQากับ 3.92 และคQาเฉลี่ยของ
ระดับเจตคติเก่ียวกับการออกกําลังกายของเพศหญิงเทQากับ 3.80 และคQาเฉลี่ยของการปฏิบัติเก่ียวกับ
การออกกําลังกายระหวQางเพศชายและเพศหญิงแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
โดยคQาเฉลี่ยของการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของเพศชายเทQากับ 3.28 และคQาเฉลี่ยของการ
ปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของเพศหญิงเทQากับ 3.07  

4. ระดับคะแนนความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของกลุQมตัวอยQาง
ระหวQางระดับช้ันป̂ 

 พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย
ระหวQางช้ันป̂ท่ี1-4 ไมQมีความแตกตQางกัน โดยคQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUของช้ันป̂ท่ี1-4 เทQากับ 
11.35, 11.41, 11.80 และ 11.47 ตามลําดับสQวนคQาเฉลี่ยของระดับเจตคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย
ของช้ันป̂ท่ี1-4 เทQากับ 3.90, 3.94, 3.85, และ 3.88 ตามลําดับ และคQาเฉลี่ยของการปฏิบัติเก่ียวกับ
การออกกําลังกายของช้ันป̂ที่1-4 เทQากับ 3.26, 3.24, 3.25, และ 3.20 ตามลําดับ  
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวQา  นักศึกษามีความรูU เจตคติ 
และการปฏิบัติอยูQในระดับดี  อาจเป[นไปไดUวQากลุQมตัวอยQางเป[นนักศึกษาท่ีเรียนเก่ียวกับวิทยาศาสตร?
การกีฬา ซึ่งนักศึกษาไดUเรียนรูUถึงการนําเอาหลักการมาทางวิทยาศาสตร?มาการประยุกต?ใชUรQวมกับ
เทคนิคเฉพาะทาง เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางรQางกายและจิตใจใหUเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเลQนกีฬา
หรือการออกกําลังกาย รวมท้ังมีบทบาทในการรณรงค?และสQงเสริมสุขภาพใหUบุคคลน้ันๆ มีความรูU 
ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีดีและถูกตUองเก่ียวกับการเลQนกีฬาหรือการออกกําลังกาย สอดคลUองกับ 
อโนทัย ผลิตนนท?เกียรติ และคณะ (2561) ท่ีไดUศึกษาป~จจัยท่ีมีความสัมพันธ?ตQอพฤติกรรมการออก
กําลังกายของนักศึกษากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พบวQา มีการรับรูU
เก่ียวกับการออกกําลังกาย อยูQในระดับดี และทัศนคติเก่ียวกับการออกกําลังกาย อยูQในระดับปาน
กลาง เน่ืองจากกลุQมตัวอยQางเป[นนักศึกษาท่ีเรียนกายภาพบําบัด ซึ่งนักศึกษาไดUเรียนรูUเก่ียวกับการ
เคลื่อนไหวสรีระรQางกาย และการท่ีจะกระทําพฤติกรรมใด ๆ ในการออกกําลังกายจะคํานึงถึง
ประโยชน?และหลักการทางวิชาการเป[นหลัก และการออกกําลังกายของแตQละบุคคลเกิดจากการ
เรียนรูU และความคิดเห็นของบุคคลน้ันเป[นสQวนหน่ึงในการกQอเกิดการออกกําลังกายเพ่ือดูแลสุขภาพ
ของทุกเพศทุกวัย และสอดคลUองกับชาญชลักษณ? เย่ียมมิตร (2556) ในดUานการปฏิบัติ ท่ีพบวQา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณี มีการปฏิบัติในการออกกําลังกายโดยรวมมีความเหมาะสม
อยูQในระดับดี เพราะนักศึกษามีการนําความรูUในการออกกําลังกายไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันดUวย 

ในการเปรียบเทียบระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามตัวแปร
เพศ พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติระหวQางเพศชายและเพศหญิง
แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคQาเฉลี่ยคะแนนของระดับความรูU เจตคติ และ
การปฏิบัติของเพศชายเทQากับ 11.86±0.99, 3.92±0.36, 3.28±0.21 ตามลําดับ สQวนคQาเฉลี่ยคะแนน
ของระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติของเพศหญิงเทQากับ 10.41±1.47, 3.80±0.51, 3.07±0.51 
ตามลําดับ จากผลการวิจัยจะเห็นวQาขUอมูลคะแนนเฉลี่ยท้ัง 3 ดUานในเพศชาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวQาใน
เพศหญิง ซึ่งอาจเป[นเพราะเพศชายใหUความสนใจในการหาขUอมูล และมีการติดตามขQาวสารเก่ียวกับ
การดูแลสุขภาพรQางกายและการกีฬาอยูQเป[นประจํา  ประกอบกับเพศชายมักเป[นเพศท่ีชอบแสดงออก
ถึงความสามารถในดUานความแข็งแรงและพละกําลังมากกวQาเพศหญิง สอดคลUองกับปริวรรต มโนรม
ชัชวาล (2533) ท่ีพบวQา นักเรียนเพศชายมีการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพและผQอน
คลายดีกวQานักเรียนเพศหญิง เพราะโดยธรรมชาติแลUวโครงสรUางและสรีระทางรQางกายของมนุษย?
ระหวQางเพศชายและหญิงมีความแตกตQางอยQางเห็นไดUชัด โดยเพศชายมีสมรรถภาพทางกายสูงกวQาเพศ
หญิง นอกจากน้ีเพศชายอาจมีความตUองการการออกกําลังกายเพ่ือคงไวUซึ่งการมีรQางกายท่ีแข็งแรง ดู
สมสQวน สมกับเป[นชายชาตรี จึงจะเป[นท่ีสนใจของเพศหญิง (ไพบูลย? ศรีชัยสวัสด์ิ, 2549)  
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ในการเปรียบเทียบระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามตัว
ระดับช้ันป̂ พบวQา คQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย
ระหวQางช้ันป̂ท่ี1-4 ไมQมีความแตกตQางกัน โดยคQาเฉลี่ยของคะแนนระดับความรูUของช้ันป̂ท่ี1-4 เทQากับ 
11.35±1.34, 11.41±1.35, 11.80±1.01 และ 11.47±1.35 ตามลําดับ สQวนคQาเฉลี่ยของระดับเจตคติ
เก่ียวกับการออกกําลังกายของช้ันป̂ท่ี1-4 เทQากับ 3.90±0.32, 3.94±0.58, 3.85±0.28, และ 
3.88±0.29 ตามลําดับ และคQาเฉลี่ยของการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของช้ันป̂ท่ี1-4 เทQากับ 
3.26±0.31, 3.24±0.33, 3.25±0.21, และ 3.20±0.45 ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาอยูQ
ในวัยท่ีใกลUเคียงกัน การท่ีไดUเรียนรูUหลักสูตรเดียวกัน การอยูQในสภาพแวดลUอมท่ีเหมือนกัน จึงสQงผลใหU
การรับรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายไมQแตกตQางกัน  สอดคลUองกับ ประทีป ต้ัง
รุQงวงษ?ธนา (2540) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป̂ท่ี 4, 5 และ 6 มีความรูUและทัศนคติเก่ียวกับการออก
กําลังกายและการเลQนกีฬาไมQแตกตQางกัน และสอดคลUองกับโสภณ อาภรณ?ศิริโรจน? (2562) นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตUนและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรมการออกกําลังกายใน
ดUานความรูU เจตคติ และการปฏิบัติตนในการออกกําลังกายไมQแตกตQางกัน 

 
ข'อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 1. ขUอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบวQา ความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายของนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีอยูQในระดับดี ดังน้ันควรนํา
ผลการวิจัยเสนอตQอผูUบริหารคณะ เพ่ือหาแนวทางในการสQงเสริมพัฒนาองค?ประกอบตQางๆ ใหUมีความ
ตQอเน่ืองท้ังความรูUในทางทฤษฎีและการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกาย ซึ่งจะเป[นประโยชน?ตQอการ
จัดการเรียนรูUที่ดีและสามารถนําไปสูQการสQงเสริมสุขภาพใหUกับประชาชนท่ัวไปตQอไปไดU 
 2. ขUอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตQอไป 
 ควรศึกษาขUอมูลท่ีครอบคลุมบุคลาการท้ังมหาวิทยาลัย ประกอบดUวย อาจารย? เจUาหนUา และ
นักศึกษาทุกคณะ เพ่ือใหUทราบถึงความรูU เจตคติ และการปฏิบัติเก่ียวกับการออกกําลังกายในวงกวUาง
มากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

วิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝTกดUวยนํ้าหนักดUวยเทคนิคพีระมิด
ท่ีมีตQอมวลกลUามเน้ือ กลุQมตัวอยQางเป[นนักศึกษาชายคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจํานวน 30 คน ท่ีมีอายุระหวQาง 18-20 ป̂ มีประสบการณ?ในการฝTกยก
นํ้าหนักแลUวอยQางนUอย 2 เดือนไดUจากการสุQมแบบงQาย (Simple random sampling) แบQงกลุQม
ตัวอยQางออกเป[น 3 กลุQมๆ ละ 10 คนโดยวิธีการกําหนดเขUากลุQม คือ กลุQมควบคุม ใหUปฏิบัติกิจกรรม
กีฬาตามปกติ กลุQมทดลองท่ี 1 ฝTกยกนํ้าหนักโดยใชUเทคนิคพีระมิดข้ึน กลุQมทดลองท่ี 2 ฝTกยกนํ้าหนัก
โดยใชUเทคนิคพีระมิดลง ท้ังน้ีกลุQมทดลองท้ัง 3 กลุQม ทําการฝTกยกนํ้าหนัก 3 วันตQอสัปดาห? เป[น
ระยะเวลา 12 สัปดาห? สถิติท่ีใชUในการวิจัย คือ การวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One way 
analysis of variance: ANOVA) และการวิเคราะห?ความแปรปรวนรูปแบบการทดลองแบบวัดซ้ํา
แบบสองมิติ (Repeated measure in two dimensional design) โดยใชUวิธีของ Tukey ทดสอบ
ความแตกตQางเป[นรายคูQ ซึ่งกําหนด ความมีนัยสําคัญทางสถิติไวUที่ระดับ 0.05 
 ผลการวิจัยพบวQา มวลกลUามเน้ือภายในกลุQมควบคุมกQอนและหลังการฝTก 12-สัปดาห? เทQากับ 
53.72±0.96%, 53.75±1.06 % ตามลําดับ มวลกลUามเน้ือกQอนและหลังการฝTก 12-สัปดาห?ของกลุQม
ทดลองท่ี 1 และ กลุQมทดลองท่ี 2 กQอนและหลังการฝTก 12-สัปดาห?  เทQากับ 53.77±0.44%, 
57.52±1.01%, และ53.72±0.47%, 57.73±0.81% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบภายในกลุQมพบวQา
มวลกลUามเน้ือของกลุQมควบคุมไมQมีการเปลี่ยนแปลง (p>0.05) ภายหลังการฝTกตามโปรแกรม 12 
สัปดาห? ขณะท่ีมวลกลUามเน้ือของกลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลองท่ี 2 เพ่ิมข้ึน (p<0.05) ภายหลัง
การฝTกครบ 12 สัปดาห? เม่ือทําการเปรียบเทียบระหวQางกลุQมพบวQา กลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลอง
ท่ี 2 มีมวลกลUามเน้ือมากกวQากลุQมควบคุม (p<0.05) อยQางไรก็ตามผลการวิจัยน้ีไมQพบความแตกตQาง 
(p>0.05) ระหวQางกลุQมทดลองท่ี 2 และกลุQมทดลองท่ี 3  
 
คําสําคญั : การฝTกดUวยนํ้าหนัก,เทคนิคพีระมิด,มวลกลUามเน้ือ 
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Abstract 
This research purposed to study and to compare lean body mass between 

ascending pyramid weight training and descending pyramid weight training technique. 
Samples of this research were 30-male students aged between 18-20 years who has 
studied in the Faculty of Sports science and technology of Bangkokthonburi 
University attained by simple random sampling method. Samples were separated 
into 3-group as the control group who has been in ordinary sport activities, the 1st 
experimental group who has participated in an ascending pyramid technique weight 
training 3-days a week for 12- weeks, and the 2nd experimental group who has 
participated in a descending pyramid technique weight training 3-days a week for 12 
week. Means, Standard Deviation, One-way analyzes of variance: ANOVA, and also 
the Tukey’post hoc test was employed for data analyses in this research with 0.05 
level of significance.  
  Research results shown that, pre-test and post-test lean body mass of 
control group were 53.72±0.96%, 53.75±1.06 %, respectively. Pre-test and post-test 
lean body mass of the 1st group were 53.77±0.44%, 57.52±1.01%, respectively. Pre-
test and post-test lean body mass of the 2nd group were 53.72±0.47%, 57.73±0.81%, 
respectively. As the comparisons, lean body mass of the control group had no 
significant difference between post-test and pre-test (p>0.05). As the 1st group, lean 
body mass of post-test was significantly higher than pretest (p<0.05) after 12 weeks 
of training program. For the 2nd group, post-test lean body mass was significantly 
higher than pretest (p<0.05) after 12 weeks of training program. As a comparison 
between group, Pre-test of lean body mass among groups were not significant 
difference (p>0.05). lean body mass of the control group was significantly lower than 
1st and the 2nd Groups (p<0.05). Post-test Lean body mass of 1st and the 2nd Groups 
had no significant difference (p>0.05) after 12 weeks of training program. Results also 
found that Group 2 has trend to increase a better lean body mass than Group 1. 

 
Keywords: Weight Training, Pyramid Technique, Lean Body Mass 
 
บทนํา 

มวลกลUามเน้ือเป[นองค?ประกอบท่ีสําคัญย่ิงของสมรรถภาพทางกาย และยังมีความจําเป[นตQอ
การทํากิจกรรมพ้ืนฐานของชีวิต วิธีท่ีไดUรับความนิยมและเป[นท่ียอมรับวQาดีท่ีสุดสําหรับเสริมสรUางมวล
กลUามเน้ือคือ วิธีการฝTกโดยใชUแรงตUาน Stone and O’ bryant (1987) รายงานไวUวQา มวลกลUามเน้ือมี
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สQวนสําคัญตQอสุขภาพและความสามารถทางกีฬา การฝTกความแข็งแรงของกลUามเน้ือจะทําใหUมวล
กลUามเน้ือ เอ็นกลUามเน้ือ และ เอ็นขUอตQอมีความแข็งแรงสูงสุดเพ่ิมข้ึนซึ่งจะชQวยลดโอกาสท่ีจะเกิดการ
บาดเจ็บท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเลQนกีฬาหรือแมUแตQการดําเนินกิจกรรมประจําวัน ในการฝTกดUวยแรง
ตUานน้ัน เจริญ (2540) ไดUรายงานไวUวQา หลักการฝTกเพ่ือเสริมสรUางสมรรถภาพทางรQางกายท่ีสําคัญ คือ 
การฝTกน้ันจะตUองเป[นสิ่งเรUาท่ีเพียงพอ ท่ีจะทําใหUโครงสรUางของอวัยวะภายในรQางกายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัว ซึ่งสอดคลUองกับ Peter and Thompson (1991) ท่ีวQาดUวย กฎของการใหU
ความหนักในการฝTกมากกวQาปกติ (Law of Overload) หมายถึงความหนักท่ีใชUฝTกคือ งานท่ีทําเม่ือผูU
ฝTกมีสมรรถภาพดีข้ึนจากการฝTกท่ีระดับความหนักมากข้ึน รQางกายก็จะมีการตอบสนอง และมี
พัฒนาการตQอความหนักท่ีใชUฝTก การพักฟ±£นและการพัฒนาสมรรถภาพของผูUฝTกจะไมQใชQการกลับสูQ
ระดับสมรรถภาพเร่ิมตUน แตQจะปรับปรุงสูQระดับสมรรถภาพท่ีสูงข้ึนกวQาเดิม หรือท่ีเรียกวQาการชดเชยท่ี
เพ่ิมข้ึนมากกวQาปกติ (Overcompensation) นอกจากมวลกลUามเน้ือท่ีเพ่ิมข้ึน Duncan (1992) ไดU
อธิบายไวUวQา การฝTกกลUามเน้ือจะทําใหUเกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังในระบบโครงสรUางและการทํางาน 
เน่ืองจากการฝTกดUวยนํ้าหนักทําใหUพ้ืนท่ีหนUาตัด (Cross-Section) ของเสUนใยกลUามเน้ือโตข้ึน มัด
กลUามเน้ือมีขนาดใหญQ การฝTกกลUามเน้ือจะทําใหUมีการเพ่ิมขนาดของเสUนใย Myosin ซึ่งเป[นตUนกําเนิด
ของแรงในการหดตัวของกลUามเน้ือ เชQนเดียวกับท่ี ชัชฎาพร พิทักษ?เสถียรกุล (2540) ไดUอธิบายไวUวQา 
การฝTกซUอมกลUามเน้ือจะสQงผลทําใหUกลUามเน้ือมีเพ่ิมขนาดเพ่ิมข้ึน (Hypertrophy) มีการเพ่ิมปริมาณ
โปรตีนในแตQละเสUนใยของกลUามเน้ือแตQจํานวนเสUนใยกลUามเน้ือไมQเพ่ิมข้ึน และ Wilborn, D. C, และ 
D.S Willoughby (2004) ไดUกลQาวไวUเชQนกันวQา การฝTกดUวยแรงตUานจะสQงผลใหUเสUนใยโปรตีนชนิดหนัก 
(Heavy Chain Myosin) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนซึ่งทําใหUขนาดของเสUนใยกลUามเน้ือชนิดหนาขยายใหญQข้ึน 
สQงผลใหUเกิดแรงในการหดตัวของกลUามเน้ือเพ่ิมมากข้ึนน่ันเอง และนอกจากน้ัน ชูศักด์ิ เวชแพศย? และ 
กันยา ปาละวิวัธน?. (2536) ไดUรายงานไวUวQา เสUนใยกลUามเน้ือแตQละเสUนจะถูกกระตุUนใหUทํางานโดยมี
หนQวยยนต? (Motor Unit) เป[นตัวควบคุมการเคลื่อนไหว โดยเซลล?ประสาทหน่ึงเซลล?จะควบคุมเสUนใย
กลUามเน้ือจํานวนหน่ึง ซึ่งมีขนาดแตกตQางกันออกไปประกอบกับการฝTกมีสQวนสําคัญในการชQวยเพ่ิม
ขนาดและความแข็งแรงของกลUามเน้ือซึ่งสอดคลUองกับ Sale (1987) ท่ีรายงานไวUวQา การฝTกยกนํ้าหนัก
ท่ีใชU นํ้าหนักมากจะทําใหU เสUนใยกลUามเน้ือชนิดหดตัวเร็ว (Fast-Twitch) มีการพัฒนาและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนสQงผลใหUหนQวยยนต?สามารถทํางานอยQางเป[นระบบมากข้ึนดUวย เชQนเดียวกันกับ 
Howard (1983) ไดUกลQาวไวUวQา การฝTกยกนํ้าหนักจะมีผลตQอ หนQวยยนต?โดยมีการกระตุUนใหUหนQวยยนต?
ทํางานเพ่ิมมากข้ึนอันจะสQงผลใหUเสUนใยกลUามเน้ือมีการหดตัวไดUแรงมากข้ึน เชQนเดียวกับ Thomas 
and Barney (1994) กลQาววQา ผลของการฝTกดUวยนํ้าหนักมีตQอการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทโดย
มีสาเหตุสําคัญอยูQสองประการ ท่ีทําใหUกลUามเน้ือมีความแข็งแรงเพ่ิมมากข้ึน สาเหตุแรกคือ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีระบบประสาทอีกสาเหตุหน่ึงคือการเพ่ิมข้ึนของมวลกลUามเน้ือท่ีไดU รับการฝTก 
นอกจากน้ัน Fox and Mathews (1981) ไดUกลQาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของกลUามเน้ือ
ไวUวQา เม่ือกลUามเน้ือไดUรับการฝTกจนเกิดความแข็งแรง กลQาวโดยสรุปไวUวQา การฝTกยกนํ้าหนักใชUแรงตUาน
สูงท่ีระดับ 80-100% 1RM จะทําใหUพ้ืนท่ีหนUาตัดของเสUนใยกลUามเน้ือขยายใหญQข้ึน ซึ่งเป[นผลมาจาก
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การเปลี่ยนแปลงโดยการเพ่ิมจํานวน และ ขนาดของ Myofibril ตQอ Muscle Fiber เพ่ิมจํานวน
โปรตีนในเสUนใยกลUามเน้ือ โดยเฉพาะในสQวนของ Myosin นอกจากน้ันยังเพ่ิมความหนาแนQนของ
หลอดเลือดฝอยตQอเสUนใยกลUามเน้ือ และยังทําใหUเพ่ิมความแข็งแรง และเพ่ิมจํานวนเน้ือเย่ือเก่ียวพัน
ในกลUามเน้ืออีกดUวย 

 ป~จจุบันการฝTกดUวยนํ้าหนักหรือการฝTกดUวยแรงตUานเพ่ือการเสริมสรUางความแข็งแรงน้ันมีอยูQ
มากมายหลายรูปแบบซึ่ งการฝTกแบบพีระมิดเป[น รูปแบบหน่ึงซึ่ งเป[น ท่ี นิยมมากเน่ืองจาก 
การฝTกพิรามิดมีลักษณะพ้ืนฐานของการฝTกแบบพีระมิด คือ ทําหลายเซต (Multiple Sets) ตQอการออก
กําลัง 1 ทQา และ เม่ือมีการเพ่ิมนํ้าหนักในการฝTกแตQละเซตโดยมีการลดจํานวนคร้ัง (Repetitions) ท่ีทํา
ตQอเซต และสามารถเพ่ิมนํ้าหนักไปจนถึงนํ้าหนักสูงสุดท่ีบุคคลน้ันสามารถยกไดU ขณะเดียวกัน รูปแบบ
การฝTกแบบพีระมิดยังสามารถแยกยQอยไดUอีกหลายเทคนิค เชQนเทคนิคพีระมิดข้ึน เทคนิคพีระมิดลง เป[น
ตUน ผูUวิจัยจึงไดUสนใจท่ีจะศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝTกโดยใชUเทคนิคพีระมิดท่ีแตกตQางกัน คือ 
เทคนิคพีระมิดข้ึนและเทคนิคพีระมิดลง เน่ืองจากเทคนิคพีระมิดข้ึนและเทคนิคพีระมิดลงสามารถ
เลือกใชU จํานวนเซต จํานวนคร้ังตQอเซท และความหนักของงานท่ีเทQากันไดUเพียงแตQมีการสลับข้ันตอนกัน
เทQาน้ันเพ่ือผลของการเสริมสรUาง มวลกลUามเน้ือ และ การเพ่ิมขนาดของกลUามเน้ือ  

  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลของการฝTกดUวยนํ้าหนักโดยเทคนิคพีระมิดข้ึนและพิรามิดลงเป[นเวลา 12
สัปดาห?ท่ีมีผลตQอมวลกลUามเน้ือ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝTกดUวยนํ้าหนักโดยเทคนิคพีระมิดข้ึนและพิรามิดลงท่ีมีผลตQอ
มวลกลUามเน้ือ 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

ประชากร 
ประชากร ท่ีใชUในการวิจัยคือ นักศึกษาชาย คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีการกีฬา กลุQม 

1SS/60 จํานวน 55 คน ท่ีมีอายุระหวQาง 18-20 ป̂ มีประสบการณ?ในการฝTกยกนํ้าหนักแลUวอยQางนUอย 
2 เดือน 

กลุ�มตัวอย�าง 
กลุQมตัวอยQางในการวิจัยน้ีเป[นนักศึกษาชายท่ีกําลังศึกษาอยูQ ท่ีคณะวิทยาศาสตร?และ

เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่ีมีอายุระหวQาง 18-20 ป̂ ซึ่งไดUมาโดยการสุQมแบบงQาย 
(Simple Random Sampling) จํานวน 30 คน โดยแบQงกลุQมตัวอยQางออกเป[น 3 กลุQม กลุQมละ 10 
คน ดังน้ี 

กลุQมควบคุม  กลุQมท่ีมกิีจกรรมทางกายตามปกติ จํานวน 10 คน 
กลุQมทดลองท่ี 1  ฝTกดUวยนํ้าหนัก โดยใชUเทคนิคพีระมิดข้ึน จํานวน 10 คน 
กลุQมทดลองท่ี 2  ฝTกดUวยนํ้าหนัก โดยใชUเทคนิคพีระมิดลง จํานวน 10 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช'ในงานวิจัย  
เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยน้ีเป[นโปรแกรมการฝTกยกนํ้าหนักในทQา Bench Press, Bent Row 

and Squat 
 

ตารางท่ี 1 แสดงโปรแกรมการฝTกยกนํ้าหนักในทQา Bench press, Bent Row and Squat 
 

ชุดท่ี กลุ�มทดลองท่ี 1 กลุ�มทดลองท่ี 2 
1 ความหนัก 80% ของ1 RM 8 คร้ัง  ความหนัก 95% ของ 1RM 2 คร้ัง 
2 ความหนัก 85% ของ 1RM 6 คร้ัง ความหนัก 90% ของ 1RM 4 คร้ัง 
3 ความหนัก 90% ของ 1RM 4 คร้ัง ความหนัก 85% ของ 1RM 6 คร้ัง 
4 ความหนัก 95% ของ 1RM 2 คร้ัง ความหนัก 80% ของ 1 RM 8 คร้ัง  

หมายเหตุ; พักระหวQางชุด (Set) 3 นาที ทําการปรับเพ่ิมนํ้าหนัก ทุก 3 สัปดาห? 
   

ทําการฝTก 3 วันตQอคือ วันจันทร? วันพุธ วันศุกร? ชQวงเวลา 17.00-19.00 น. เป[นเวลา 12 สปัดาห? 
 
การเก็บรวบรวมข'อมูล 

1. ปฐมนิเทศใหUกลุQมประชากรทราบเก่ียวกับจุดมุQงหมายและวิธีการฝTกตลอดจนข้ันตอน ของ
การทําวิจัย 

2. ทําการวัดหาคQามวลกลUามเน้ือโดยใชUเคร่ือง Inbody ของประชากรทุกคน 
3. จัดการสุQมเพ่ือเขUากลุQมโดยใชUการสุQมแบบงQาย เพ่ือใหUไดUกลุQมตัวอยQาง 3 กลุQมๆละ 10 คน 

ทดสอบความแตกตQางของคQาเฉลี่ยของคQามวลกลUามเน้ือ ของกลุQมตัวอยQางท้ัง 3 กลุQม กQอน 
การฝTก โดยใชUคQา F-test (one – way analysis of variance: ANOVA) เพ่ือใหUท้ัง 3 กลุQม มีคQาเฉลี่ย
ของคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

4. ทําการวัดหามวลกลUามเน้ือของกลุQมตัวอยQางกQอนการฝTก และจดบันทึก 
5. ทําการฝTกตามโปรแกรมดังน้ี 
กลุQมควบคุม  มีกิจกรรมทางกายตามปกติ 
กลุQมทดลองท่ี 1  ฝTกดUวยนํ้าหนัก โดยใชUเทคนิคพีระมิดข้ึน 
กลุQมทดลองท่ี 2  ฝTกดUวยนํ้าหนัก โดยใชUเทคนิคพีระมิดลง 
ฝTกในทQา Bench press, Bent Row and Squat โดยใชUอุปกรณ? Smith Machine 4 ชุด 
ตามตารางท่ี 1 
6. ทําการทดสอบหาวัดหาคQามวลกลUามเน้ือ หลังการฝTกสปัดาห?ที่ 3 หลังการฝTกสัปดาห?ที่ 6 

หลังการฝTกสัปดาห?ที่ 9 และหลังการฝTกสัปดาห?ที่ 12 ของกลุQมตัวอยQางท้ัง 3 กลุQม 
7. นํา คQามวลกลUามเน้ือ ของกลุQมตัวอยQางมาทําการวิเคราะห?ผลทางสถิติ 
8. นําขUอมูลท่ีไดUไปสรุปผลการวิจัย และขUอเสนอแนะท่ีไดUจากการศึกษาคร้ังน้ี 
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การวิเคราะห�ข'อมูล 
การวิเคราะห?ขUอมูลใชUโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชUสถิติดังตQอไปน้ี 
1. คQาเฉลี่ย (Mean) และ สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ อายุ นํ้าหนัก 

สQวนสูง คQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือ คQามวลกลUามเน้ือ กQอนและหลังการทดลองกลุQมตัวอยQางท้ัง 3 
กลุQม  

2. การวิเคราะห?ความแปรปรวนของรูปแบบการทดลองแบบวัดซ้ําสองมิติ (Repeated 
Measures in Two-Dimensional Design) เพ่ือทดสอบผลกระทบท่ีเกิดจากปฎิสัมพันธ?ระหวQาง
วิธีการฝTกกับระยะเวลาของการวัดผล โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีการ
ทดสอบผลกระทบท่ีเกิดจากปฎิสัมพันธ?ระหวQางวิธีการฝTกกับการวัดผลไดUดังตQอไปน้ี 

3. วิเคราะห?ความแปรปรวนแบบวัดซ้ํ าท่ี มี มิ ติ เดียว (Repeated Measures in One-
Dimensional Design) เพ่ือการทดสอบความแตกตQางของคQาเฉลี่ยของคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือ 
คQามวลกลUามเน้ือ ภายในกลุQมระหวQางคQาทดสอบกQอนการทดลอง คQาท่ีวัดไดUภายหลังการทดลองของ
กลุQมตัวอยQางท้ัง 3 กลุQม โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. เปรียบเทียบความแตกตQางของคQาเฉลี่ยของคQาความแข็งแรงของกลUามเน้ือคQามวล
กลUามเน้ือ ระหวQางกลุQมตัวอยQางท้ัง 3 กลุQม กQอนและหลังการทดลองของกลุQมตัวอยQางท้ัง 3-กลุQม โดย
ใชUการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance: ANOVA) โดยกําหนด
ความมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 

5. เปรียบเทียบความแตกตQางรายคูQภายหลังการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียวของ
คQาเฉลี่ยของความแข็งแรงของกลUามเน้ือ โดยใชUวิธีของตูกี  
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝTกยกนํ้าหนักโดยใชUเทคนิคพีระมิดแบบข้ึนและพีระมิด
แบบลงท่ีระดับความหนักท่ี 80-95% ของนํ้าหนักสูงสุด (1RM) โดยทําการศึกษาทดลองฝTก 3 วันตQอ
สัปดาห?เป[นระยะเวลา 12 สัปดาห? ปรากฏผลดังตารางและการอธิบายเป[นความเรียงตQอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 2 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมควบคุม  

 
 Mean N Standard deviation Standard Error Mean 

Pair 1    pre-Con 
           Pre-Con 

53.7180 
53.7560 

10 
10 

.95321 
1.06174 

.30143 

.33575 
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ตารางท่ี 3 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมทดลองท่ี 1 
 

 Mean N Standard deviation Standard Error Mean 
Pair 1    pre-Con 

Pre-Con 
53.7710 
57.5210 

10 
10 

.43531 
1.00458 

.13766 

.31768 

 
ตารางท่ี 4 คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุQมทดลองท่ี 2 
 

 Mean N Standard deviation Standard Error Mean 
Pair 1    pre-Con 

Pre-Con 
53.7260 
57.7330 

10 
10 

.47051 

.80940 
.14879 
.25596 

 
1. มวลกลUามเน้ือของกลุQมควบคุม กลุQมทดลองท่ี 1 และ กลุQมทดลองท่ี 2 กQอนเขUาโปรแกรม

การฝTกยกนํ้าหนักโดยใชUเทคนิคพีระมิดมีคQาเทQากับ 53.72±0.96%, 53.75±1.06 % ตามลําดับ 
ตามลําดับ และมวลกลUามเน้ือของกลุQมควบคุม กลุQมทดลองท่ี 1 และ กลุQมทดลองท่ี 2 หลังจากการฝTก
ยกนํ้าหนักโดยใชU เทคนิคพีระมิด3 วันตQอสัปดาห? เป[นระยะเวลา 12 สัปดาห?  มีคQ าเทQ ากับ
53.77±0.44%, 57.52±1.01%, และ 53.72±0.47%, 57.73±0.81% ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบรายคูQระหวQางกQอนและหลังการฝTก 12 สัปดาห?ของกลุQมควบคุม 
 
 Paired Difference  

t 
 

df 
 

Sig. 
(2 tailed) 

Mean STD STD 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair1 pre-Con post-Con -3.75000 1.06057 .33538 -4.50868 -2.99132 -11.181 9 .000 

  
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบรายคูQระหวQางกQอนและหลังการฝTก 12 สัปดาห?ของกลุQมทดลองท่ี 1 
 
 Paired Difference  

t 
 

df 
 

Sig. 
(2 tailed) 

Mean STD STD 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair1 pre-Con post-Con -3.75000 1.06057 .33538 -4.50868 -2.99132 -11.181 9 .000 
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ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบรายคูQระหวQางกQอนและหลังการฝTก 12 สัปดาห?ของกลุQมทดลองท่ี 2 
 
 Paired Difference  

t 
 

df 
 

Sig. 
(2 tailed) 

Mean STD STD 
Error 
Mean 

95%Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair1 pre-Con post-Con -3.75000 1.06057 .33538 -4.50868 -2.99132 -11.181 9 .000 

 
2. จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของมวลกลUามเน้ือภายหลังการฝTกยกนํ้าหนักโดยใชU

เทคนิคพีระมิดแบบข้ึนและพีระมิดแบบลงท่ีระดับความหนักท่ี 80-95% ของนํ้าหนักสูงสุด (1RM) 
โดยทําการศึกษาทดลองฝTก 3 วันตQอสัปดาห?เป[นระยะเวลา 12 สัปดาห? เป[นรายกลุQมพบวQา กลุQม
ควบคุมไมQมีการเปลี่ยนแปลง (p>0.05) สQวนกลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลองท่ี 2 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของมวลกลUามเน้ือเพ่ิมข้ึนหลังการฝTก 12 สัปดาห? (p<0.05) 
 
ตารางท่ี 8 วิเคราะห?ความแตกตQางของคQามวลกลUามเน้ือระหวQางกลุQมกQอนการฝTก 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.002 
11.890 
11.892 

1 
28 
29 

.002 

.425 
.005 .942 

 
ตารางท่ี 9 วิเคราะห?ความแปรปรวนของคQามวลกลUามเน้ือระหวQางกลุQม 
 

 Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

100.122 
25.125 

125.247 

2 
27 
29 

50.061 
.931 

53.798 .000 
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ตารางท่ี 10 วิเคราะห?ความแตกตQางของคQามวลกลUามเน้ือระหวQางกลุQมเป[นรายคูQ (Tukey HSD) 
 

(I)Group    (J) Group Mean 
Difference 

STD Error Sig. 95%Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

1.00 2.00 
 3.00 

-3.76500* 
-3.97700* 

.43140 

.43140 
.000 
.000 

-4.8346 
-5.0466 

-2.6954 
-2.0974 

2.00 1.00 
 3.00 

3.76500* 
-.21200 

.43140 

.43140 
.000 
.876 

2.6954 
-1.2816 

4.8346 
.8576 

3.00 1.00 
 2.00 

3.97700 
2.21200 

.43140 

.43140 
.000 
.876 

2.9074 
-.8576 

5.0466 
1.2816 

*ความแตกตQางของคQาเฉลี่ยมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
 
3. จากการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของมวลกลUามเน้ือภายหลังการฝTกยกนํ้าหนักโดยใชU

เทคนิคพีระมิดแบบข้ึนและพีระมิดแบบลงท่ีระดับความหนักท่ี 80-95% ของนํ้าหนักสูงสุด (1RM) 
โดยทําการศึกษาทดลองฝTก 3 วันตQอสัปดาห?เป[นระยะเวลา 12 สัปดาห? ระหวQางกลุQมพบวQากQอนเขUา
โปรแกรมการฝTกยกนํ้าหนัก ท้ังสามกลุQมมีคQามวลกลUามเน้ือไมQตQางกัน เม่ือเสร็จสิ้นการฝTกตาม
โปรแกรมการฝTกยกนํ้าหนัก 12 สัปดาห? มวลกลUามเน้ือของกลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลองท่ี 2 มีคQา
เพ่ิ ม ข้ึนมากกวQ ากลุQ ม ควบ คุม  (p<0.05) โดย ท่ี มวลกลU าม เน้ื อของกลุQ มทดลองท่ี  1 และ 
กลุQมทดลองท่ี 2 ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังสิ้นสุดโปรแกรมการฝTกยกนํ้าหนัก 12 สัปดาห? ไมQมีความแตกตQางกัน 
(p>0.05)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแนวโนUมของคQามวลกลUามเน้ือระหวQางกลุQมควบคุม  
กลุQมทดลองท่ี 1 และกลุQมทดลองท่ี 2 ตลอดระยะเวลา 12 สัปดาห? 

 
กราฟแสดงใหUเห็นวQากลุQมทดลองท่ี 1 (Ascending) มีแนวโนUมวQา มวลกลUามเน้ือ เพ่ิมข้ึนจาก

กQอนการฝTกถึงสัปดาห? ท่ี  9 จากน้ันจะมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนชUาลง ในขณะท่ี กลุQมทดลองท่ี2 
(Descending) มีแนวโนUมเพ่ิมข้ึนอยQางสมํ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลUองกับท่ี Duncan 
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(1992) ไดUรายงานไวUวQาเม่ือกลUามเน้ือไดUรับการฝTกจะทําใหUเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงสรUางและ
หนUาท่ี การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน คือการฝTกทําใหUพ้ืนท่ีหนUาตัด (Cross-Section) เพ่ิมข้ึน ทําใหU
กลUามเน้ือมีขนาดใหญQขึ้น การฝTกกลUามเน้ือจะทําใหUมีการเพ่ิมขนาดของ Myosin ซึ่งเป[นตUนกําเนิดของ
แรงในการหดตัวของกลUามเน้ือ ดังท่ี ชูศักด์ิ เวชแพศย? และ กันยา ปาละวิวัธน? (2536) รายงานไวUวQา 
ผลของการฝTกซUอมตQอกลUามเน้ือ ทําใหUกลUามเน้ือเพ่ิมขนาด (Hypertrophy) และมีการเพ่ิมการสะสม
ของโปรตีนในแตQละเสUนใยกลUามเน้ือ แตQไมQเพ่ิมเสUนใยกลUามเน้ือ ซึ่ง Wilborn, D. C, และ D.S 
Willoughby (2004) ไดUกลQาวไวUเชQนกันวQา การฝTกดUวยแรงตUานจะสQงผลใหUเสUนใยโปรตีนชนิดหนัก 
(Heavy Chain Myosin) มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจึงทําใหUขนาดของเสUนใยกลUามเน้ือชนิดหนาขยายใหญQข้ึน 
สQงผลใหUมวลของกลUามเน้ือเพ่ิมมากข้ึนดUวยนอกจากน้ัน Fox, E.L. และ D.K. Mathews (1981) ไดU
กลQาวถึง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาเม่ือกลUามเน้ือไดUรับการฝTกจนเกิดความแข็งแรงวQา การฝTกยก
นํ้าหนักใชUแรงตUานสูงท่ีระดับ 80-100% ของ 1-RM จะทําใหUพ้ืนท่ีหนUาตัดของเสUนใยกลUามเน้ือขยาย
ใหญQข้ึน ซึ่งเป[นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงโดยการเพ่ิมจํานวน และขนาดของ Myofibril ตQอ Muscle 
Fiber นอกจากน้ันยังเพ่ิมความหนาแนQนของหลอดเลือดฝอยตQอเสUนใยกลUามเน้ือ และเพ่ิมจํานวน
เน้ือเย่ือเก่ียวพันในกลUามเน้ืออีกดUวย ดังน้ันการท่ีกลุQมทดลองท่ี 2 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนของ 
มวลกลUามเน้ือ และขนาดของกลUามเน้ือ ดีกวQากลุQมทดลองท่ี 1 เน่ืองจากการฝTกแบบพีระมิดลงทําใหUมี
การสะสมของโปรตีนในแตQละเสUนใยกลUามเน้ือและยังเพ่ิมความหนาแนQนของหลอดเลือดฝอยตQอเสUนใย
กลUามเน้ือ และเพ่ิมจํานวนเน้ือเย่ือเก่ียวพันในกลUามเน้ือ ไดUมากกวQาการฝTกแบบพีระมิดข้ึน 

 
ข'อเสนอแนะ 
 1. ในการวิจัยคร้ังน้ี ใชUกลุQมตัวอยQางซึ่งเป[นเพศชายเทQาน้ัน จึงนQาจะมีการศึกษาจากกลุQม
ตัวอยQางท่ีเป[นเพศหญิง เพ่ือทดสอบวQาการฝTกยกนํ้าหนักโดยเทคนิคพีระมิดข้ึน และพีระมิดลงแบบใด
ใหUผลไดUดีที่สุดในเพศหญิง 
 2. ในการวิจัยคร้ังน้ี ใชUกลุQมตัวอยQางท่ีมีขนาดเล็กคือแคQ 10 คนเทQาน้ัน จึงนQาจะมีการศึกษา
จากกลุQมตัวอยQางท่ีมีขนาดใหญQขึ้น 15-20 คน 

3. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตQอไป นQาจะไดUศึกษาผลของการฝTกยกนํ้าหนักโดยเทคนิคพีระมิด
รูปแบบอ่ืนบUาง หรือเปรียบเทียบการฝTกโดยใชUเทคนิคพีระมิดกับเทคนิคอ่ืนบUาง 

4. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตQอไปนQาจะทําการทดลองในระยะเวลาท่ีมากข้ึน อาจเป[น 16 – 20 
สัปดาห? 
 5. ในการศึกษาวิจัยคร้ังตQอไป นQาจะไดUควบคุมทางดUานโภชนาการในระหวQางการฝTกซUอมดUวย 
เพ่ือใหUเห็นผลชัดเจนหรือเกิดความสมบูรณ?มากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีไดUทําข้ึนเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของหนQวยงานจัดเตรียมสินคUาของ
บริษัทนิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัดสาขาระยอง มีวัตถุประสงค?ไดUแกQ 1. ศึกษากระบวนการ
ทํางานและข้ันตอนการจัดเตรียมสินคUาภายในคลังสินคUาบริษัท นิปปอน คอนโป(ประเทศไทย) จํากัด 
2.เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการเคลื่อนยUายภายในคลังสินคUาใหUเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โดยใชUแผนกUางปลามาวิเคราะห?พบวQาป~ญหาสQวนใหญQเกิดข้ึนมาจากการไมQกําหนดและระบุ
พ้ืนท่ีขอบเขตของการทํางานใหUชัดเจนใชUเวลาในการปฏิบัติงานมากเกินไปทําใหUข้ันตอนอ่ืนเกิดความ
ลQาชUาจึงไดUหาแนวทางการปรับปรุงท่ีสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานลงตามหลักการปรับปรุงดUวย
ทฤษฎี ECRSเพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานลดงานท่ีทําใหUเกิดความสูญเปลQาการรวมข้ันตอนงาน
การจัดลําดับใหมQ และปรับปรุงพ้ืนท่ีการทํางานใหUมีความสะดวกและชัดเจนข้ึนเพ่ือใหUผูUปฏิบัติงานมี
ความเร็วมากข้ึน จึงไดUทําการบันทึกขUอมูลเวลาในการทํางานกQอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงทําการ
เปรียบเทียบทีมการทํางานท้ังหมด 4 ทีม 

 สรุปการนําหลักทฤษฎี ECRS เขUามาปรับปรุงขบวนการทํางานสามารถลดระยะเวลาการ
ทํางานเฉลี่ยไดU ทีมท่ี 1 ลดไดU 57.25 นาที ทีมท่ี 2 ลดไดU 48.03 นาที ทีมท่ี 3 ลดไดU 36.30 นาที และ
ทีมท่ี 4 ลดไดU 37.54 นาที 
 
คําสําคัญ: การจัดการคลังสินคUา, แผงผังกUางปลา,ECRS 
 



100 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

Abstract 
The purpose of this research was to improve the operational process of the 

product preparation department of Nippon Konpo (Thailand) Company Limited, 
Rayong Branch.The objectives are as follows: 1. Study the working process and 
product preparation process in Nippon Kona (Thailand) Co., Ltd. 2. To improve the 
process of moving within the warehouse to be most efficient. 

By using the fishbone plan to analyze, found that most problems arise from 
not specifying and clearly specify the scope of work area, spend too much time in 
work, causing other procedures to delay Therefore have to find ways to improve 
which can reduce operation time according to the principles of improvement with 
ECRS theory To improve work procedures Reduce the work that causes waste. 
Workflow integration Reordering And improve the work space to be more convenient 
and clearer for the operator to have more speed Therefore, has recorded the 
working time before adjustment and after adjustment for comparison A total of 4 
working teams 

Summarizing the introduction of ECRS theory to improve work processes can 
reduce the average working time. Team 1 reduced by 57.25 minutes. The 2nd team 
reduced 48.03 minutes. The 3rd team reduced by 36.30 minutes and the 4th team 
reduced by 37.54 minutes. 
 
Keywords: Warehouse managementFishbone diagram ECRS 
 
บทนํา 
 เน่ืองจากป~จจุบันการแขQงขันทางธุรกิจในดUานการบริการคลังสินคUาท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตUองการของลูกคUาใหUเกิดความพอใจสูงสุดท้ังในดUานคุณภาพ ดUานบริการและ กําหนด
สQงมอบใหUกับลูกคUามีผลทําใหUบริษัทตQางๆ ตUองมีการปรับตัวในทุกๆ ดUานของการประกอบการซึ่งดUาน
คลังสินคUาเป[นตUนทุนท่ีสําคัญท่ีมักถูกมองขUามและสQงผลอยQางมากตQอการดําเนินงานกลยุทธ?ในการลด
ตUนทุนดUานคลังสินคUาคงคลังไมQวQาจะเป[นการเก็บรักษาสินคUาใหUมีปริมาณท่ีสามารถจัดสQงใหUกับลูกคUาไดU
ตามจํานวน จะเห็นไดUวQาการเก็บรักษาสินคUาคงคลังมีความสําคัญเป[นอยQางมากตQอกิจกรรมหลักของ
ธุรกิจ การบริหารคลังสินคUาท่ีมีประสิทธิภาพจะสQงผลโดยตรงตQอกําไรขององค?กรและการบริหาร
คลังสินคUาจะเป[นอยQางไร ข้ึนอยูQกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติของแตQละบริษัทท่ีจะนํามาบริหาร
คลังสินคUาใหUมีประสิทธิภาพ มากหรือนUอยเพียงใด ผูUทําการวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาป~ญหาท่ี
กลQาวมาขUางตUนโดยนําขUอมูลบริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัด ในสQวนคลังสินคUาท่ีต้ังอยูQท่ี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มาเป[นกรณีศึกษาเร่ืองการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
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การจัดการคลังสินคUา โดยท่ีผQานมายังไมQมีการบริหารพ้ืนท่ีในคลังสินคUาท่ีดีพอและขาดระบบท่ีทันสมัย 
ทําใหUการจัดการการทํางานตUองเสียเวลา และขาดความตQอเน่ืองในการทํางาน 
 บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัด เป[นบริษัทใหUบริการในดUานคลังสินคUาและการ
ขนสQงสินคUาเป[นบริษัทในเครือของ นิปปอน คอนโป จํากัด ประเทศญี่ปุ¤น ซึ่งมีสาขาท่ีประเทศญี่ปุ¤น 
100 สาขาสQวนท่ีประเทศไทยมีบริษัทในเครือเดียวกัน 4 สาขาโดยสาขาท่ีจะนํามาเป[นกรณีศึกษา ใน
การวิจัยคร้ังน้ีต้ังอยูQท่ี นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 7/355 หมูQท่ี 6 ตําบลมาบยางพร 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
 จากป~ญหาขUางตUนผูUทําวิจัยไดUนําเสนอวิธีการแกUไขป~ญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน
ภายในคลังสินคUาใหUเกิดประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด ในกระบวนการโดยมุQงเนUนการลดเวลาในการ
จัดเรียงสินคUา การเคลื่อนท่ีในข้ันตอนการทํางานตQางๆ 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการทํางานและข้ันตอนการจัดเรียงสินคUาภายในคลังสินคUาบริษัท 
นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จํากัด 

2. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอนการเคลื่อนยUายภายในคลังสินคUาใหUเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

คลังสินคUาบริษัทนิปปอนคอนโป (ประเทศไทย) จํากัดเหตุจูงใจใหUผูUทําวิจัยทําการวิเคราะห?
ป~ญหาตQางๆเพ่ือเสนอแนวทางการแกUไขนําเสนอแนวคิดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเคลื่อนยUาย
ภายในคลังสินคUาใหUใชUเวลานUอยท่ีสุดตามความตUองการของคลังสินคUา โดยนําหลักทฤษฎี ECRSมาชQวย
ลดเวลาในการปฏิบัติงานและเพ่ิมชQองทางในการไหลของสินคUาซึ่งจะสามารถเพ่ิมกําไรใหUกับองค?กรไดU
อีกทางหน่ึง 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

1. ศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานแบบด้ังเดิม 
1.1. แสดงวิเคราะห?ป~ญหาโดยใชUแผนผังกUางปลา 
1.2. กระบวนการข้ันตอนการปฏิบัติงานดังเดิม 

2. แนวทางการแกUป~ญหา 
2.1. แนวทางการแกUไขป~ญหาข้ันตอนการจัดเตรียมสินคUา 
2.2. เก็บขUอมูลเวลาข้ันตอนการทํางานกQอนและหลังปรับปรุง 

3. นํา ESRSมาปรับปรุงในแตQละข้ันตอนของการทํางาน 
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ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห?ป~ญหาและสาเหตุจากการศึกษาระหวQางการดําเนินงานสามารถระบุป~ญหาท่ี
เกิดข้ึนของกระบวนการทํางานของผูUปฏิบัติการแผนกจัดเตรียมสินคUาสQงออก พบวQา งานกระบวนการ
ทํางานไมQมีการกําหนดพ้ืนท่ีการทํางานท่ีชัดเจนทําใหUเกิดความลQาชUา และสูญเสียเวลาในกระบวนการ
ทํางาน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายตQอการทํางานตQอไปของกระบวนงานอ่ืนๆ ซึ่งสามารถระบุป~ญหาใน
รายละเอียดของการวิเคราะห?ป~ญหาโดยใชUแผนผังกUางปลา ดังภาพท่ี 1 

 
ภาพท่ี 1 แผนผังกUางปลาระบุป~ญหาท่ีทําใหUกระบวนการทํางานลQาชUา 

 
จากภาพท่ี 1 แสดงป~ญหาของกระบวนการทํางานของการจัดเตรียมสินคUา พบวQาเกิดจาก

หลายสาเหตุและสาเหตุที่สําคัญของกระบวนงานคือการทํางานท่ีซ้ําซUอนทําใหUเกิดความลQาชUาของการ
ทํางาน โดยสามารถแสดงรายละเอียดของป~จจัยท่ีเป[นสาเหตุทําใหUเกิดป~ญหาไดUดังน้ี 

1. ป~ญหาดUานวัสดุ ไดUแกQ  
1.1 พ้ืนท่ีเก็บสินคUาไมQกําหนดใหUเก็บสินคUาลักษณะเดียวกันหรือคลUายกันและไมQแบQงประเภท  
1.2 หาสินคUาไมQเจอเพราะไมQมีการกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บท่ีแนQนอน  
1.3 การลงขUอมูลอาจเกิดความผิดพลาด 

2. ป~ญหาดUานพนักงาน ไดUแกQ  
2.1 พนักงานขาดความรอบครอบในการทํางานไมQตรวจสอบข้ันตอนปฏิบัติงาน  
2.2 พนักงานลงขUอมูลซึ่งตUองเขียนเองอาจเกิดความผิดพลาดใดUในการเขียนไมQมีการ

ตรวจสอบ  
2.3 ขาดการตรวจดูระหวQางหัวหนUางานและพนักงานทําใหUการทํางานไมQเป[นไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด  
3. ป~ญหาดUานกระบวนการทํางาน ไดUแกQ  
 3.1 พนักงานหาพ้ืนท่ีในการเก็บสินคUาเองเน่ืองจากพ้ืนท่ีการทํางานไมQมีการกําหนด 

3.2 การลงขUอมูลในเอกสารไมQมีการตรวจสอบ  
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3.3 ขาดการฝTกอบรมกระบวนการทํางานทําใหUการทํางานไมQไปในทิศทางเดียวกันเน่ืองจาก
ตQางคนตQางทําและวิธีการทํางานท่ีแตกตQางกันทําใหUการแกUไขปรับแตQงใหUไปในทิศทางเดียวกันไดUยาก  

4. ป~ญหาดUานอุปกรณ?  
4.1 ซอฟต?แวร?ยังเป[นรุQนเกQาและไมQตอบสนองกับหนQวยงานท่ีเก่ียวขUองขององค?กรท้ัง

ภายในและภายนอก  
4.2 เคร่ืองมือการทํางานไมQเพียงพอเป[นรุQนเกQา ไมQสามารถใชUงานรQวมกับระบบท่ีทันสมัย

ทําใหUการทํางานลQาชUา 
แนวทางการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของแผนกจัดเตรียมสินคUา ดUวยหลัก ECRS 

(Eliminate Combine Rearrange Simplify)โดยใชUแนวคิดหลักการปรับปรุง แบQงออกเป[นข้ันตอน
ดังน้ี 

1. การตัดข้ันตอนการทํางานท่ีไมQจําเป[นในกระบวนการออกไป (Eliminate) 
ข้ันตอนการปรับปรุงโดยตัดข้ันตอนงานท่ีไมQจําเป[นน้ันคือ ข้ันตอนในสQวนการตรวจสอบ

คุณภาพงานท่ีรับสินคUาเสร็จแลUวตUองมีการตรวจอีกคร้ังหน่ึงซึ่งทําใหUเสียเวลาเป[นการทํางานซ้ําซUอนกับ
การรับสินคUาเพราะเม่ือขณะทําการรับสินคUา พนักงานสามารถตรวจสอบคุณภาพและความถูกตUองท้ัง
ปริมาณและตัวสินคUาไดUดUวย 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เปรียบเทียบข้ันตอนงานกQอน และหลังการตัดข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพสินคUา 
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หลังจากการรับสินคUาซึ่งเป[นการทํางานท่ีซ้ําซUอนและสูญเสียเวลาและเสียพ้ืนท่ีการทํางานใน
ข้ันตอนงานถัดไปการไมQสูญเสียระยะเวลาในการรอคอยงานใหUเปลQาประโยชน?ผูUปฏิบัติงานจะเกิด
ความกระตึอรือรUนในการทํางานมากข้ึนมีความกระชับและทําใหUการทํางานเป[นระบบมากข้ึน 

2. การรวมข้ันตอนการทํางานเขUาดUวยกัน (Combine) 
การรวมข้ันตอนงานท่ีทํางานคลUายกัน ซ้ําซUอนกันทําใหUการทํางานใชUเวลาโดยเปลQาประโยชน?

ทําใหUเกิดการรวมข้ันตอนการทํางานเขUาดUวยกัน 2 สQวน คือ สQวนงานรับสินคUา และสQวนงานจัดเก็บ
สินคUาท่ีมีลักษณะการทํางานท่ีคลUายกันโดยสามารถรวมสQวนงานท้ังสอง ดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 3 การรวมข้ันตอนงานท่ีทํางานคลUายกัน 
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ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบการรวมข้ันตอนงาน และจัดข้ันตอนใหมQกQอนและหลังการปรับปรุง 
 

จากภาพท่ี 4 จากเดิมสQวนงานท่ีตUองตรวจสอบความถูกตUองของสินคUา และหนQวยงานจัดเก็บ
สินคUาท่ีทํางานลักษณะคลUายกันเป[นการทํางานท่ีซ้ําซUอนกันทําใหUเกิดการสูญเสียเวลาเกิดความลQาชUา
ในการทํางานสQงผลกระทบกับข้ันตอนงานตQอไป 

3. การจัดลําดับงานใหมQ (Rearrange) 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการจัดข้ันตอนการทํางานใหมQของหนQวยงานรับสินคUาและหนQวยงานจัดเก็บสินคUา 
 



106 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

จากภาพท่ี 5 ตQอเน่ืองมาจากการรวมข้ันตอนของหนQวยงานรับสินคUาและหนQวยงานจัดเก็บ
สินคUาทําใหUการรวมข้ันตอนงานจําเป[นตUองจัดใหมQเพราะจะชQวยการทํางานท้ังสองสQวนมีข้ันตอนการ
ทํางานท่ีทําใหUข้ันตอนการทํางานสั้นลงชQวยลดเวลาทําใหUข้ันตอนการทํางานลําดับตQอไปกระชับเป[น
ระบบมากข้ึน 
 

4. ปรับปรุงวิธีการทํางาน หรือสรUางอุปกรณ?ชQวยใหUทํางานไดUงQายข้ึน (Simplify) 
จากแนวทางการปรับปรุงทําใหUสามารถเขียนผังการไหลของงานหลังการปรับปรุง ดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 6 แสดงข้ันตอนปรับปรุงวิธีการทํางานใหมQ 
 

จากภาพท่ี 6 แสดงวิธีข้ันตอนการทํางานใหมQโดยการเขียนผังการไหลของข้ันตอนการทํางาน
เพ่ือใหUสามารถทํางานไดUสะดวกและรวดเร็วข้ึน พนักงานสามารถทํางานไดUตQอเน่ืองไมQเสียเวลาในการ
รอคอยงาน 
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จากการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของของหนQวยงานจัดเตรียมสินคUาและบรรจุเขUาตูUบรรจุ
ตามหลัการECRS ทําใหUกระบวนการทํางานท้ังหมดเป[นระบบและทํางานสะดวกข้ึนมีการทํางานไมQ
ซับซUอนและมีโอกาสใหUผูUปฏิบัติงานมีการวางแผนการทํางานและลําดับความสําคัญของข้ันตอนการ
ทํางานมีเวลาในการตรวจสอบการทํางาน ทําใหUเกิดความผิดพลาดลดลง เกิดประสิทธิภาพในงานเพ่ิม
มากข้ึนและยังทําใหUเกิดความสัมพันธ?ท่ีดีระหวQางผูUปฏิบัติงานซึ่งสามารถดูไดUจากตารางเปรียบเทียบ
ข้ันตอนการทํางานกQอนปรับปรุงและหลังปรับปรุงดังน้ี 

 
ตารางท่ี 1 ผลเวลากQอนการปรับปรุง 
 

 
 

ตารางท่ี 2 ผลเวลาหลังการปรับปรุง 
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จากตารางท่ี 1 และ 2 ทําการวิเคราะห?ผลการเปรียบเทียบข้ันตอนการทํางานกQอนและหลัง
การทํางานปรับปรุงดUวยหลัก ECRS มาเป[นแนวทางการปรับปรุงและผลลัพธ?ท่ีไดUคือข้ันตอนการ
ทํางานลดลงมีความกระชับของข้ันตอนการทํางานเป[นระบบมากข้ึนสQงผลใหUระยะข้ันตอนการทํางาน
ลดลงตามลําดับ จากการวิเคราะห?ไดUจากการจับเวลาการทํางานกQอนและหลังการปรับปรุงมา
เปรียบเทียบกันไดUผลลัพธ?ของเวลาท่ีแตQละทีมการทํางานท้ังหมด 4 ทีม การทํางานมาเฉลี่ยการจับ
ขUอมูลเวลากQอนการปรับปรับปรุงอยูQท่ี ทีมท่ี 1 ใชUเวลา 259.63 นาที ทีมท่ี 2 ใชUเวลา 239.06 นาที 
ทีมท่ี 3 ใชUเวลา 243.33 นาที ทีมท่ี 4 ใชUเวลา 239.13 นาที และขUอมูลหลังการปรับปรุงงานอยูQท่ี ทีม
ท่ี 1 ใชUเวลา 202.37 นาที ทีมท่ี 2 ใชUเวลา 191.13 นาที ทีมท่ี 3 ใชUเวลา 207.03 นาทีและทีมท่ี 4 ใชU
เวลา 201.59 นาที โดยสามารถดูไดUจากตารางผลการเปรียบเทียบเวลากQอนและหลังการปรับปรุงท่ี 1 
และ 2 แสดงการรวบรวมเวลาท่ีใชUในกระบวนการทํางานท้ังหมด ท้ังกQอนการปรับปรุงและหลังการ
ปรับปรุง ซึ่งสามารถเห็นไดUชัดเจนจากการลดระยะเวลาการทํางานของแตQละข้ันตอนการทํางานของ
แตQละทีมและสามารถลดเวลาการทํางานไดU ทีมท่ี 1 ลดไดU 57.25 นาที ทีมท่ี 2 ลดไดU 48.03 นาที ทีม
ท่ี 3 ลดไดU 36.30 นาที และทีมท่ี 4 ลดไดU 37.54 นาที  
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บทคัดย�อ 

  บทความน้ีเสนอการวางแผนการอนุรักษ?พลังงานสําหรับระบบแสงสวQางไฟถนนและไฟ
สาธารณะ กรณีศึกษา เขตจังหวัด นนทบุรี เร่ิมจากการศึกษาป~ญหาคQาใชUจQายพลังงานไฟถนนและไฟ
สาธารณะท่ีเพ่ิมข้ึน จากน้ันไดUศึกษาหาเทคโนโลยีดUานแสงสวQางและจัดเป[นมาตรการท่ีสามารถ
นํามาใชUในการอนุรักษ?พลังงานไดU โดยพิจารณาท้ังดUานตUนทุนและดUานเทคนิค จากกรณีศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีของการไฟฟ¡านครหลวง เขตจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ พบวQามาตรการการ
ปรับปรุงโคมไฟใหUมีประสิทธิภาพสูง ทําใหUเกิดการอนุรักษ?พลังงาน ลดความตUองการพลังไฟฟ¡าไดU 
2.44 MW ประหยัดพลังงานไฟฟ¡าไดU 10.70 GWh/ป̂ นอกจากน้ียังมีมาตรการเปลี่ยนประเภท
หลอดไฟ ลดจํานวนหลอดไฟ ตลอดจนการป�ดไฟในเขตพ้ืนท่ีท่ีมีการจราจรบางเบาและการ
ปรับเปลี่ยนชQวงเวลาการป�ด/เป�ดไฟ ท่ีชQวยในการอนุรักษ?พลังงาน 
 
คําสําคัญ: การอนุรักษ?พลังงาน,ไฟถนนสาธารณะ 
 

Abstract 
 This paper proposes an energy conservation planning for public street lights 
systems. The increasing of electric cost for street and public lights was analyzed. 
Illumination technologies were studied for use in energy conservation measures 
which, both investment cost and technical were considered. From the case study in 
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the area of the Metropolitan Electricity Authority including Nonthaburi provinces 
shows that the energy can be saved from measures of luminaires efficiency improve. 
The result can reduce electrical power demand 2.44 MW and electrical energy 10.70 
GWh/year. Furthermore the measures to change a light bulb, reduce the number of 
lamps as well as turning off the lights in areas which have a less traffic and change 
the time to turn on/off lights time helps for energy conservation. 
 
Keywords: Energy conservation , Public street lights 
 
บทนํา 

จากสถิติขUอมูลการใชUไฟฟ¡าสาธารณะของการไฟฟ¡าท้ัง 2 หนQวยงานหลัก พบวQา ในป̂ 2555 มี
การใชUไฟฟ¡าสาธารณะรวมกันถึง 2,140.36 ลUานหนQวย/ป̂ ซึ่งคิดเป[นคQาใชUจQายกวQา 5,000 ลUานบาท/ป̂ 
สําหรับ กฟน. ในเขต นนทบุรี ตUองรับภาระการใชUไฟฟ¡าสาธารณะสูงถึง 318.96 ลUานหนQวย/ป̂ โดย
ในชQวงป̂ 2553-2555 มีอัตราการใชUเพ่ิมสูงข้ึนเฉลี่ยเกินกวQารUอยละ 10 ตQอป̂ และมีโอกาสสูงข้ึนใน
อัตราเดียวกันอยQางตQอเน่ืองทุกป̂ [1], [2] 

 ในป~จจุบันเทคโนโลยีของหลอดไฟฟ¡า อุปกรณ?แสงสวQางและการควบคุมไดUพัฒนาไปอยQางมาก 
จึงมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการใชUใหUเหมาะสมกับงานและใชUพลังงานอยQางประหยัด จึงมีความ
เป[นไปไดUสูงท่ีจะลดการใชUพลังงานของหลอดไฟฟ¡าและอุปกรณ?แสงสวQางไดU โดยไมQมีผลกระทบกับระดับ
ความสวQางหรือคุณภาพของหลอดไฟฟ¡าและอุปกรณ?แสงสวQาง 

โดยท่ีระบบแสงสวQางไฟถนนและไฟสาธารณะมิไดUถูกจัดใหUอยูQในกลุQมผูUใชUพลังงานกลุQมใดกลุQม
หน่ึงอยQางชัดเจน ตามประเภทของการจัดแบQงกลุQมผูUใชUพลังงานตามภาคเศรษฐกิจภายใตUแผน
ยุทธศาสตร?และแผนปฏิบัติการอนุรักษ?พลังงาน 20 ป̂ จึงถือเป[นชQองวQางท่ีหนQวยงานท่ีมีภารกิจ
เก่ียวกับการสQงเสริม สนับสนุนการอนุรักษ?พลังงานและประสิทธิภาพการใชUพลังงานโดยตรง    ยังมิไดU
วางแผนดําเนินการสQงเสริมและผลักดัน การอนุรักษ?พลังงานอยQางจริงจังและเป[นระบบ ประกอบกับ
ไฟถนนและไฟสาธารณะเป[นการใหUบริการสาธารณะ [3] 

 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาสถิติการใชUพลังงานในระบบแสงสวQางไฟถนนและไฟสาธารณะ  
  2. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีดUานการอนุรักษ?พลังงานระบบแสงสวQางไฟถนน และไฟสาธารณะ 
ไดUแกQ โคมไฟ หลอดไฟฟ¡า และอุปกรณ?ในระบบแสงสวQาง  
  3. เพ่ือกําหนดแนวทางในการวางแผนการอนุรักษ?พลังงานในระบบแสงสวQางไฟถนนและไฟ
สาธารณะในพ้ืนท่ีเขต นนทบุรี  
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ทฤษฎีที่เก่ียวข'องกับงานวิจัย 
1. มาตรฐานการส�องสว�างของไฟถนน 
 มาตรฐานการสQองสวQางของไฟถนน ท่ีนิยมใชUอUางอิงของนานาชาติ ไดUแกQ มาตรฐาน CIE, 

EN, IESNA และมาตรฐาน AS/NZS แตQ สําหรับประเทศไทย ยังไมQมีการกําหนดเป[นมาตรฐานการสQอง
สวQางของไฟถนน อยQางไรก็ตามจากการรวบรวมขUอมูลพบวQามาตรฐานท่ีใชUก็มาจากมาตรฐานนานชาติ 
ใชUในการออกแบบและติดต้ังงานไฟฟ¡าแสงสวQางบนถนนของหลายหนQวยงาน มีรายละเอียดแสดงใน
ตารางท่ี 1 และ 2 [5]  

 
ตารางท่ี 1 เกณฑ?การสQองสวQางของกรมทางหลวง และ กรมทางหลวงชนบท 
 

ประเภทถนน 
ความเข'มแสงเฉล่ียในแนวราบตํ่าสุด (lux) 

พ้ืนท่ีกลางเมือง พ้ืนท่ีในเมือง พ้ืนท่ีชนบท 

มอเตอร?เวย? 21.5 15.0 10.75 

ทางแยก 21.5 21.5 15.0 

ทางสายหลัก 21.5 13.0 9.7 

ทางสายรอง 13.0 9.7 6.5 

ทางสายทUองถ่ิน 9.7 6.5 2.1* 

หมายเหตุ - *อUางอิง : ขUอกําหนดและมาตรฐานท่ัวไปงานติดต้ังไฟฟ¡า แสงสวQางบนทางหลวง หนUา 3 , กรมทางหลวง  
  - ความสมํ่าเสมอของความสวQาง Emin/Eav > 1/2.5 และ Emin/Emax > 1/6  
 

ตารางท่ี 2 เกณฑ?การสQองสวQาง ของกรมสQงเสริมการปกครองทUองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  
 

ประเภทถนน 
ความส�องสว�างเฉล่ีย 

วัดในแนวระดับตํ่าสุด (lux) 

1. ถนนสายหลัก 15 
2. ถนนสายรอง 10 
3. ทางแยก 22 
4. วงเวียนท่ีไมQมีสัญญาณไฟจราจร 15 

 
2.  ชนิดของหลอดไฟฟ�า 

 หลอดไฟฟ¡าท่ีใชUแพรQหลายกับไฟถนนและไฟสาธารณะในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี และ
สมุทรปราการ ซึ่งอยูQในพ้ืนท่ีบริการของ กฟน. แบQงเป[น 5 ชนิด ไดUแกQ 1) หลอดไอปรอทความดันสูง 
(HG) 2) หลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) 3) หลอดโซเดียมความดันตํ่า (LPS) 4) หลอดโลหะฮาไลด? 
(MH) และ 5) หลอดฟลูออเรสเซนต? (FL) 
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ตารางท่ี 3 การติดต้ังโคมไฟถนนตามถนนชนิดตQาง ๆ ของพ้ืนท่ี นนทบุรี  
 

ชนิดถนน 
ความกว'างของถนน (เมตร) 

(เฉพาะผิวจราจร) 
ชนิดดวงโคม 

ตรอก 1-3 HG 80 W 
ซอยขนาดเล็ก 4-6 HG 125 W 
ซอยขนาดใหญQ 
ถนนขนาดเล็ก 

7-8 HG 150 W 

ถนนสายรอง 9-10 HG 250 W 
ถนนขนาดใหญQ 
ถนนสายหลัก 

11-12 HG 400W 

 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. รวบรวมข'อมูลการใช'พลังงานไฟถนนสาธารณะ [1], [2] 

 จากสถิติขUอมูลการใชUไฟฟ¡าสาธารณะ พบวQา ในป̂ 2545 – 2555 มีการใชUไฟสาธารณะ
รวมกัน เพ่ิมข้ึนทุก ๆ ป̂ 

 

 
 

 
 ภาพท่ี 1 ปริมาณการใชUไฟฟ¡าของไฟถนนและไฟสาธารณะของ กฟน.และ กฟภ. ป̂ 2545-2555 

 
 การใชUพลังงานในผูUใชUไฟประเภทไฟสาธารณะแยกตามเขตพ้ืนท่ีการใหUบริการ ซึ่งอยูQในเขต

พ้ืนท่ีการใหUบริการของการไฟฟ¡านครหลวง สามารถแบQงพ้ืนท่ีการใหUบริการเป[น 18 เขต 
2. ศึกษาระเบียบ มาตรฐาน ข'อบังคับท่ีเก่ียวข'องกับระบบแสงสว�างไฟถนนสาธารณะ 

 การรวบรวมเอกสาร ระเบียบ ขUอกฎหมาย ขUอบังคับท่ีเก่ียวขUองกับไฟฟ¡าถนนสาธารณะ 
คูQมือ และมาตรฐานตQาง ๆ ท่ีเก่ียวขUองกับระบบแสงสวQางไฟถนนและไฟสาธารณะ 
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ภาพท่ี 2 ปริมาณการใชUพลังงานไฟฟ¡าแตQละเขต แยกตามจังหวัด 
ตามการใชUพลังงานจากมากไปหา นUอยป̂ 2553-2555 

 
 3. หาจํานวนและจําแนกชนิดหลอดไฟฟ�าระบบแสงสว�างไฟถนนสาธารณะ 

 ขUอมูลของจํานวนหลอดไฟฟ¡าท่ีใชU จากขUอมูลจํานวนหลอดไฟฟ¡าท่ีมีใชUในระบบแสงสวQางไฟ
ถนนและไฟสาธารณะ จากฝ¤ายบริหารงานกลาง การไฟฟ¡านครหลวง ซึ่งหนQวยงานดังกลQาวจะเป[นผูU
รวบรวมขUอมูลจํานวนหลอดไฟฟ¡าทุกชนิดและทุกขนาดท่ีมีการใชUทั้งหมดในพ้ืนท่ีบริการของ กฟน. ท้ัง 
18 เขต ซึ่งครอบคลุมจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑลอีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี และ
สมุทรปราการจากขUอมูล จะพบวQามีหลอดไฟทุกชนิดรวมกันกวQา 456,466 หลอด    โดยหลอดไฟท่ีมี
การใชUเป[นจํานวนมาก ไดUแกQ หลอดไอปรอทความดันสูง (HG) หลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) และ
หลอดฟลูออเรสเซนต? (FL) โดยสรุปดังน้ี 

1) หลอด HG ขนาด 50 80 และ 125 วัตต? มีจํานวนรวมกันท้ังหมด 319,842 หลอด 
2) หลอด HPS ขนาด 150 250 และ 400 วัตต? มีจํานวนรวมกันท้ังหมด 96,331 หลอด 
3) หลอด FL ขนาด 18 และ 36 วัตต? มีจํานวนรวมกันท้ังหมด 17,533 หลอด 

  
ผลการวิจัย 

1.  วิเคราะห� สังเคราะห�ข'อมูลเพื่อจําแนกรายละเอียด 
 พิจารณาเกณฑ?ท่ีใชUในการวิเคราะห?ดUานเทคนิคและดUานเศรษฐศาสตร? จาก 1) ชนิด 

ขนาด และจํานวนหลอดไฟท่ีใชUในระบบไฟแสงสวQางไฟถนนและไฟสาธารณะ 2) ปริมาณการใชU
พลังงานไฟฟ¡า 3) ความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีนํามาใชUงาน และ 4) ผลประหยัดและความ
เหมาะสมทางดUานเศรษฐศาสตร?ดUวยวิธี Life cycle cost analysis (NPV, B/C, IRR, Payback 
period) 



114 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

2. สรุปแนวทางการวางแผนอนุรักษ�พลังงานในระบบแสงสว�างไฟสาธารณะ 
2.1 โคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใช'หลอดไฟฟ�าชนิดความดันไอสูง (High Intensity 

Discharge Lamp: HID) 
 การอนุรักษ?พลังงานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะ ท่ีใชUหลอดไฟฟ¡าชนิดความดันไอสูง 

ไดUแกQ หลอดไอปรอทความดันสูง และหลอดโซเดียมความดันสูง มีหลายวิธี ข้ึนอยูQกับความเหมาะสม
ในการใชUงาน ดังแสดงใน ภาพท่ี 3 

 

 
 

 ภาพท่ี 3 การอนุรักษ?พลังงานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชUหลอดไฟฟ¡าชนิดความดันไอสูง 
  
  2.2 โคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใช'หลอดไฟฟ�าชนิดฟลูออ เรสเซนต� (Fluorescent 

Lamp: FL) 
 การอนุรักษ?พลังงานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชUหลอดฟลูออเรสเซนต? มีหลายวิธี

เชQนเดียวกัน ดังแสดงใน ภาพท่ี 4 

 
 
 

 ภาพท่ี 4 การอนุรักษ?พลังงานในโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชUหลอดไฟฟ¡าชนิดฟลูออเรสเซนต? 
 

2.3 แนวทางการประเมินศักยภาพของการอนุรักษ�พลังงานและความเหมาะสมในการลงทุน 
 ขUอมูลไฟถนนและไฟสาธารณะท่ีใชUในการวิเคราะห? การประเมินศักยภาพการอนุรักษ?

พลังงานภายใตUหัวขUอน้ี จะอUางอิงขUอมูลชนิดและจํานวนหลอดไฟท่ีใชU  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

115 
 

ตารางท่ี 4 สัดสQวนการใชUพลังงาน ของหลอดไฟชนิดตQาง ๆ 
 
ลําดับ ชนิดหลอด ขนาด (W) จํานวน (ชุด) พลังงานไฟฟ�า(GWh/ป�)  

1 หลอดไอปรอทความดันสูง (HG) 

80 225,578 84.48  
125 81,654 46.89 
250 5,073 5 .70  
400 4,339 7 .62  

2 หลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) 
150 15,535 10 .99  
250 49,672 59 .53  
400 31,124 60 .35  

3 หลอดฟลูออเรสเซนต� (FL) 36 16,723 3 .20  
 

 จากการวิเคราะห?แนวทางการปรับปรุงการใชUพลังงานของโคมไฟถนนและไฟสาธารณะท่ี
ใชUหลอดไฟชนิดตQาง ๆ มีผลแสดงในตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แนวทางการปรับปรุงการใชUพลังงานโคมไฟถนนและไฟสาธารณะ 
 

ขนาด (W) แนวทางปรับปรุง 

1. โคมไฟหลอดไอปรอทความดันสูง (HG) 
HG 50 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด T5 ขนาด 21 W พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 80 W เปลี่ยนเป[นใชUโคมไฟถนนหลอด LED ขนาด 31 W 
HG 125 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด T5 ขนาด 14 W x 2 หลอด พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 160 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด T5 ขนาด 14 W x 2 หลอด พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง 
HG 250 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด Metal Halide (MHL) ขนาด 100 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง 
HG 400 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด Metal Halide (MHL) ขนาด 150 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง 

2. โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) 
HPS 150 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด HPS ขนาด 50 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง 
HPS 250 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด HPS ขนาด 100 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง 
HPS 400 W เปลี่ยนเป[นใชUหลอด HPS ขนาด 150 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง 

3. โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต� (FL) ขนาด 36 W 
FL 36 W 

 
เปลี่ยนเป[นใชUหลอด T5 ขนาด 14 W พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง 
เปลี่ยนเป[นใชUหลอด T5 ขนาด 28 W 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดสอบ แนวทางการวางแผนอนุรักษ?พลังงานในระบบแสงสวQางสาธารณะ 

สามารถทําไดUโดยปรับปรุงโคมหลอดไฟฟ¡าชนิด HID และลดขนาดใหUมีกําลังไฟฟ¡าลดลงแตQความสวQาง
ยังคงเทQาเดิม และหลอดฟลูออเรสเซนต? สามารถเปลี่ยนชนิดบัลลาสต?ใหUมีพลังงานสูญเสียลดลง 
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รวมถึงการลดจํานวนหลอดจาก 2x36 W (T8) เป[น 1x36 W วิธีน้ีสามารถประหยัดพลังงานลงไดU
มากกวQา 50% และ ยังเพ่ิมคQาความสวQางใหUกับโคมไฟดUวยและผลจากการวิเคราะห?ความเหมาะสมทางดUาน
การเงินเศรษฐศาสตร? พบวQามี 3 แนวทางในการประหยัดพลังงานท่ีคุUมคQากับการลงทุน 

1) โคมไฟหลอดไอปรอทความดันสูง (HG) หลอด HG ขนาด 50 W เปลี่ยนเป[นการใชUหลอด 
T5 ขนาด 21 W พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง สามารถลดความตUองการพลังไฟฟ¡าไดU 431.26 kW 
ประหยัดพลังงานไฟฟ¡าไดU 1,888,928 kWh/ป̂ 

2) โคมไฟหลอดโซเดียมความดันสูง (HPS) หลอด HPS ขนาด 150 W เปลี่ยนเป[นการใชU
หลอด HPS ขนาด 50 W พรUอมแผQนสะทUอนแสง สามารถลดความตUองการพลังไฟฟ¡าไดU 1,535 kW 
ประหยัดพลังงานไฟฟ¡าไดU 6,722,678 kWh/ป̂ 

3) โคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต? (FL) หลอด FL ขนาด 36 W เปลี่ยนเป[นการใชUหลอด FL
ขนาด 36 W พรUอมโคมประสิทธิภาพสูง สามารถลดความตUองการพลังไฟฟ¡าไดU 477 kW ประหยัด
พลังงานไฟฟ¡าไดU 2,087,532 kWh/ป̂ 

จากการดําเนินงานท้ัง 3 มาตรการ พบวQาทําใหUเกิดการอนุรักษ?พลังงาน สามารถลดความ
ตUองการพลังไฟฟ¡าไดU 2.44 MW ประหยัดพลังงานไฟฟ¡าไดU 10.70 GWh/ป̂ 
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[1] การไฟฟ¡านครหลวงแหQงประเทศไทย.ปริมาณและสัดส�วนการใช'พลังงานไฟฟ�าของไฟถนนและไฟ
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเพ่ือสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทางการเกษตรของ
ชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัลออนไลน? ผลการรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?
แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พบวQา มีสินคUาชุมชน จํานวน 11 
รายการ ผลิตภัณฑ?แปรรูป จํานวน 3 รายการ และสินคUาทางการเกษตร 4 รายการ โดยนําขUอมูลท่ี
รวบรวมไดUนํามาสรUางเพจในเฟสบุ¢ค “สินคUาชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี” โดยภายในเพจ
ประกอบดUวยภาพ ขUอมูลสินคUา ราคา และเบอร?โทรศัพท?ที่สามารถติดตQอกับผูUซื้อโดยตรง ซึ่งจะเป[นอีก
หน่ึงชQองทางในการสQงเสริมการขายสินคUาสามารถเขUาถึงสินคUาไดUงQาย และสะดวก 

 

คําสําคัญ: สื่อดิจิทัล สินคUาทางการเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี    
 

Abstract 

 The objectives of this research were to collect agricultural processed 
products of local communities in Kanchanaburi Special Economic Zone and to 
promote the distribution channels of those products through online digital media. 
The results of this research indicated that there were 11 community product items, 3 
processed product items, and 4 agricultural product items.  Data collected were then 
used to develop Facebook fan page entitled "Community Products in Kanchanaburi 
Special Economic Zone. The content and details of this page consisted of product 
image, description, price, and contactable telephone number. This developed page is 
another channel for product sale promotion in simple and convenient manner 
 

Keywords: digital media, agricultural products, Kanchanaburi Special Economic Zone 
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บทนํา 
 ในป~จจุบันสื่อดิจิทัลมีความสําคัญและไดUรับความสนใจเป[นอยQางมาก โดยประเทศไทยมี
แนวทางในการพัฒนาประเทศมาอยQางตQอเน่ืองต้ังแตQอดีตถึงป~จจุบัน “ประเทศไทย 1.0” ท่ีเนUน ภาค
การเกษตร ไปสูQ “ประเทศไทย 2.0” ท่ีเนUนอุตสาหกรรมแตQเป[นอุตสาหกรรมเบา และกUาวสูQโมเดล
ป~จจุบัน “ประเทศ ไทย 3.0” ท่ีเนUนอุตสาหกรรมหนักและการสQงออก โดยรัฐบาลสมัยป~จจุบันมี
แนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสูQยุค ประเทศไทย 4.0 การปรับเปลี่ยนโครงสรUางเศรษฐกิจ คือ 
“เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดUวยนวัตกรรม” เปลี่ยนจากเกษตรแบบด้ังเดิมมาเป[นเกษตรแบบสมัยใหมQ 
เกษตรกรสามารถกUาวข้ึนมาเป[นผูUประกอบการไดUดUวยตนเอง เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของตนเองไดUโดยการรูUจักพ่ึงพาตัวเอง ใชUนวัตกรรมเขUามาชQวยพัฒนาการเกษตรใหUกUาวหนUามากข้ึน 
และในป~จจุบันประเทศยังตUองเผชิญกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงตUองใหUความสําคัญกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะจะเป[นแนวทางในการพัฒนาท่ีย่ังยืนตQอไป 
 ภาคเกษตรกรรมของไทยเขUาสูQการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน สQงผลกระทบตQอวิถีชีวิตของเกษตรกร 
ไมQวQาจะเป[น ผลผลิตทางการเกษตร ป~ญหาจากภัยธรรมชาติ ป~ญหาเศรษฐกิจ รวมท้ังผลผลิตมีจํานวน
มากเกินความตUองการของ ผูUบริโภค สQงผลใหUราคาสินคUาเกษตรตกตํ่าลง จนทําใหUเกษตรกรมีภาระ
หน้ีสิน ดังน้ันเกษตรกรควรมีวิธีการแกUป~ญหาขUอบกพรQองตQางๆ และความไรUประสิทธิภาพของเทคนิค
ในการเปลี่ยนแปลงของการดําเนินการแบบเดิม การวางแผนใหUมีประสิทธิภาพ คUนหาเทคนิควิธีการ
ใหมQๆ ใหUมีความกUาวหนUาทางดUานตQางๆ ใหUมีความเจริญเติบโตอยQางตQอเน่ือง ซึ่งประเด็นดังกลQาว
สอดคลUองกับนโยบายไทยแลนด? 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพของกลุQม SMEs การเกษตรตUองเปลี่ยน 
จากการเกษตรแบบด้ังเดิม ไปสูQการเกษตรสมัยใหมQ เนUนการบริหารจัดการและใชUเทคโนโลยีหรือ 
Smart Farming นําไปสูQการเป[นเกษตรกรแบบเป[นผูUประกอบการ (สุวิทย? เมษินทรีย?, 2560) 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กาญจนบุรี 
 2. เพ่ือสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัลออนไลน? 
 
กรอบแนวคิด  
 1. ขอบเขตดUานพ้ืนท่ี 
     ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี 
 2.  ขอบเขตดUานเน้ือหา 
     รวบรวมขUอมูลเก่ียวกับสินคUา ผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษกาญจนบุรี นําเสนอชQองทาง และสรUางชQองทางการขายสินคUาทางเกษตรผQานสื่อดิจิทัลออนไลน?  
 3.  ขอบเขตดUานประชากรกลุQมเป¡าหมาย 
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     เนUนผูUสันทัดกรณีระดับอําเภอ ระดับเทศบาล ผูUนําชุมชน ผูUประกอบการดUานสินคUาทาง
การเกษตร ผูUประกอบการดUานการแปรรูปผลิตภัณฑ?ทางการเกษตร และเกษตรกร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  การรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของชุมชน 
 1.1  การสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
กาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัลออนไลน? 
 1.2  การสรUางเฟสบุ¢คแฟนเพจ (Facebook fan[age) 
 1.3  การจําหนQายสินคUาออนไลน?ดUวยเทคนิคถQายทอดสดผQานเฟสบุ¢คแฟนเพจ 
(Facebook live) 
 1.4  การจําหนQายสินคUาผQายแอพพลิเคช่ันไลน? (Line) 
 1.5  การจําหนQายสินคUาผQานทางเว็บไซต? (Website) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีเป[นการวิจัยการสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทางการเกษตรของชุมชนใน
พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัล ซึ่งผลการวิเคราะห?ขUอมูล ประกอบดUวย 
 1.  ผลการรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ กาญจนบุรี มีดังน้ี 
 1.1  สินคUาชุมชน  
    หินหยกมงคลสองแผQนดิน ปูทะเลทวาย ปลาอินทรีย?ทวาย ปลาโอทวาย ปลากะพงแดง 
ปลาทูสด ปลาหมึกสด แมงดาทะเล กุUงล็อบสเตอร? ปลากระบอก และเห็ดโคน  
 1.2  ผลิตภัณฑ?แปรรูป 
   แหนมปลาหมึก ถ่ัวพมQา และปลาทูคอหัก   
 1.3  สินคUาเกษตร 
  เงาะพุนํ้ารUอน กลUวยหอมจินดา ขUาวโพดตะนาวศรี  และแตงโมเหมืองแรQ   
 2.  ผลการสรUางสื่อดิจิทัลออนไลน? โดยการสรUางเพจสินคUาชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กาญจนบุรี เพ่ือเป[นชQองทางการขายสินคUาใหUกับชุมชน  
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ภาพท่ี 1 เพจสQงเสริมการขายสินคUาชุมชน เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุร 
 

สรุปและข'อเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เร่ืองการสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทางการเกษตรของชุมชนในพ้ืนท่ีเขต
เศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัล มีวัตถุประสงค?เพ่ือรวบรวมสินคUาและผลิตภัณฑ?แปรรูป
ทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเพ่ือสQงเสริมชQองทางการขายสินคUาทาง
การเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ กาญจนบุรีผQานสื่อดิจิทัลออนไลน? ผลการรวบรวมสินคUา
และผลิตภัณฑ?แปรรูปทางการเกษตรของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี พบวQา มีสินคUาชุมชน 
จํานวน 11 รายการ ผลิตภัณฑ?แปรรูป จํานวน 3 รายการ และสินคUาทางการเกษตร 4 รายการ โดย
นําขUอมูลท่ีรวบรวมไดUนํามาสรUางเพจในเฟสบุ¢ค “สินคUาชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี” โดย
ภายในเพจจะประกอบดUวยภาพ ขUอมูลสินคUา ราคา และเบอร?โทรศัพท?ท่ีสามารถติดตQอกับผูUซื้อ
โดยตรง ซึ่งจะเป[นอีกหน่ึงชQองทางในการสQงเสริมการขายสินคUาสามารถเขUาถึงสินคUาไดUงQาย และ
สะดวก 
 
ข'อเสนอแนะ 
 1.  ขUอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชU 
      ผูUใชUงานควรมีการลงทะเบียนเพ่ือใชUงานเฟสบุ¢ค  
 2.  ขUอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตQอไป 
     - ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคUาท่ีใชUบริการซื้อสินคUาผQานทางเพจ 
     - ควรมีการเพ่ิมชQองทางการขายสินคUาผQานสื่อดิจิทัลออนไลน?ในชQองทางอ่ืน เพ่ือใหU
ครอบคลุมกับผูUใชUงาน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูU
แบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก และศึกษาความพึงพอใจของผูUเรียนท่ีมีตQอสื่อ
มัลติมีเดียท่ีสรUางข้ึน กลุQมตัวอยQาง คือ กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม แบบเจาะจงจํานวน 20 คน
เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย ประกอบดUวย สื่อมัลติมีเดียเร่ืองการเช่ือมแม็ก แบบประเมินคุณภาพสื่อ
มัลติมีเดีย และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ผลการวิจัยพบวQา คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียดUานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูQในระดับดี
มาก (   =4.89) มีคQาประสิทธิภาพ E1/E2 = 90.30/97.40 ซึ่งสูงกวQาเกณฑ? 90/90 อยQางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ .05 เป[นไปตามสมมุติฐานท่ีกําหนดไวUวQาไมQตํ่ากวQาเกณฑ? 90/90 และผูUเรียนมีตQอความพึง
พอใจตQอรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก ท่ีผูUวิจัยสรUาง
ข้ึนอยูQในระดับมากท่ีสุด 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูUแบบผสมผสาน, มัลติมีเดีย, การเช่ือมแม็ก 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to develop and find the efficiency of 
Blended learning set with Multimedia in Welding mag. And to study the students' 
satisfaction with the created multimedia The sample is the sample group used in this 
research. Students in Mechanical Industrial Technology Program Who studied welding 
technology. The tools used in this study were multimedia, including welding mag. 
Multimedia Assessment Form And satisfaction questionnaire. 
 The results of the research showed that. The quality of multimedia in the 
media production techniques has a very good quality. (  = 4.89) with E1 / E2 
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efficiency as 90.30 / 97.40 which is significantly higher than the 90/90 criteria at the 
level of .05, following the hypothesis that Specified that not less than 90/90 criterion 
and learners are satisfied with the style of integrated learning management using 
multimedia. About welding mag. The researcher created the highest level. 
 
Keywords: Blended learning set, Multimedia, Welding mag 
 
บทนํา   

เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม  มีความเจริญกUาวหนUาอยQางรวดเร็ว 
นโยบายภาครัฐ ไดUจัดต้ังกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีพันธกิจในการพัฒนาและ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสQงเสริมใหUมีการเรียนรูUตลอดชีวิต (กระทรวง
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2550) ในป~จจุบันการจัดการเรียนการสอนควรคํานึงถึงผูUเรียนเป[นสําคัญ 
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดลUอมการเรียนการสอน สาระความรูU และสื่อการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย เนUนใหUผูUเรียนไดUเรียนรูUดUวยตนเอง ไดUฝTกทักษะการแสวงหาความรูUตามความสนใจจาก
แหลQงการเรียนรูUตQาง ๆ เพ่ือสนับสนุนใหUผูUเรียนไดUเผชิญกับป~ญหาตQาง ๆ สามารถประยุกต?ความรูUใน
การแกUไขป~ญหาไดUอยQางเหมาะสม (อินทิรา รอบรูU, 2553) 
 ในป~จจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสQวนใหญQ เป[นการสอนแบบบรรยาย ใชUสื่อและ
อุปกรณ?การสอนนUอย และมีความตUองการในการพัฒนาการเรียนการสอนใหUสอดคลUองกับเทคโนโลยี
ในป~จจุบัน โดยเฉพาะในรายวิชาท่ีเก่ียวขUองกับการคํานวณผูUเรียนมักใหUความสนใจในการเรียนการ
สอนแบบบรรยายคQอนขUางนUอย ทําใหUขาดความเขUาใจในเน้ือหาวิชา สQงผลใหUผลการเรียนคQอนขUางตํ่า
กวQาเกณฑ?คQอนขUางมาก ซึ่งสะทUอนใหUเห็นถึงความจําเป[นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 
ใหUสามารถชQวยสรUางใหUบุคคลสามารถแสวงหาความรูUไดUดUวยตนเอง เพ่ือสQงเสริมใหUมีการเรียนรูUตลอด
ชีวิต และเพ่ือใหUสามรถนําความรูUน้ันมาประยุกต?ใชUในการปฏิบัติงานในอาชีพไดUอยQางมีประสิทธิภาพ 

    ประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีเก่ียวกับงานเช่ือมเกิดข้ึนเป[นจํานวนมาก เชQน โรงงาน
ประกอบรถยนต? โรงงานอุตสาหกรรมประเภท ผลิตช้ินสQวนประกอบยานยนต?ตQางๆ โรงงานอุตสาหกรรม
เหลQาน้ีงานเช่ือมไดUมีบทบาทความสําคัญเป[นอยQางมาก  ในขณะท่ีโรงงานอุตสาหกรรมงานเช่ือมกําลัง
เติบโต ไดUมีการพัฒนาเคร่ืองเช่ือม มิก-แม็ก ข้ึนเพ่ือใหUงานมีคุณภาพดี และ รวดเร็วในการทํางาน 
 ในการขยายตัวโรงงานอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยเกิดข้ึนเป[นจํานวนมาก แตQยังขาด
แคลนบุคลากรชQางเช่ือมเป[นจํานวนมาก โดยเฉพาะชQางเช่ือมโลหะท่ีมีความรูUความชํานาญ และ 
ทักษะสูงจึงยังไมQสามารถป¡อนเขUาสูQระบบอุตสาหกรรมไดUอยQางเพียงพอตQอความตUองการท่ีมีมาก 
ป~จจุบันในภาคสQวนของการศึกษาในระดับวิชาชีพตQางๆ ถือวQาเป[นสQวนสําคัญท่ีจะผลิตบุคลากรเขUาสูQ
ภาคอุตสาหกรรม ท่ีมีความเจริญเติบโตอยQางตQอเน่ือง ซึ่งในดUานของชQางเช่ือมโลหะบางสถาบันยังไมQ
สามารถผลิตบุคลากรไดUเพราะยังขาดคูQมือ สื่อการเรียนรูU อุปกรณ?การสอนท่ียังไมQเพียงพอเพ่ือใหU
ผูUเรียนไดUศึกษาคUนควUานําไปใชUในการปฏิบัติจริงซึ่งความสําคัญของป~ญหาน้ีถือวQาเป[นสQวนสําคัญมาก 
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เพราะถUาไมQมีคูQมือ สื่อการสอน และอุปกรณ?ผูUเรียนก็จะไมQสามารถคUนควUาหาความรูUเพ่ิมเติมเพ่ือนําไป
ปฏิบัติงานจริงไดU ดังน้ันชุดสื่อการเช่ือมถือวQามีสQวนสําคัญอยQางมากเพราะบางสถาบันมีเคร่ืองท่ี
ทันสมัย แตQยังขาดคูQมือหรือสื่อการสอนอยูQ 

วิธีการสอนแบบผสมผสานเป[นวิธีการสอนท่ีใชUหลาย ๆ วิธีรวมกัน เชQนการสาธิต บรรยาย 
อธิบาย อภิปราย เพ่ือสอนเน้ือหาหน่ึง ๆ เพ่ือใหUผูUเรียนสรุปมโนคติไดUวิธีการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ผสมผสานยังเป�ดโอกาสใหUผูUเรียนนําความรูUตQาง ๆ มาเช่ือมโยงในการแกUป~ญหา ขณะเดียวกันยังสQงผล
ใหUผูUเรียนเกิดการเรียนรูUไดUดีท่ีสุด ตามความเหมาะสมกับความสามารถของผูUเรียนและสนองความ
แตกตQางระหวQางบุคคล อันจะสQงผลใหUผูUเรียนมีกระบวนการคิดท่ีนําไปแกUป~ญหาตQาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดUใน
ชีวิตประจําวันอยQางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังมีเจตคติที่ดีตQอการเรียน (นิตยา สีนาเคน, 2551) 
 ผูUวิจัยจึงสนใจท่ีจะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสาน ท่ีสอดคลUองกับความกUาวหนUา
ทางเทคโนโลยี เพ่ือใหUผูUเรียนเกิดประสบการณ?ในการแสวงหาความรูU และเขUาใจในเน้ือหาบทเรียนดUวย
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท้ังในหUองเรียน  และจากทางสื่อสารสนเทศเพ่ือใหUผูUเรียนสามารถ
ประยุกต?ใชUความรูUในการแกUไขป~ญหาในวิชาชีพไดUอยQางมีประสิทธิภาพ และอยQางย่ังยืน ใหUสอดคลUอง
กับบริบทสังคมแหQงการเรียนรูUของประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค�ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก ใหUมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ? 90/90 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนโดยใชUชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
       3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังจากไดUรับการจัดการเรียนรูUโดยใชUชุดการเรียนรูU
แบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
       1. นักศึกษาท่ีไดUรับการจัดการเรียนรูUโดยใชUกระบวนการแกUป~ญหาดUวยกิจกรรมการสอนแบบ
ผสมผสานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวQากQอนเรียน        
       2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตQอการจัดการเรียนรูUโดยใชUกระบวนการ
แกUป~ญหาดUวยกิจกรรมการแบบสอนผสมผสานมีคQาเฉลี่ยอยูQในระดับมากข้ึนไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
       1. ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
             กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เคร่ืองกล ท่ีเรียนวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม แบบเจาะจงจํานวน 20 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชUในการวิจัย 
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 2.1 ตัวแปรตUน ไดUแกQ  ชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดUแกQ  
         2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย 

เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
         2.2.2 ความพึงพอใจตQอชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
 

กรอบแนวคิดในข้ันตอนการวิจัย 
จากการศึกษาขUอมูลจากแหลQงตQางๆ ผูUวิจัยไดUกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในข้ันตอนการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจยั 
(Input) 

กระบวนการวิจัย 
(Process) 

ผลที่ได'รับ 
(Output) 

ขั้นตอนที่ 1 
ศึกษาหานวัตกรรมที่
จําเป[นในการเรียนการ
สอน 

1.1  ศึกษาขUอมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวขUองจากสถาบันตQางๆ ในประเทศ 
1.2  สรUางเครื่องมือเพื่อใชUเก็บขUอมูลเป[น
แบบสํารวจหาคQ าความสอดคลUองกับ
เน้ือหาวิชาโดยผูUเช่ียวชาญ 
1.3  นําแบบสอบถามไปเก็บขUอมูลกับ
ผูUเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 

จะไดUชุดการเรียนรูUแบบผสมผสาน
ที่จําเป[นในการพัฒนาผูUเรียนใน
เน้ือหาเรื่องงานเช่ือมแม็ก 

ขั้นตอนที่ 2 
สรUางกิจกรรมการเรียน
การสอน 

2.1  นํารายละเอียดจากการวิเคราะห?คQา
ความสอดคลUองจากผูUเช่ียวชาญมากําหนด
กิจกรรมการเรียนรูU 
2.2  วิเคราะห?วัตถุประสงค?เชิงพฤติกรรม 
2.3  สรUางส่ือมัลติมีเดีย 

1. ส่ือมัลติมีเดีย 
2. ระดับความรูUจากวัตถุประสงค?
เชิงพฤติกรรม 
3. ส่ือ มัลติ มี เดี ยประกอบดU วย
ขUอมูลเน้ือหา, และแบบทดสอบ
ความรูU จํานวน 50 ขUอ 

ขั้นตอนที่ 3 
นําหลักสูตรการสอนไป
ใชUจริงกับกลุQมตัวอยQาง 

3.1  กําหนดกลุQมตัวอยQางที่จะใชUเรียน 
3.2 ทดลองใชUหลักสูตรการเรียนโดยใชU ชุด
การเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยส่ือมัลติมีเดีย 
3.3 นําผลรวบรวมขUอมูลเพื่ อใชU ในการ
ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรูUของผูUเรียนตาม
สมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไวU 

กลุQมตัวอยQางที่ใชUในการวิจัย เลือก
โด ย วิ ธี ก า ร สุQ ม แ บ บ เจ า ะ จ ง 
(Purposive Sampling) โดยกลุQม
ตั วอยQ าง เป[ น เป[ น นั ก ศึกษ าใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องกล ที่ เรียนวิชาเทคโนโลยี
การเช่ือม แบบเจาะจงจํานวน 20 
คน  
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ขั้นตอนการวิจยั 
(Input) 

กระบวนการวิจัย 
(Process) 

ผลที่ได'รับ 
(Output) 

ขั้นตอนที่ 4 
ประเมินผลการเรียนรูU
ของผูUเรียน 

4.1  ป ร ะ เ มิ น ป ฏิ กิ ริ ย า ต อ บ ส น อ ง
(Reaction) 
4.2 ประเมินการเรียนรูU (Learning) 
4.3  ป ระ เมิ น พ ฤติ ก รรม ที่ เป ล่ี ยน ไป
(Behavior) 
 

1. ผลความพึงพอใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2.  ผลของความรูUตามสมรรถนะ 
3.  ผลของการทําแบบทดสอบ
กQอน/หลังเรียน 
4.ผลการสํารวจคQาคุณภาพของ
เครื่องมือจากผูUเช่ียวชาญ 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
    กลุQม ตัวอยQางท่ี ใชU ในการวิจัยค ร้ังน้ี  เลือกโดยวิธีการสุQมแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยกลุQมตัวอยQางเป[นนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเคร่ืองกล ท่ีลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 แบบเจาะจงจํานวน 20 คน 
  2. เน้ือหา/สาระการเรียนรูU  
  เน้ือหาในการวิจัยคร้ังน้ีใชUเน้ือหาท่ีครอบคลุมกระบวนการเช่ือมอาร?กโลหะก¢าซคลุม 
(GMAW) ของกรมพัฒนาฝ^มือแรงงาน การวิจัยในคร้ังน้ี ผูUวิจัยใชUเวลาในการทดลองใชUรูปแบบการ
จัดการเรียนรูUต้ังแตQเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
  3. เคร่ืองมือท่ีใชUในการทดลอง 
  3.1 เคร่ืองมือท่ีใชUในการพัฒนาผูUเรียน ประกอบดUวย 
  3.1.1 ชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานโดยใชUสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
 

 
  

ภาพท่ี 1 หนUาแรกของบทเรียน 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

127 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หนUาเมนูบทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หนUาเน้ือหาบทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนUาแบบทดสอบของบทเรียน 
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ภาพท่ี 5 หนUาผลทดสอบของบทเรียน 
 

    3.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวย
สื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
   3.2 เคร่ืองมือท่ีใชUเก็บขUอมูล ประกอบดUวย 
    3.2.1 แบบประเมินคุณภาพของการเรียนดUวยชุดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก เป[นแบบประมาณคQา 5 ระดับ 
    3.12 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตQอชุดการเรียนรูUแบบผสมผสาน
ดUวยสื่อมัลติมีเดีย เร่ืองงานเช่ือมแม็ก โดยกําหนดระดับความพึงพอใจในการประเมิน 5 ระดับ 
  4. การสรUางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
โดยไดUมีขั้นตอนการสรUาง ดังน้ี 
   4.1. ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาหานวัตกรรมท่ีจําเป[นในการเรียนการสอน 
    4.1.1 ศึกษาขUอมูลจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขUองจากสถาบันตQางๆ ในประเทศ 
    4.1.2 สรUางเคร่ืองมือเพ่ือใชUเก็บขUอมูลเป[นแบบสํารวจหาคQาความสอดคลUองกับ
เน้ือหาวิชาโดยผูUเช่ียวชาญ 
    4.1.3 นําแบบสอบถามไปเก็บขUอมูลกับผูUเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน 
   4.2 ข้ันตอนท่ี 2 สรUางกิจกรรมการเรียนการสอน 
    4.2.1 นํารายละเอียดจากการวิเคราะห?คQาความสอดคลUองจากผูUเช่ียวชาญมากําหนด
กิจกรรมการเรียนรูU 
    4.2.2 วิเคราะห?วัตถุประสงค?เชิงพฤติกรรม 
    4.2.3 สรUางสื่อมัลติมีเดีย 
   4.3 ข้ันตอนท่ี 3 นําหลักสูตรการสอนไปใชUจริงกับกลุQมตัวอยQาง 
    4.3.1 กําหนดกลุQมตัวอยQางท่ีจะใชUในการจัดการเรียนการสอน 
    4.3.2 ทดลองใชUรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใชU สื่อมัลติมีเดีย 
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    4.3.3 นําผลรวบรวมขUอมูลเพ่ือใชUในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนการ
ประเมินผลการเรียนรูUของผูUเรียนตามสมมุติฐานของการวิจัยท่ีไดUต้ังไวU 
  4.4 ข้ันตอนท่ี 4 ประเมินผลการเรียนรูUของผูUเรียน 
    4.4.1 ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction) 
    4.4.2 ประเมินการเรียนรูU (learning) 
    4.4.3 ประเมินพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป (behavior) 
  5. การเก็บรวบรวมขUอมูล 
   การวิจัยคร้ังน้ีผูUวิจัยไดUกําหนดการดําเนินการและเก็บรวมรวมขUอมูลการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็กไวUดังน้ี 
   5.1 ติดตQอคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพ่ือเรียนเชิญ
ผูUทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทQาน เขUารQวมเป[นผูUทรงคุณวุฒิในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบ
ผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
   5.2 ผูUวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก
ท่ีพัฒนาข้ึน นําไปเสนอตQอผูUทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทQาน แลUวทําการประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก 
   5.3 ผูUวิจัยนํารูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก
ท่ีผQานการประเมิน และผQานการปรับปรุงแกUไขมาแลUว มาใชUกับกลุQมตัวอยQาง โดยการวิเคราะห?
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย ตามสูตร E1/E2 น้ัน (ผล
การทดสอบกQอนเรียนไดUจากคะแนนของผูUเรียนท่ีลงทะเบียนในรายวิชาเทคโนโลยีการเช่ือมในภาค
การศึกษา 1/2562) 
  6. การวิเคราะห?ขUอมูล 
  ผูUวิจัยดําเนินการวิเคราะห?ขUอมูลโดยใชUคQาสถิติตQางๆ ดังน้ี 
   6.1 วิเคราะห?คุณภาพ และ ความพึงพอใจท่ีมีตQอรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสาน
ดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็กโดยใชUการหาคQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   6.2 วิเคราะห?หาคQาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก จากสมการตามเกณฑ? E1/E2 (ชัยยงค? พรหมวงศ? และคณะ, 2545) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห?คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย 
 การวิเคราะห?คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย ผQาน
การประเมินจากผูUทรงคุณวุฒิ 3 ทQาน เพ่ือใหUสื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพกQอนนําไปทดลองใชU ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวิเคราะห?  
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ตารางท่ี 2 แสดงคQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูU
แบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย 
 

รายการการประเมิน  S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด'านตัวอักษร และสี 
1.1 ขนาดของตัวอักษรสวยงาม 4.90 0.31 ดีมาก 
1.2 รูปแบบตัวอักษรอQานงQาย และชัดเจน 4.90 0.31 ดีมาก 
1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีของพื้นที่ใชU 4.85 0.37 ดีมาก 

รวม 4.88 0.20 ดีมาก 
2. ด'านภาพน่ิง 
2.1 ขนาดของภาพเหมาะสม 4.85 0.37 ดีมาก 
2.2 สี และความชัดเจนของภาพ 4.95 0.22 ดีมาก 
2.3 ความเหมาะสมของภาพที่ใชUส่ือความหมาย 4.90 0.31 ดีมาก 

รวม 4.87 0.33 ดีมาก 
3. ด'านภาพเคลื่อนไหว 
3.1 ขนาดของภาพเคล่ือนไหวเหมาะสม 4.80 0.30 ดีมาก 
3.2 ความชัดเจนของภาพเคล่ือนไหว 4.85 0.37 ดีมาก 
3.3 ความเหมาะสมของภาพเค ล่ือนไหวที่ ใชU ในการส่ือ
ความหมาย 

4.90 0.31 ดีมาก 

รวม 4.85 0.33 ดีมาก 
4. ด'านปฏิสัมพันธ� 
4.1 การควบคุมบทเรียนทําไดUงQาย และสะดวก 4.80 0.41 ดีมาก 
4.2 ความเหมาะสมของการเช่ือมโยงเน้ือหาภายในหนQวย 
การเรียน 

4.90 0.31 ดีมาก 

รวม 4.85 0.36 ดีมาก 
5. ด'านเสียงดนตรีประกอบ 
5.1 ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ 4.95 0.22 ดีมาก 
5.2 ความชัดเจนของเสียงดนตรีประกอบ 4.85 0.37 ดีมาก 
5.3 ความนQาสนใจของเสียงดนตรีประกอบ 4.90 0.31 ดีมาก 

รวม 4.90 0.30                                                                                                                         ดีมาก 
6. ด'านแบบทดสอบ    
6.1 ความเหมาะสมของจํานวนขUอในแบบทดสอบ 5.00 0.00 ดีมาก 
6.2 รูปแบบการนําเสนอขUอสอบเหมาะสม 4.95 0.22 ดีมาก 
6.3 รูปแบบการรายงานผลการทดสอบ 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.98 0.07 ดีมาก 
ผลการประเมินโดยรวม 4.89 0.27 ดีมาก 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหUเห็นวQาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก โดยรวมอยูQในระดับดีมาก ( X = 4.89, S.D. = 0.27) คือ ดUานความ
เหมาะสมของจํานวนขUอในแบบทดสอบ และรูปแบบการรายงานผลการทดสอบ อยูQในระดับดีมาก มี
คQาเฉลี่ย 5.00 รองลงมา คือ รูปแบบการนําเสนอขUอสอบเหมาะสมรวมไปถึงสีตัวอักษร สีพ้ืนท่ีใชU 
ขนาดของภาพเหมาะสม และความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ย 
4.95 
 2. ผลการวิเคราะห?ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
 การวิเคราะห?หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย
เร่ืองงานเช่ือมแม็ก  ซึ่งผลการทดลองหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย แสดงผลการวิเคราะห?  
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห?หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดUวย
สื่อมัลติมีเดีย 
 

การทดสอบ เต็ม คะแนนเฉลี่ย ค�าเฉลี่ยร'อยละ เกณฑ�ร'อยละ 
กQอนใชUสื่อมัลติมีเดีย 50 45.15 90.30 90 (E1) 
หลังใชUสื่อมัลติมีเดีย 50 48.70 97.40 90 (E2) 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวQารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย มี
ประสิทธิภาพของบทเรียน (E1/ E2) เทQากับ 90.30/97.40 ซึ่งสอดคลUองกับสมมุติฐาน คือ ไมQตํ่ากวQา 
90/90 
 3. ผลการวิเคราะห?ความพึงพอใจของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดีย 
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห?ความพึงพอใจตQอรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดีย 
 

รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

2. ความเพลิดเพลินกับการใชUสื่อมัลติมีเดีย 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
3. มีความรูUเพ่ิมข้ึนหลังจากการใชUสื่อมัลติมีเดีย 4.90 0.45 มากท่ีสุด 
4. ไมQมีความเบ่ือหนQายเม่ือทําแบบทดสอบดUวยสื่อมัลติมีเดีย 4.85 0.49 มากท่ีสุด 
5. การทําแบบทดสอบดUวยสื่อมัลติมีเดียงQายกวQาการอQานจาก
หนังสือคูQมือ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

6. ทําใหUเกิดความสนใจในการทําชุดแบบทดสอบมากข้ึน 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
7.  มีการใชUเวลาเรียนนUอยลงเม่ือเรียนดUวยสื่อมัลติมีเดีย  4.73 0.45 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน  S.D. ความหมาย 

8. เรียนรูUไดUงQาย และสะดวก 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9. ทราบผลคะแนนของตนเองทันที หลังจากทําแบบทดสอบดUวย
สื่อมัลติมีเดีย 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

10. สามารถทําแบบทดสอบสื่อมัลติมีเดียไดUหลายคร้ังตามความ 
ตUองการ 

5.00 0.00 มากท่ีสุด 

11. ไมQมีขUอจํากัดดUานเวลาในการทําชุดแบบทดสอบสื่อมัลติมีเดีย 4.85 0.37 มากท่ีสุด 
12. ไมQรูUสึกอายเพ่ือน เม่ือตอบผิด 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
13. มีสQวนรQวมในการการทําแบบทดสอบมัลติมีเดียไดUตลอดเวลา 4.80 0.41 มากท่ีสุด 
14. มีอิสระในการคิดและตัดสินใจมากย่ิงข้ึน 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
15. สื่อมัลติมีเดียมีความนQาสนใจและแปลกใหมQ 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

เฉลี่ย 4.92 0.24 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4 พบวQาความพึงพอใจตQอรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ

มัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก โดยรวมอยูQในระดับมากท่ีสุด (  = 4.92, S.D. = 0.24) คือ การทํา
แบบทดสอบดUวยสื่อมัลติมีเดียงQายกวQาการอQานจากหนังสือคูQมือสามารถเรียนรูUไดUงQาย สะดวก ทราบผล
คะแนนของตนเองทันทีหลังจากทําแบบทดสอบดUวยสื่อมัลติมีเดีย และสามารถทําแบบทดสอบสื่อ
มัลติมีเดียไดUหลายคร้ังตามความตUองการ อยูQในระดับมากท่ีสุด คQาเฉลี่ยเทQากับ 5.00  
 
สรุปและข'อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการวิจัย 
  จากการดําเนินการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดU ดังน้ี 
             1.1 คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือม
แม็ก ท่ีผQานความคิดเห็นของผูUทรงคุณวุฒิทางดUานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก  
(  = 4.89, S.D. = 0.27) 
             1.2 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดียเร่ืองงาน
เช่ือมแม็ก ท่ีสรUางข้ึนมีประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียE1/ E2 เทQากับ 90.30/97.40 
             1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจตQอรูปแบบการจัดการเรียนรูUแบบผสมผสานดUวยสื่อ
มัลติมีเดียเร่ืองงานเช่ือมแม็ก อยูQในระดับมากท่ีสุด ( =4.92, S.D.=0.24) 
 2. ขUอเสนอแนะ 
  ในการทําวิจัยในคร้ังน้ี ผูUวิจัยมีขUอเสนอแนะดังน้ี 
  การเรียนการสอนโดยใชUรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดUวยสื่อมัลติมีเดีย 
เร่ืองการเช่ือมแม็ก กับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีเคร่ืองกล ช้ันป̂ท่ี 2 จะเห็นวQาใหUผลการเรียนรูUท่ี
เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผูUเรียนเกิดความรQวมมือโดยใชUรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานดUวย
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สื่อมัลติมีเดีย ผูUเรียนไดUชQวยกันคิด ชQวยกันเรียน ภายในกลุQมเรียน ผูUเรียนสามารถเขUาไปใชUบทเรียนไดU
ทุกท่ีทุกเวลา มีอิสสระ ในการเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบน้ีสามารถท่ีจะนําไปประยุกต?ใชUในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ไดUเชQนกัน 
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บทคัดย�อ 

 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค?เพ่ือศึกษาความสามารถการเช่ือมลายเสUนวงจรอัตโนมัติของ
ซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?ที่นิยมใชUในงานท่ัวไป โดยเนUนศึกษาเฉพาะซอฟท?แวร?แบบไมQเสียคQา
ใบอนุญาตและไมQมีการเป�ดเผยรหัสตUนฉบับซึ่งนิยมแจกใหUกับลูกคUาของบริษัทรับทําแผQนวงจรพิมพ?ใชU
ในข้ันตอนการออกแบบและตรวจสอบกQอนทําการสั่งทํา ซอฟท?แวร?เหลQาน้ีอาจมีความสามารถนUอย
กวQาซอฟท?แวร?แบบเสียคQาใบอนุญาต จึงไมQไดUมีศึกษาความสามารถในเชิงลึก อยQางไรก็ตามหากวQา
ซอฟท?แวร?ฟรีเหลQาน้ีมีความสามารถพอท่ีจะทดแทนซอฟท?แวร?แบบเสียคQาใบอนุญาตไดU ก็จะชQวย
ประหยัดคQาใชUจQายสําหรับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส?
ไดUอยQางมาก จากการศึกษาน้ีพบวQาซอฟท?แวร?ฟรีเหลQาน้ีมีระบบเช่ือมลายเสUนวงจรอัตโนมัติท่ีใกลUเคียง
กันสําหรับ PCB แบบ 2 ช้ัน อยQางไรก็ดีเม่ือจํากัดใหUระบบตUองออกแบบ PCB แบบช้ันเดียวพบวQามี
ซอฟท?แวร?หน่ึงตัวท่ีไมQสามารถเช่ือมลายเสUนไดUครบ 
 
คําสําคญั: ลายวงจรพิมพ?, ระบบเช่ือมลายอัตโนมัต, ซอฟท?แวร?ออกแบบ 
 

Abstract 
 This research present a study of auto-routing capacity used in free-
commercial PCB design software. Professional PCB software distributed freely by PCB 
companies are usually come with built-in auto-routing capacity. Although these 
software are free and may be able to replace many expensive software, their 
capacities are not study deeply. In order to, ensure that these software can be used 
to design a quite complex PCB pattern, their built-in auto-routing systems should be 
study. This research carried out a basic experiment to measure how complexity 
these auto-routing systems can performs. In the experiment, 3 complex connection 
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patterns were used to test the auto-routing systems. The results show that for two-
sided PCB all software can finish routing without a problem but, one of the software 
fails to route a single-side PCB connection pattern.   
 
Keyword: Printed Circuit Board, Auto route, Design software, PCB 
 
บทนํา 
 การออกแบบลายวงจรพิมพ?เป[นสQวนหน่ึงในข้ันตอนการสรUางสิ่งประดิษฐ?ท่ีเก่ียวขUองกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส? ลายวงจรพิมพ?ท่ีทําการออกแบบน้ีจะถูกนําไปใชUในการสรUางแผQนวจรพิมพ? (PCB: 
Printed Circuit Board) เพ่ือประกอบข้ึนรQวมกับอุปกรณ?อิเล็กทรอนิกส?รวมถึงการนําไปประยุกต?ใชU
กับงานดUานอ่ืนๆ (Bruce Carter 2009) อาทิเชQน เซนเซอร?ตรวจความนําไฟฟ¡า (Chi-Jin Choi 
2019), งานดUานการตรวจคQาสําคัญของ biological cell (Abdelbaset 2019)  เป[นตUน ซึ่งการ
ออกแบบลายวงจรพิมพ?น้ี ในสมัยกQอนจะตUองใชUซอฟท?แวร?ออกแบบเฉพาะทางซึ่งมีราคาแพง เชQน 
OrCAD capture, Allegro, Altrium เป[นตUน (Kraig Mitzner et al. 2019)  ซึ่งซอฟท?แวร?เหลQาน้ีจะ
มีฟ~งก?ชันสําหรับการตรวจสอบกฏการออกแบบ (Design Rule Check) เพ่ือใหUงานท่ีออกแบบแลUว
สามารถสQงไปผลิตไดUจริงตามเง่ือนไขของโรงงานท่ีรับจUางผลิต (Hanqiao Zhang et al. 2015) 
 แมUวQาในป~จจุบันมีบริษัทซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?ช้ันนําหลายบริษัทนิยมแจกชU
ซอฟท?แวร?เวอร?ชันการศึกษาฟรีแกQนักเรียนและอาจารย?ในสถานศึกษา แตQซอฟท?แวร?เหลQาน้ีมักจะมี
ขีดจํากัด หรือบังคับใหUผูUใชUตUองทํางานในขอบเขตงานท่ีเก่ียวขUองกัยการศึกษาเทQาน้ัน เชQน OrCAD 
academic version, Eagle PCB เป[นตUน สําหรับประชาชนท่ัวไปซึ่งมีความจําเป[นตUองออกแบบลาย
วงจรพิมพ?หรือนําไปใชUในธุรกิจขนาดยQอมไมQสามารถใชUซอฟท?แวร?เหลQาน้ีไดUฟรี นอกจากน้ีซอฟท?แวร?
ฟรีเหลQาน้ีมักบังคับใหUตUองเผยแพรQการออกแบบสูQสาธารณะผQานทางระบบอินเตอร?เน็ตซึ่งจะตUองมีการ
สQงขUอมูลไปประมวลผลกับเคร่ืองคอมพิวเตอร? server ของบริษัทท่ีใหUบริการซอฟท?แวร?อยูQตลอดเวลา
ท่ีใชUงาน ทําใหUไมQเหมาะแกQการนําไปใชUในทางธุรกิจท่ีอาจจําเป[นตUองรักษาความลับทางการคUา 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเหมาะสมในการนําซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?ที่ไมQเสียคQาใชUจQายมา
ใชUในการศึกษา ทําใหUลดคQาใชUจQายการนําเขUาซอฟท?แวร?ที่มีราคาสูง 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบหาซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?ท่ีความสามารถดีท่ีสุดในสQวนของ
ระบบเช่ือมลายวงจรอัตโนมัติ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวขUองกับออกแบบลายวงจรพิมพ?สQวนใหญQจะเนUนศึกษาในระดับของอัลกอริทึม
เป[นหลัก ยกตัวอยQางเชQน การดัดแปลงวิธีการ Ant colony ท่ีเลียนแบบการหาเสUนทางของมดมา
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จัดการดUานการผลิต PCB ในโรงงาน (Wei Qin et al. 2019), การนําเอาวิธีการ simulated 
annealing มาใชUในการหาเสUนทางท่ีเหมาะสมในการเช่ือมลายวงจร (Noraziah Adzhar et al. 
2014)  ซึ่งความซับซUอนของการหาเสUนทางน้ีถือไดUวQาอยูQในกลุQมป~ญหา NP-complete การศึกษาใน
ระดับอัลกอริทึมเหลQาน้ีอาจไมQเหมาะแกQการเปรียบเทียบในทางปฏิบัตสําหรับงานออกแบบวงจรพิมพ? 
เพราะวQาซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?จะตUองใชUหลากหลายอัลกอริทึมมาประยุกต?รวมกัน
พัฒนาข้ึนใหUเป[นซอฟท?แวร?สําเร็จรูปท่ีมีสQวนติดตQอกับผูUใชU (UI: user interface) กQอน จึงจะสามารถ
นํามาใชUงานไดUจริง 
 อยQางไรก็ดีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบโดยยึดถือจากความสามารถในระดับซอฟท?แวร?น้ัน 
สามารถพบเห็นไดUก็มักจะทําข้ึนโดยเอกชนซึ่งไมQไดUเนUนท่ีการวัดความสามารถทางเทคนิคท่ีเป[นตัวเลข 
โดยเฉพาะงานเปรียบเทียบของ San Francisco Circuits ซึ่งนําซอฟท?แวร?ออกแบบช้ันนํามา
เปรียบเทียบน้ัน จะใหUผลการเปรียบเทียบในแบบเกรด โดยเนUนใชUเกณฑ?จากคําสั่ง (command) และ
ความคุUนเคยของผูUใชUตQอ UI (PCB design software comparison guide. 2020) 
 
กรอบแนวคิด 
 ในงานวิจัยน้ี มีกรอบแนวคิดท่ีวQา การเปรียบเทียบความสามารถของซอฟท?แวร? ควรจะเนUน
ไปท่ีการวัดประสิทธิภาพเชิงปริมาณ ซึ่งทําใหUไดUคQาทางตัวเลขท่ีเปรียบเทียบไดUชัดเจน ไมQวQาจะเป[นการ
ใชUคQาตัวแปรของ ระยะเวลาท่ีระบบเช่ือมลายวงจรอัตโนมัตใชU, จํานวนความซับซUอนจากจํานวนขา
อุปกรณ?, จํานวนช้ันของลายวงจรพิมพ? เป[นตUน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยน้ี จะมีศึกษาเนUนเฉพาะสQวนของระบบเช่ือมลายวงจรอัตโนมัต (autorouting 
system) ดังน้ันจึงเลือกซอฟท?แวร? ท่ี มีความสามารถน้ีมาเปรียบเทียบ ไดUแกQ PCB Artist และ 
PCB123 ซึ่งเป[นซอฟท?แวร?ท่ีแจกใหUกับลูกคUาของบริษัทและบุคคลท่ัวไปใชUไดUโดยไมQตUองเสียคQา
ใบอนุญาต โดยสามารถดาวน?โหลดไดUจาก (PCB Artist 2020) และ (PCB123 2020) 
 เพ่ือใหUการทดสอบคQาสามารถทําไดUในทุกเคร่ืองคอมพิวเตอร? ซอฟท?แวร?ท้ังหมดจะถูกติดต้ัง
ภายใน (Oracle VirtualBOX 2020) Virtual Machine ท่ีมีการจํากัดคุณลักษณะทางฮาร?ดแวร?
จําลองใหUเหมือนกัน เน่ืองจากงานวิจัยน้ีตUองการใหUซอฟท?แวร?สามารถใชUงานไดUกับเคร่ืองท่ัวไป จึง
เลือกทดสอบระบบกับ Windows XP แบบ 32 bit ซอฟท?แวร?ท่ีนํามาใชUจึงไมQจําเป[นตUองใชUกับ
คอมพิวเตอร?ที่ราคาสูง การทดสอบทําโดยข้ึนตอนหลัก ดังน้ี 
 1. สรUางรูปแบบการเช่ือมสัญญาณไฟฟ¡า (connection pattern) สําหรับทดสอบ 3 แบบ
ดังน้ี 
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ภาพท่ี 1 การเช่ือมสัญญาณแบบท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การเช่ือมสัญญาณแบบท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 3 การเช่ือมสัญญาณแบบท่ี 3 
 

 2. ทําการ run ระบบ auto route ของซอฟท?แวร?ออกแบบลายวงจรพิมพ?แตQละตัว 
 3. จับเวลา และ บันทึกคQาความสําเร็จลUมเหลวในการเช่ือมลายวงจร ของซอฟท?แวร? 
 4. ทําซ้ําขUอ 2 จนกวQาจะทดสอบครบทุกรูปแบบการเช่ือมสัญญาณ 
 ในแตQละการทดสอบจะมีการทําซ้ํา 10 คร้ังแลUวหาคQาเฉลี่ยโดยป~ดใหUเป[นจํานวนเต็ม 
(rounding) เพ่ือใหUซอฟท?แวร?แตQละตัวสามารถทํางานไดUเต็มประสิทธิภาพตามเง่ือนไขท่ีซอฟท?แวร?แตQ
ละตัวไดUออกแบบไวU การทดลองจะใชUคQา default ในการต้ังคQา parameter ของการทํา auto route 
 เน่ืองจากการทํางานของซอฟท?แวร?มีความเร็วสูงมากสําหรับการเช่ือมตQอสัญญาณท่ีไมQ
ซับซUอนเชQน แบบท่ี 1 การจับเวลาจึงมีความผิดพลาดสูง เพ่ือลดความผิดพลาดน้ี จึงมีการเพ่ิมรูปแบบ
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ซ้ําเดิมจํานวน 16 เทQา การทําเชQนน้ีระยะเวลาท่ีใชUจะมากข้ึนเป[นเทQาตัวทําใหUการจับเวลามีความ
ผิดพลาดลดลง เพ่ือใหUไดUคQาสุดทUาย เวลาท้ังหมดท่ีใชUจะถูกหารดUวย 16 เพ่ือใหUไดUคQาเวลาตQอการทํา 
auto route 1 รูปแบบ 
 สําหรับการบันทึกผลความสําเร็จลUมเหลวของการเช่ือมลายวงจรน้ัน จะใชUขUอมูลจากตัว
ซอฟท?แวร? ซึ่งซอฟท?แวร?แตQละตัวจะมีการแสดงรายละเอียดหลังจากทําการเช่ือมลายวงจรเสร็จสิ้น 
 

 
 

ภาพท่ี 4 การแจUงผลการทํา auto route ของ PCB Artist 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยหาคQาตQางของการเช่ือมลายวงจรอัตโนมัต ผลทดสอบแยกตามเง่ือนไขตQางๆไดUถูก
นํามาใสQในตารางดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1: เวลาและความสําเร็จของระบบเช่ือมลายวงจรอัตโนมัต (ใชUคQา default) 
 

ซอฟท�แวร� PCB Artist PCB123 
แบบท่ี 1  
แบบท่ี 1  

Time usage 5 3 
Fail rate 0 0 

แบบท่ี 2 
แบบท่ี 2 

Time usage 7 3 
Fail rate 0 0 

แบบท่ี 3 
แบบท่ี 3 

Time usage 12 5 
Fail rate 0 0 

  
 จากผลการทดลองพบวQาสําหรับการออกแบบ PCB แบบสองหนUา ซอฟท?แวร?ทั้งหมดสามารถ
ใชU auto route ทํางานไดUอยQางมีประสิทธิภาพ อยQางไรก็ตาม เน่ืองจากในการทํา PCB ดUวยตัวเองน้ัน 
นักเรียนนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปมักจะใชU PCB แบบหนUาเดียว เพ่ือใหUครอบคลุมเง่ือนไขการนํา
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ซอฟท?แวร?ไปใชUงานโดยบุคคลท่ัวไป จึงไดUมีการทดลองต้ังคQาบังคับใหU ซอฟท?แวร?ทํา auto route 
สําหรับ PCB แบบหนUาเดียว ไดUผลดังน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 5 กราฟเปรียบเทียบเวลาท่ีใชUในการเช่ือมลายวงจรอัตโนมัติ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจํานวนการเช่ือมท่ีลUมเหลวของระบบ auto route 
 
สรุป 
 จากการวิจัยพบวQา ระบบเช่ือมลายวงจรอัตโนมัติของซอฟท?แวร?ท้ังหมดท่ีทําการทดสอบ 
สามารถทํางานไดUดีโดยการต้ังคQา parameters แบบ default และใชUในงานออกแบบวงจรบน PCB 
แบบสองช้ัน โดยความเร็วระบบเช่ือมลายเสUนวงจรสูงสุดเม่ือใชUกับ software PCB123 อยQางไรก็ดี
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การทดสอบบน PCB แบบช้ันเดียวพบวQา software PCB Artist ใชUเวลาสูงสุดและมีอัตราความ
ลUมเหลวในการเช่ือมเสUนวงจรมากท่ีสุด 
 
ข'อเสนอแนะ 
 สําหรับการวิจัยในอนาคต อาจมีการเพ่ิมรูปแบบการเช่ือมสัญญาณท่ีมีความหลากหลายมาก
ย่ิงข้ึน และใชUการทดสอบจํากัดคQา parameters แตQละตัวของระบบ auto rote เพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 เคร่ืองตัดขวดพลาสติก มีวัตถุประสงค?เพ่ือจะสรUางผลงานสิ่งประดิษฐ?เคร่ืองตัดขวดพลาสติก
ข้ึน เพ่ือชQวยแกUป~ญหาการเก็บปริมาณขวดใหUมีการเก็บขวดไดUมากข้ึนเพ่ือลดพ้ืนท่ีในการเก็บขวด
พลาสติก โดยมีเซ็นเซอร?เป[นตัวการในการชQวยป�ด-เป�ดเคร่ืองเพ่ือลดอันตรายลดการบาดเจ็บในการตัด
ของเคร่ืองและมีความสะดวกสบายตQอการทํางาน โดยเคร่ืองตัดขวดพลาสติกน้ีสามารถใชUกับขวด
พลาสติกทุกชนิดโดยมี ระบบตัดแบบใบมีดคมแบบขบกัน และมีเซ็นเซอร?ชQวยป¡องกันอันตรายจากการ
ใชUงาน 
 
คําสําคัญ: เคร่ืองตัดขวดพลาสติก, สิ่งประดิษฐ? 
 

Abstract 
 Plastic Bottle Cutting Machine The objective is to create a plastic bottle 
cutting machine. To help solve the problem of storing bottles to have more bottles 
to store Reduce the space for storing plastic bottles. The sensor is used to help turn 
off-on the machine to reduce the danger, reduce the injury of the machine and be 
comfortable to work This invention can be used with all kinds of plastic bottles with 
Sharp blade cutting system And with sensors to help prevent danger from use 
 
Keywords: Plastic Bottle Crusher, invention 
 
บทนํา 

สถานการณ?ขยะมูลฝอย ซึ่งป~จจุบันถือเป[นเร่ืองท่ีมีความสําคัญในอันดับตUนๆ และมีป~ญหา  
ในการจัดการเป[นอยQางมาก ป̂ 2560 กรมควบคุมมลพิษ ไดUทําการสํารวจขUอมูลปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ัวประเทศใหมQท้ังหมด โดยมีกลุQมเป¡าหมาย คือ องค?กรปกครองสQวนทUองถ่ินท่ัวประเทศ จํานวน 
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7,782 แหQง ประกอบดUวย เทศบาล จํานวน 2,271 แหQง องค?การบริหารสQวนตําบล จํานวน 5,510 
แหQง และ กรุงเทพมหานคร โดยการใชUแบบสํารวจและลงพ้ืนท่ีภาคสนาม พบวQา ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึนท่ัวประเทศ มีจํานวน 26.77 ลUานตัน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป̂ท่ีผQานมาถึง 2 ลUานตัน โดยขยะมูลฝอย
จํานวนดังกลQาว ไดUรับการใหUบริการเก็บขนและนําไปกําจัด จากองค?กรปกครองสQวนทUองถ่ิน จํานวน 
4,179 แหQง (รUอยละ 54) โดยมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกนําไปกําจัดแบบถูกตUองจํานวน 7.2 ลUานตัน 
(รUอยละ 27) กําจัดแบบไมQถูกตUอง 6.9 ลUานตัน (รUอยละ 26) มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมQไดUรับการเก็บ
ทําใหUตกคUางในพ้ืนท่ีอยูQถึง 7.6 ลUานตัน (รUอยละ 28) และมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีถูกดึงนํากลับมาใชU
ประโยชน?ใหมQ 5.1 ลUานตัน (รUอยละ 19) 
 ขณะน้ีท้ังประเทศมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยอยูQท้ังหมด 2,490 แหQง เป[นสถานท่ีท่ีมีการ
กําจัดขยะมูลฝอยแบบถูกตUองเพียง 466 แหQง (รUอยละ 19) และยังคงมีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย แบบ
ไมQถูกตUอง เชQน การเทกองกลางแจUง การเผาในท่ีโลQง ถึง 2,024 แหQง (รUอยละ 81) ดUวยเหตุดังกลQาวทํา
ใหUเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสะสมตกคUางเพ่ิมข้ึน จากการลงสํารวจพ้ืนท่ี ป̂ 2560 พบวQา ปริมาณขยะ
มูลฝอยสะสมท้ังประเทศมีจํานวนสูงถึง 19.9 ลUานตันซึ่งจะเทQากับการนําตึกใบหยก 2 จํานวน 103 
ตึกมาเรียงตQอกัน วิกฤตป~ญหาดังกลQาว จึงเป[นป~ญหาของประเทศไทยท่ีตUองเรQงดําเนินการแกUไข 

ท้ังน้ี เม่ือพิจารณาถึงป~จจัยตQางๆ ไมQวQาจะเป[น ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีไมQไดUรับการเก็บปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีกําจัดแบบไมQถูกตUอง และปริมาณขยะมูลฝอยสะสมลUวนแลUวแตQทําใหUในแตQละจังหวัดเกิด
วิกฤตป~ญหาในเร่ืองของการจัดการขยะมูลฝอยข้ึน โดยจังหวัดท่ีนับไดUวQาเป[นจังหวัดท่ีมีวิกฤตป~ญหา
การจัดการขยะมูลฝอยหรือ จังหวัดสกปรก 20 อันดับแรก ไดUแกQ จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร?ธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดแพรQ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนอง จังหวัดนครพนม จังหวัด
ป~ตตานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดรUอยเอ็ด จังหวัดลพบุรี จังหวัดอQางทอง จังหวัดขอนแกQน จังหวัด
บุรีรัมย? และจังหวัดชุมพร แตQหากมองเฉพาะถึงป~ญหาในเร่ืองของขยะมูลฝอยสะสม คือ เป[น       
ขยะมูลฝอยเกQาท่ีตกคUางรอรับการกําจัด พบวQา จังหวัดท่ีมีวิกฤตป~ญหาขยะมูลฝอยสะสม 20 อันดับ
แรก ไดUแกQ จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร?ธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดขอนแกQน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ? จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลําปาง จังหวัดแพรQ 
จังหวัดลพบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดเพชรบูรณ? และจังหวัดระนอง 

จากขUอมูลท่ีกลQาวมา จังหวัดกาญจนบุรีถูกจัดใหUเป[นจังหวัดท่ีมีวิกฤตป~ญหาการจัดการขยะมูล
ฝอย หรือจังหวัดสกปรกอยูQในอันดับท่ี 3 ของประเทศไทยในป̂ 2560 ซึ่งถือวQาเป[นป~ญหาท่ีใหญQ ดังน้ัน
ทQานผูUวQาราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงไดUสั่งการใหUมีการเรQงแกUป~ญหาขยะ ซึ่งเป[นหนUาท่ีรับผิดชอบของ
สํานักงานสQงเสริมการปกครองสQวนทUองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี และในท่ีประชุมนายกองค?การปกครองสQวน
ทUองถ่ินเม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2560 (องค?การปกครองสQวนทUองถ่ิน : 2560) ไดUมีการหารือถึงแนวทางใน
การแกUไขป~ญหาขยะสะสมท่ีกQอมลพิษตQางๆ เชQน นํ้าเสียจากบQอขยะ กลิ่นเหม็นรบกวน แมลงวัน ซึ่งเป[น
พาหนะของเช้ือโรค และการสํารวจปริมาณขยะสะสมพรUอมหาแนวทางในการกําจัดขยะ  
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จากเหตุผลดังกลQาวคณะผูUจัดทําจึงมีแนวคิดในการท่ีจะชQวยลดป~ญหาขยะ ซึ่งขยะพวกน้ี
สามารถนําไปรีไซเคิลไดU เชQน ขวดนํ้าพลาสติก ซึ่งนับวันจะมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ดังน้ันคณะผูUจัดทําจึงมี
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองตัดขวดพลาสติกข้ึนมาเพ่ือลดป~ญหาขยะลUนพ้ืนท่ีจัดเก็บท่ีมี
ปริมาณมากใหUลดลงและสะดวกตQอการนําไปรีไซเคิล ท้ังยังสามารถนําไปขายไดUสรUางรายไดUใหUกับ
ตัวเองอีกดUวย 

 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือสรUางและออกแบบเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
  
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตของการออกแบบและสรUางเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
1.  ศึกษาตัวแปรและความสัมพันธ?ของตัวแปรท่ีคาดวQาจะมีผลตQอการยQอยพลาสติกโดยการ 

ออกแบบการทดลองมีตัวแปรท่ีศึกษา คือ 
     1.1  ความเร็วรอบของใบมีด 
     1.2  ขนาดของรูตะแกรง 
2.  ออกแบบกลไกการยQอยพลาสติก  
3.  การลดปริมาณการจัดเก็บขวดพลาสติกใหUไดUอยQางนUอย 5 เทQา 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  ข้ันตอนการสรUาง 
  1.1  ตัดเหล็ก 
  1.2  เจาะรูเพ่ือใชUขันน¢อต 
  1.3  นําสQวนลQางมาประกอบ แลUวเช่ือมเป[นจุดๆ 
  1.4  นําสQวนบนมาประกอบ แลUวเช่ือมเป[นจุดๆ 
  1.5  นําตะแกรงมาดัดใหUงอ 
  1.6  นําตะแกรงมาประกอบเขUากับโครง 
  1.7  ทําตัวยึดตะแกรง 
  1.8  ติดต้ังใบมีดเขUากลับโครงท่ีเตรียมไวU 
  1.9  นําช้ินสQวนมาประกอบเขUากับโครง 
  1.10 เช่ือมยึดตามจุดตQางๆ 
  1.11 ใชUหินเจียรลบลอยเช่ือมและลบคมเหล็ก 
  1.12  ติดต้ังมอเตอร?และพูลเลย?ทดรอบ 

2.  การออกแบบเคร่ืองตัดขวดพลาสติกดUวยโปรแกรม AutoCAD 



144 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
 
ผลการวิจัย 
 การสรUางเคร่ืองตัดขวดพลาสติก ดUวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับออกแบบ ผูUวิจัยไดUสรUาง
เคร่ืองตัดขวดพลาสติกโดยมีขนาดความกวUางของตัวโครงการสรUาง 100 เซนติเมตร ความสูงของตัว
โครงสรUาง 150 เซนติเมตร โดยใชUเหล็กแผQนหนา 3 เซนติเมตรเหล็กกลQอง ขนาด 2 น้ิว ใบมีด 5 ใบ 
ลูกป±นขนาด 2 น้ิว เพลาขนาด 2 น้ิว มอเตอร? 2 แรง และ ลUอชQวยแรง 
 
ตารางท่ี 1 ตารางประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 

 

ลําดับท่ี ชนิดของขวด จํานวน 
ระยะเวลา 
(วินาที) 

ราคา 
(1 กิโลกรัม) 

1 ขวดพลาสติกใส 1 5 14 

2 ขวดพลาสติกขุQน 1 5 10 

3 ขวดพลาสติกแบบหนาทึบ 1 7 8 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงใหUเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองตัดขวดพลาสติก มีการ
ทํางานท่ีมีมาตรฐานและคงท่ี และชQวยลดระยะเวลาในการทํางาน การแปรรูปขวดพลาสติกแลUวทําใหU
มีราคาท่ีสูงข้ึนกวQาเดิม โดยผูUใชUมีการทดสอบหาประสิทธิภาพของขวดแตQละชนิด พบวQา ขวดพลาสติก
ใส 1 ขวด ใชUระยะเวลาในการตัด 5 วินาที ขวดพลาสติกขุQน 1 ขวด ใชUระยะเวลาในการตัด 5 วินาที 
พลาสติกแบบหนาทึบ 1 ขวด ใชUระยะเวลาในการตัด 7 วินาที ซึ่งอยูQในระดับท่ีดีมาก 

มอเตอรW 

ถาดรองเศษพลาสติก 

พูลเลยW 

ลูกปiน 

ตะแกรงกรองเศษ
พลาสติก 

สายพาน 

ชZองใสZขวดพลาสติก 

แกนขับใบมีด 
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ภาพท่ี 2 ดUานหนUาของเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ดUานขUางของเคร่ืองตัดขวดพลาสติก 
 
สรุปและข'อเสนอแนะ 
 เคร่ืองตัดขวดพลาสติกสามารถนําไปใชUไดUจริง และมีประสิทธิภาพในการใชUงานไดUในระดับท่ี 
ดีมาก และยังประหยัดเวลาในการทํางาน มีผลลัพธ?ที่ออกมาในเกณฑ? ดีมาก 
 
ข'อเสนอแนะ 
 1.พัฒนาใหUเคร่ืองบดขวดพลาสติกน้ัน มีลUอเลื่อนท่ีใชUในการเคลื่อนท่ี 
 2.พัฒนาใหUเคร่ืองบดขวด มีการทํางานโดยเสียงของมันจะไมQดังจนเกินไป 
 3.พัฒนาเคร่ืองบดขวดทํางานดUวยเสียง 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือสรUางและออกแบบโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย และเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูUใชUงานโถสุขภัณฑ?สําหรับผูU
สูงวัย ผลการวิจัยพบวQา โถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัยท่ีสรUางข้ึนชQวยแกUป~ญหาการลุกออกจากโถแบบ
ธรรมดาไดU โดยระบบท่ีสรUางข้ึนจะชQวยพยุงใหUผูUสูงวัยลุกออกจากโถไดUงQาย มีระบบชQวยดันใหUผูUสูงวัยลุก
จากโถรองน่ังโดยไมQตUองออกแรง และมีท่ีจับแขนท้ังสองขUางในการชQวยพยุงตัว ซึ่งแบบหUองนํ้าจําลอง
สําหรับผูUสูงวัยโดยใชUเทคโนโลยีลิเนียร?มอเตอร? และการแจUงเตือนฉุกเฉินน้ีใชUแหลQงพลังงานไฟฟ¡า
กระแสตรง จึงไมQเป[นอันตรายจากการใชUงาน มีความปลอดภัยและยังสามารถใชUงานกับผูUสูงวัยไดU 
 

คําสําคญั: แบบหUองนํ้าจําลอง ผูUสูงวัย ลิเนียร?มอเตอร? 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to create and design toilet for the elderly, 
to investigate the efficacious and survey of satisfaction. The result of the research 
revealed that the works toilet invention for seniors to help solve the problems of 
the plain from the jar was push the hip supports users, elderly leave the jar has no 
need to use force from the legs. The system helps keep elderly rose from the seat 
bowl without exertion, and has both arms to hold options. Both these toilet model 
use DC power source. Be safe and can also be used with elderly. 
 

Keywords: restroom simulation, elderly, linear motor 
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บทนํา 
 ในชQวงหลายป̂ท่ีผQานมาผูUสูงวัยไดUมีการเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เม่ือการพัฒนาเกิดข้ึนอยQางรวดเร็ว
เชQนน้ี ประชากรท่ีกําลังเขUาสูQวัยสูงอายุ และประชากรท่ีอยูQในวัยผูUสูงอายุตUองเรQงตระหนักโดยใหU
ความสําคัญกับการเตรียมความพรUอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังดUานรQางกายและดUาน
จิตใจ สQงผลใหUสัดสQวนโครงสรUางของประชากร ในกลุQมผูUสูงวัยมีอัตราการเสียชีวิตของผูUสูงวัยลดลง ทํา
ใหUการวางแผนนโยบายครอบครัวเกิดข้ึนเชQนกัน การรณรงค?ใหUประชากรในสังคมมีการวางแผน
ครอบครัวกQอนจะมีบุตร สQงผลใหUประชากรในป~จจุบันมีบุตรนUอยลง เฉลี่ยตQอครอบครัวอยูQท่ีประมาณ 
1-3 คน มีอีกจํานวนหน่ึงท่ีแตQงงานและไมQมีบุตร ทําใหUอัตราการเกิดนUอยลง แตQมีอัตราผูUสูงวัยเพ่ิมมาก
ข้ึน 
 สังคมผูUสูงวัยในป~จจุบันมีอายุ 60 ป̂ข้ึนไปมีแนวโนUมการเกิดโรคไดUงQาย เชQน กลุQมโรคเร้ือรัง 
ไดUแกQ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอUวน โรคหัวใจวาย โรคไตวาย โรคขUอเขQาเสื่อม และกลุQม
โรคอ่ืนๆ เชQน โรคทางระบบสมอง โรคทางระบบสายตา และโรคซึมเศรUา โรคตQางๆ เหลQาน้ีจะมาควบคูQ
กับผูUสูงวัย เม่ือเป[นโรคใดโรคหน่ึง มีความเสี่ยงสูงท่ีจะมีโรคอ่ืนๆ ตามมาแทรกซUอนไดU ซึ่งโรคเหลQาน้ีจะ
สQงผลตQอสุขภาพ รQางกายมีการทรุดโทรมลง ทําใหUผูUสูงวัยมีอัตราความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือ
อาการบาดเจ็บในชีวิตประจําวัน เชQน อุบัติเหตุจากการเขUาหUองสุขา ฯลฯ 
 ผูUสูงวัยหรือบุคคลท่ีกําลังเขUาสูQวัยสูงอายุจะตUองใหUความสําคัญเก่ียวกับเร่ืองการเตรียมความ
พรUอม เพราะภาวะเสี่ยงสามารถท่ีจะเกิดข้ึนไดUกับผูUสูงวัยไดUทุกคน โดยท่ีการเตรียมความพรUอมน้ีตUองมี
ครบทุกดUาน ท้ังการเงิน ความม่ันคง สุขภาพ และครอบครัว โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพ ตUองมีการเตรียม
ความพรUอมของการดูแลสุขภาพทําใหUตUองใสQใจดูแลคQอยเป[นคQอยไป ดูแลแบบสะสมไปเร่ือยๆ ต้ังแตQ
วัยรุQน วัยกลางคน และพัฒนาไปสูQวัยผูUสูงอายุ 
 ดังน้ันคณะผูUจัดทําจึงมีความสนใจท่ีจะสรUางสรรค?ผลงานสิ่งประดิษฐ? โถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูง
วัยข้ึนมา เพ่ือชQวยในการแกUป~ญหาการลุกออกจากโถสุขภัณฑ?แบบธรรมดาคือสิ่งประดิษฐ?ของเราจะมี
ระบบดันสะโพกชQวยพยุงใหUผูUสูงวัยลุกออกจากโถสุขภัณฑ?ไดUสบายไมQตUองใชUแรงจากรQางกายสQวนลQาง
มากเกินไป โดยผลงานการประดิษฐ?น้ีสามารถใชUงานกับโถสุขภัณฑ?โดยท่ัวไปไดUโดยมีระบบชQวยพยุงใหU
ผูUสูงวัยไดUลุกจากโถสุขภัณฑ?โดยไมQตUองออกแรง และมีท่ีจับแขนท้ังสองขUางในการชQวยพยุงรQางกายซึ่ง
จะชQวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใชUหUองสุขา ท้ังน้ีสิ่งประดิษฐ?ใชUแหลQงพลังงานไฟฟ¡ากระแสตรง จึง
ไมQเป[นอันตรายจากการใชUงาน มีความปลอดภัยและยังสามารถใชUงานกับผูUสูงวัยทุกชQวงอายุ 
 
วัตถุประสงค�ของวิจัย 
   การศึกษาและการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค? ดังน้ี 
 1. เพ่ือสรUางและออกแบบโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย 
 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย 
 3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูUใชUงานโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย 
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ขอบเขตของวิจัย 
 1. ขอบเขตดUานเน้ือหา 
  การออกแบบและสรUางโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัยท่ีสามารถพยุงผูUสูงวัยใหUสามารถลุกออก
จากโถสุขภัณฑ?ทั่วไปไดU 
 2. ขอบเขตดUานประชากรและกลุQมตัวอยQาง 
  กลุQมตัวอยQางท่ีใชU คือ ผูUสูงวัย ผูUมีอายุ 60 ป̂ขึ้นไป จํานวน 10 คน โดยการสุQมแบบเจาะจง 
 3. ขอบเขตดUานช้ินงาน 
  3.1 ขนาดของช้ินงานมีขนาด ความกวUาง 80เซนติเมตร ความลึก 60 เซนติเมตรและ
ความสูง 90เซนติเมตร 
  3.2 ใชUสแตนเลสกันสนิม 
  3.3 โถสุขภัณฑ?รองรับนํ้าหนักไดUมากกวQา100 กิโลกรัม 
  3.4 รีโมท ไวเลสสQงสัญญาณไดUไกลสุด150 เมตร 
  3.5 ขนาดของช้ินงาน มีขนาดของ ฐาน 120 x 120 เซนติเมตร และ ผนังท้ัง 3 ดUาน มี
ขนาด ความยาว 120 เซนติเมตร ความสูง 180 เซนติเมตร ความกวUาง 2 เซนติเมตร 
 
ข้ันตอนวิธีการดําเนินงาน 
 ในการสรUางและเพ่ือหาประสิทธิภาพโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย คณะผูUจัดทํากําหนดข้ันตอนมี
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 1. คUนควUาหาขUอมูลการทําโครงการ 
 2. วางแผนการทําโครงการ 
 3. ซื้อวัสดุอุปกรณ? 
 4. เร่ิมดําเนินทําโครงการ 
 5. แกUไขและปรับปรุงโครงการ 
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แผนผังวิธีการดําเนินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนผังข้ันตอนการทํางาน 
 

ออกแบบโครงสร'างห'องน้ําจําลอง 
 ในการสรUางหUองนํ้าจําลองเพ่ือหาประสิทธิภาพในการชQวยเหลือผูUสูงวัยหUองนํ้าสําหรับผูUสูงวัยท่ี
ตUองคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภัยเป[นหลัก และยังคงสามารถใชUงานไดUงQายข้ึน หUองนํ้าเป[นหUองสําคัญ
สําหรับทุกคนในบUาน เน่ืองจากเป[นพ้ืนท่ีที่ทําใหUเป[นสุขคลายทุกข? แตQรูUหรือไมQวQา หUองนํ้าเป[นพ้ืนท่ีหน่ึง
ท่ีอาจทําใหUเกิดอันตรายไดU โดยเฉพาะผูUที่มีความบกพรQองหรือมีการเสื่อมถอยของรQางกาย เชQน ผูUสูงวัย 
สิ่งสําคัญท่ีตUองคํานึงเก่ียวกับออกแบบหUองนํ้าใหมQหรือปรับเปลี่ยนบางสQวนสําหรับพวกเขา คือ ความ

ไมZถูกต_อง 

เร่ิมต_น 

ศึกษาข_อมูลในการสร_างโถสุขภัณฑWสําหรับผู_สูงวัย 

ออกแบบและสร_างโถสุขภัณฑWสําหรับผู_สูงวัย 

ทดสอบการ

ทํางาน 

ปรับปรุง 

ทดสอบโดย

สมาชิกในกลุZม 

ปรับปรุง 

ทดสอบความพึงพอใจของผู_ใช_งาน 

ไมZถูกต_อง 

ถูกต_อง 

ถูกต_อง 

จบ 

ถูกต_อง 
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ปลอดภัย สะดวก งQายตQอการใชUงาน ทางคณะผูUจัดทําไดUทําการออกแบบหUองนํ้าจําลองดUวยโปรแกรม
ดUานการออกแบบจําลอง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบโครงสรUางหUองนํ้าจําลอง 
 
ผลการวิเคราะห�กลุ�มตัวอย�าง 
 

 
 

 จํานวนกลุ�มตัวอย�าง (คน) 
ชาย หญิง รวม 

  1 60 - 70 - 1   1 
2 71 - 80 1 1 2 
3 81 - 90 1 6 7 

รวม 2 8 10 
 
ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพ 
  

การทดลอง 
อายุ 
(ป�) 

ส�วนสูง 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

ระยะเวลาในการ
ทดลอง (วินาที) 

ผลการทดลอง 

คนท่ี 1 86 170.00 85 9.57 ทํางานไดU 
คนท่ี 2 87 155.00 50 8.70 ทํางานไดU 
 คนท่ี 3 88 154.00 55 7.86 ทํางานไดU 
คนท่ี 4 89 150.00 55 7.60 ทํางานไดU 
คนท่ี 5 84 151.00 53 8.70 ทํางานไดU 
คนท่ี 6 85 151.00 49 8.12 ทํางานไดU 

ชุดควบคุมไฟฟrา 

กระด่ิงแจ_งเตือน 

โครงอลูมิเนียม 

ลิเนียรWมอเตอรW 

ช!วงอายุ (ป*) กลุ!มตัวอย!าง 
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การทดลอง 
อายุ 
(ป�) 

ส�วนสูง 
(เซนติเมตร) 

น้ําหนัก 
(กิโลกรัม) 

ระยะเวลาในการ
ทดลอง (วินาที) 

ผลการทดลอง 

คนท่ี 7 64 150.00 48 8.65 ทํางานไดU 
คนท่ี 8 83 157.00 56 9.00 ทํางานไดU 
คนท่ี 9 79 158.00 54 9.15 ทํางานไดU 
คนท่ี 10 80 158.00 55 7.80 ทํางานไดU 

ค�าเฉลี่ย 84 155.40 56    8.52  

 
สรุปผล 
 ผลการทดลองโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัยมีคQาเฉลี่ยในการทดลอง 10 คร้ัง โดยกลุQมตัวอยQาง ผูU
สูงวัย จํานวน 10 คน พบวQาเคร่ืองสามารถทํางานไดUทุกคนโดยใชUระยะเวลาท่ีแตกตQางกันโดยข้ึนอยูQ
กับนํ้าหนักและอายุของตัวผูUสูงวัย โดยระยะเวลาเฉลี่ยของผูUสูงวัยท่ีทําการทดลองใชUโถสุขภัณฑ?ผล
ปรากฏวQาระยะเวลาในการลุกคือ 8.52 วินาที ผูUสูงวัยแตQละคนสามารถพยุงออกจากโถสุขภัณฑ?ที่คณะ
ผูUจัดทําสรUางข้ึนไดUปกติโดยไมQหกลUม 
 
ข'อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัยไดUขUอเสนอแนะในการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขUอเสนอแนะตQอผูUที่เก่ียวขUอง 
  1.1 ควรทําความสะอาดหลังจากท่ีทําภารกิจเสร็จแลUว 
 2. ขUอเสนอแนะในการวิจัยในคร้ังตQอไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานโถสุขภัณฑ?สําหรับผูUสูงวัย 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือออกแบบบUานไมU ใหUมีตUนทุนในการกQอสรUางตํ่าและประหยัด
พลังงานจากการออกแบบบUานใหUมีขนาดเล็ก รูปแบบเรียบงQาย ไมQใชUเคร่ืองปรับอากาศและแสงไฟฟ¡า
ในเวลากลางวัน เน่ืองจากป~จจุบันพบวQามีการออกแบบสรUางบUานอยูQอาศัยท่ีกวUางใหญQเกินความจําเป[น 
ไมQเหมาะสมกับจํานวนผูUอยูQอาศัย ทําใหUสิ้นเปลืองวัสดุท่ีใชUกQอสรUางและพลังงานท่ีใชUภายในบUานมาก 
สQงผลใหUเกิดคQาใชUจQายรายเดือนสูงข้ึน  เพ่ือแกUไขป~ญหาดังกลQาว จึงไดUเสนอแนวทางการออกแบบบUาน
ขนาดเล็กท่ีสุด ท่ีสามารถทําไดUตามกฎบัญญัติการกQอสรUางอาคารในปะเทศไทย ใชUวัสดุธรรมชาติจาก
ไมU ออกแบบอยQางเรียบงQาย ไมQซับซUอน เพ่ือใหUกQอสรUางงQาย แตQละหUองมีขนาดเล็กพอเหมาะ แตQอยูQ
อาศัยและใชUงานไดUอยQางสะดวกสบายดUวยหลักการออกแบบใหUลดความรUอนในบUาน รับแสงธรรมชาติ 
มีอากาศถQายเท ประหยัดการใชUพลังงาน ทําใหUลดคQาใชUจQายลง วิธีดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ (1) 
สํารวจสภาพป~จจุบันและจัดเก็บขUอมูลตQางๆ เก่ียวกับบUานไมUท่ีมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน (2) 
ศึกษาขUอกําหนด กฎหมายเก่ียวกับการปลูกสรUางอาคาร การใชUวัสดุไมU การกําหนดตําแหนQงทิศ
ทางการวางแปลนบUาน (3) ดําเนินการออกแบบบUาน พรUอมคํานวณราคาคQากQอสรUาง ตลอดจนการใชU
พลังงานภายในบUานเปรียบเทียบกับบUานท่ัวๆ ไปท่ีใชUวัสดุอ่ืนและมีการใชUพลังงานกลและไฟฟ¡าอ่ืนๆ 
(4) สรุปผลการออกแบบ และนําไปใชUเป[นบUานตUนแบบจริงไดU ผลการวิจัยพบวQาสามารถออกแบบบUาน
ใหUมีเน้ือท่ีท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด 27.24 ตร.ม. เปรียบเทียบกับบUานไมUท่ีมีขนาดใหญQท่ีทํากันโดยท่ัวไป
ขนาด 45 ตร.ม. หรือเล็กลง 60.53%   สามารถประหยัดตUนทุนในการกQอสรUางลงไดU 105,900 บาท 
หรือคิดเป[น 27.19% ลดคQาใชUจQายในการใชUพลังงานภายในบUานลง 2,410.32 บาท/เดือน หรือ 
28,923.84 บาทตQอป̂ หรือคิดเป[น 59.17% 

 
คําสําคัญ: บUานไมU, ตUนทุนตํ่า, ประหยัดพลังงาน 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to design a wooden house from the Design of 
small house, simple style, not using Air Conditioner and not using electric light during 
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the day time. Due to currently found that the house is designed to build with larger 
than necessary for living, not suitable for the number of residents causing waste of 
construction materials and energy used in the house resulting in higher monthly 
expenses. To solve these problems, we proposed the design of houses that are 
smallest as we can live based on Thai regulations. Using natural materials from 
woods with a simple, uncomplicated house design to make easy construction, each 
room is just the right size but living and working comfortably with the principles of 
designing to reduce heat inside the house, using natural light, Ventilated and 

Save energy causing to reduce of expenses. The Researching methods are 
divided into 4 steps, (1) Survey the current conditions of wooden houses and collect 
the data of various information (2) Study specifications of house building against Thai 
regulations, wood materials using and determining the position and direction of the 
house plan (3) Perform house design together with calculating the construction cost 
as well as energy consumption in the house compare with other houses using other 
materials and other mechanical and electrical energy (4) Design summary and able 
to be used as a real model house. From the above design results, it can be designed 
the house to have smallest space for 27.24 m² compare with the large wooden 
house commonly made for 45 m² or reduced for 60.53%. Can save construction 
costs for 105,900 Baht or 27.19%. Reduce the cost of energy using inside the house 
for 2,410.32 Baht/Month or 28,923.84 Baht/Year or 59.17% 
 
Keywords: Wooden House, Low Cost, Save Energy 
 
บทนํา 

จากสภาพเศรษฐกิจในป~จจุบัน ทําใหUมีผูUคนจํานวนมากไรUท่ีอยูQอาศัยและจําเป[นตUองปลูก
บUานพักอาศัยท่ีมีขนาดเล็ก โดยใชUวัสดุท่ีมีราคาถูกเทQาท่ีจะหาไดU สําหรับคนท่ีมีบUานก็ยังตUองแบกภาระ
คQาใชUจQายรายเดือนท่ีสูงมากเป[นคQานํ้า คQาไฟฟ¡า คQาบริการรายเดือนตQางๆ มากมาย มีผูUนําเสนอวิธีการ
ท่ีจะชQวยใหUลดภาระคQาใชUจQายรายเดือนใหUมากท่ีสุดเทQาท่ีจะสามารถทําไดU ซึ่งก็ยังไมQเป[นท่ีแพรQหลาย
ไปสูQประชากรผูUมีรายไดUนUอยมากนัก 

จากป~ญหาดังกลQาว จึงไดUมีแนวคิดท่ีจะออกแบบบUานใหUใชUตUนทุนในการกQอสรUางท่ีตํ่าและมี
การใชUการระบายความรUอนแบบธรรมชาติ (Passive Design) ใหUมากท่ีสุดเทQาท่ีจะทําไดU ไมQใชU
เคร่ืองปรับอากาศ ไมQใชUใชUพลังงานไฟฟ¡ากับดวงโคมสQองสวQางในเวลากลางวัน และมีการใชUนํ้าใหUเกิด
ประโยชน?สูงสุด เพ่ือใหUกลุQมคนท่ีมีรายไดUนUอย สามารถมีบUานเป[นของตนเองไดU โดยไมQตUองเชQาบUานอยูQ 
เป[นการยกระดับความเป[นอยูQใหUดีข้ึน โดยการวิจัยน้ีจะเนUนการออกแบบบUานท่ีใชUวัสดุไมUซึ่งเป[นวัสดุ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

155 
 

จากธรรมชาติ ยQอยสลายไดU ไมQมีมลภาวะ เป[นมิตรตQอสิ่งแวดลUอม หางQาย ป~จจุบันมีการปลูกตUนไมU
เศรษฐกิจโตเร็วหลายชนิดท่ีสามารถนํามาแปรรูปปลูกสรUางบUานเรือนพักอาศัยไดUเป[นอยQางดี และใน
การออกแบบน้ีจะมุQงเนUนการประหยัดพลังงานเป[นหลัก 

อน่ึง จากสภาพแวดลUอมป~จจุบัน ประเทศไทยมีอากาศรUอนมากข้ึนทุกวัน แตQบUานเรือนสQวน
ใหญQยังถูกสรUางโดยไมQคํานึงถึงสภาพอากาศท่ีรUอน มีการออกแบบบUานท่ีไมQมีกาถQายเทอากาศท่ีดีพอ มี
การเลือกใชUวัสดุท่ีไมQเหมาะสมในการป¡องกันความรUอน ทําใหUภายในตัวบUานเกิดการสะสมความรUอน 
ขาดการถQายเทอากาศภายในบUาน ไมQมีหนUาตQาง บานหนUาตQางมีขนาดเล็กเกินไป หรือมีหนUาตQางจํานวน
นUอยเกินไป ซึ่งการออกแบบลักษณะน้ีจะมีผลทําใหUเกิดความรูUสึกรUอนอบอUาว จึงทําใหUผูUอยูQอาศัยตQางก็
พากันหาหาวิธีในอันท่ีจะทําใหUบUานเย็นสบายข้ึน โดยสQวนใหญQแลUวก็มักจะแกUป~ญหาโดยการติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศภายในบUานกัน ซึ่งความรUอนจากการทํางานของระบบเคร่ืองปรับอากาศน้ี ก็สQงผล
ทําใหUอากาศโดยรอบบUานหรือบริเวณใกลUเคียงรUอนข้ึน  จึงทําใหUสิ้นเปลืองพลังงาน และทําใหUเกิด
คQาใชUจQายท่ีสูงข้ึนตามมา นอกจากน้ียังสQงผลกระทบเป[นวงกวUางตQอสภาวะภูมิอากาศโลก ทําใหUโลก
รUอนมากย่ิงข้ึนอีกดUวย วิธีหน่ึงท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะลดการใชUพลังงานในบUานเบ้ืองตUนคือ ออกแบบบUานใหU
มีขนาดเล็กเทQาท่ีกฎหมายกําหนดและตUองสามารถดําเนินชีวิตในการทําภารกิจหนUาท่ีตQางๆ ภายใน
บUานไดUอยQางเหมาะสมดUวย การปรับพฤติกรรม และวิถีชีวิตใหUสามารถอยูQอาศัยไดUอยQางพอเพียง โดยมี
การใชUพลังงานภายในบUานใหUนUอยท่ีสุด หรือหากจําเป[นตUองใชUพลังงาน ก็ควรตUองใชUใหUเกิดประโยชน?
สูงสุด และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

ตัวอยQางบUานท่ีใชUพลังงานนUอย ท่ีพบเห็นไดUท่ัวไป ไดUแกQ บUานเรือนไทย สถาป~ตยกรรมท่ี
สะทUอนการใชUวิถีชีวิตแบบคนไทยด้ังเดิม ท้ังดUานความเป[นอยูQ ภูมิป~ญญา ความคิดทัศนคติ และ
คQานิยม ซึ่งรูปแบบบUานทรงไทยน้ี จะมีหลังคาทรงสูง เพ่ือใหUอากาศรUอนภายในบUานลอยตัวข้ึนดUานบน 
และอากาศเย็นท่ีพัดผQานตUนไมUรอบบUาน หรือสะนํ้าภายในบUานจะพัดเขUามาในบUานผQานชQองลมและ
บานหนUาตQางขนาดใหญQแทนท่ีอากาศรUอนในบUานท่ีลอยตัวข้ึนผQานออกไปทางชQองลมท่ีคอสองและ
ชQองวQางระหวQางรอยตQอทับซUอนของแป¡นเกล็ดกระเบ้ืองมุงหลังคาอยQางชUา ๆ เน่ืองจากระยะความสูง
จากพ้ืนถึงหลังคามีมากกวQา 3-4 เมตรข้ึนไป จึงทําใหUภายในตัวบUานเย็นสบาย แมUจะมีฝาประจันหUอง
เป[นฝาปะกนก้ัน แตQพ้ืนท่ีสQวนใหญQของบUานเรือนไทยน้ัน เป[นระเบียงและชานเป�ดโลQง ทําใหUลมพัด
ผQานไดUสะดวก ฝาเรือนสามารถเลื่อนเป�ด-ป�ดใหUลมพัดเขUาในบUานระบายอากาศไดU เรียก ฝาไหล อีกท้ัง
ลมท่ีพัดผQานจากใตUถุนสูง ผQานสQวนตQางระดับและรQองกระดานข้ึนมาขUางบน ทําใหUภายในบUานเย็น
สบายตลอดเวลา ลักษณะเดQนอีกอยQางหน่ึงของบUานเรือนไทยท่ีแสดงใหUเห็นถึงภูมิป~ญญาในการแกUไข
ป~ญหาอากาศรUอนไดUดี ก็คือ มีการสรUางชายคาใหUย่ืนยาวออกมาคลุมตัวบUานประมาณ 1.4-1.5 เมตร 
ซึ่งย่ืนออกมายาวมากกวQาบUานรูปแบบอ่ืนๆ ท่ัวโลก ยาวมากจนตUองมีแขนคํ้ายัน เพ่ือป¡องกันแสงแดด
ไมQใหUแผดเผาฝาบUานใหUรUอน ป¡องกันฝนสาดเขUาทางหนUาตQางบUาน ป¡องกันแดดสQองโดยตรงเขUาไป
ภายในตัวบUาน และนอกจากน้ี ยังมีการปูพ้ืนสนามดUวยหญUาโดยรอบบUาน ป¡องกันการสะทUอนความ
รUอนเขUาหาตัวบUาน ทําใหUรอบๆ บUานมีสภาพแวดลUอมท่ีดี ตUนไมUใหญQชQวยใหUรQมเงา มีสระนํ้าชQวยลด
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อากาศรUอน กQอนท่ีลมจะพัดผQานผิวนํ้านําพาความเย็นเขUามาภายในตัวบUาน จึงทําใหUมีการใชUพลังงาน
นUอยลง 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบบUานไมUใหUมีตUนทุนตํ่าและประหยัดพลังงาน 
2) เพ่ือใหUไดUแบบท่ีจะใชUกําหนดเป[นมาตรฐานอUางอิงในการออกแบบบUานไมUตUนทุนตํ่าและ

ประหยัดพลังงาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาเก่ียวกับวิธีการในการออกแบบท่ีอยูQอาศัยใหUมีคQาดําเนินการกQอสรUางท่ีตํ่า ประชาชน
ทุกระดับ ทุกอาชีพสามารถดําเนินการไดU อีกท้ังยังตUองใชUเทคนิค ภูมิป~ญญา ความรูUความสามารถของ
ชQางไทยในอดีต มาใชUในการออกแบบอาคารบUานเรือนใหUสามารถประหยัดพลังงาน และมีคQาใชUจQาย
รายเดือนท่ีตํ่าลง ในการน้ี จะตUองศึกษาประมวลกฎหมายหลายฉบับท่ีเก่ียวขUองกับขUอกําหนดในการ
ออกแบบกQอสรUางอาคาร ใหUมีความประหยัด เหมาะสมกับลักษะภูมิประเทศในเขตรUอนช้ืน มีฝนตกชุก
เชQนในประเทศไทยน้ี มีบทความและงานวิจัยหลายเร่ืองท่ีกลQาวถึง การออกแบบอาคารใหUประหยัด
คQาใชUจQายและลดการใชUพลังงาน แตQไมQไดUกลQาวเจาะจงถึงบUานไมU ไดUแกQ 
 -รายงานการวิจัย การประเมินดUานการประหยัดพลังงานของการออกแบบ และการใชUวัสดุ
กQอสรUาง เพ่ือการประหยัดพลังงานของบUานพักอาศัย (The Evaluation of Energy Saving for 
Home Design And Construction Materials)  
 -รายงานการวิจัย โครงการวิจัยเร่ือง การวิจัยออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ? พลังงานและ
สิ่งแวดลUอมตUนทุนถูก (Low Cost Energy Conservation and Environment Friendly Housing 
Design) โดย ผูUชQวยศาสตราจารย?สวัสด์ิ ศรีเมืองธน และ ณัฏฐ?ดนัย ชวินจิรเกียรติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ไดUมีแนวคิดในการใชUไมU ซึ่งเป[นวัสดุธรรมชาติ เป[นมิตรตQอสิ่งแวดลUอม คนในพ้ืนท่ีชนบท
หQางไกล สามารถเขUาถึงไดU มาใชUในการกQอสรUางอาคารบUานพักอาศัย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามโครงการพระราชดําริในหลวง รัชกาลท่ี 9 ซึ่งเนUนความประหยัดโดยอาศัยประโยชน?จาก
ธรรมชาติใหUมากท่ีสุด ลดการใชUพลังงาน อยูQอยQางพอเพียง จึงไดUมีแนวคิดผสมผสานการใชUวัสดุ วิธีการ
ออกแบบกQอสรUางบUานพักอาศัยท่ีเหมาะสมอยูQอาศัยไดUไมQเดือดรUอน โดยในการออกแบบน้ีจะอUางอิงกฎ
ขUอบัญญัติกระทรวงเก่ียวกับขนาดมาตรฐานระยะตQางๆ ขององค?ประกอบตัวบUาน ซึ่งคาดหวังวQา จะ
สามารถนําไปเป[นแบบอUางอิงไดUในอนาคต  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
1) ระเบียบการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มีขอบขQายเพ่ือท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการออกแบบบUานพักอาศัยท่ีทําจากวัสดุไมU

ใหUใชUตUนทุนในการกQอสรUางท่ีถูกท่ีสุดเทQาท่ีจะทําใหUบUานแข็งแรงพอท่ีจะอยูQอาศัยไดUอยQางปลอดภัย มี
การใชUพลังงานภายในบUานท่ีเกิดจากธรรมชาติและใชUพลังงานอ่ืนอันกQอใหUเกิดภาระคQาใชUจQายสูง ใหU
นUอยท่ีสุดเทQาท่ีจะสามารถทําไดU 

2) วิธีการวิจัย 
2.1) สํารวจสภาพป�จจุบันและจัดเก็บข'อมูลต�างๆ เก่ียวกับบ'านไม'ท่ีมีขนาดเล็กและ

ประหยัดพลังงาน 
ผูUวิจัยไดUไปสํารวจบUานไมUแบบเกQาโบราณหลายแหQง เพ่ือทําการวัดขนาดสัดสQวนตQางๆ ของ

บUานไมUเกQา เชQน ขนาดหUองนอน หUองน่ังเลQน ระเบียง ครัว หUองนํ้า บันได ระดับความสูงจากพ้ืนดินถึง
พ้ืนบUาน ความสูงพ้ืนถึงเพดาน ฯลฯ ซึ่งยังคงพบวQา หUองนอนท่ีเล็กท่ีสุดเทQาท่ีพบมีขนาดกวUางเพียง 2.5 
เมตร ยาว 3.0 เมตร สQวนใหญQเป[นเรือนไมUเกQาท่ีปลูกกันตามชุมชนใกลUวัด ไดUแกQ ชุมชนหลังวัดสุ
ทธาราม ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน ชุมชนริมทางรถไฟบางกอกนUอย ชุมชนวัดอนงคาราม เขต
คลองสาน เขตชุมชนบUานแขก เขตธนบุรี ชุมชนชมทรัพย? เขตทุQงครุ เป[นตUน ซึ่งลักษณะพ้ืนท่ีดินมี
ขนาดเล็ก ทางเดินสQวนมากเป[นตรอกซอกซอย บางแหQงรถยนต?เขUาไมQถึง จึงทําใหUมีความจําเป[นตUอง
ออกแบบบUานเรือนอยูQอาศัยใหUมีหUองนอนขนาดเล็กดังกลQาว บUานทําเป[นท่ีอยูQอาศัยท้ัง 2 ช้ัน 
นอกจากน้ีขนาดความสูงท้ังช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 2 ยังมีขนาดไมQสูงมาก ช้ันท่ี 1 สูงเฉลี่ย 2.5 ม. ช้ันท่ี 2 
สูงเฉลี่ย 2.5-2.75 ม. หUองครัวอยูQดUานหลังบUานช้ันท่ี 1 หUองนํ้ามีขนาดเล็กและเป[นหUองรวม มีสUวมน่ัง
ยองและท่ีอาบนํ้ารวมอยูQดUวยกัน 

สําหรับรูปแบบบUานน้ันเป[นบUานทรงจ่ัวคQอนขUางสูงหลังคามุงสังกะสี วัสดุท่ีใชUเป[นไมUเน้ือแข็ง 
เสาไมUเน้ือแข็ง 16 เหลี่ยมหรือเสาเหลี่ยมขนาด 6-8 น้ิว ยาวตลอด หรือบางหลังใชUเสาคอนกรีตเสริม
เหล็กเป[นเสาตQอหมUอฝ~งลงดินแลUวใชUเสาไมUตQอข้ึนไป พ้ืนเอนใชUไมUเบญจพรรณ โครงไมUเน้ือแข็ง ฝาไมU
ยางแดงตีซUอนทับเกร็ดทาสียUอมไมUสีแดงนํ้าตาล หรือบางหลังทาสีอ่ืนๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะบUานไมUในชุมชนบUานแขก เขตธนบุรี 
 

2.2) ศึกษาข'อกําหนด กฎหมายเก่ียวข'องกับการปลูกสร'างอาคาร การใช'วัสดุไม' การ
กําหนดตําแหน�งทิศทางการวางแปลนบ'าน 

ก) ศึกษาข'อกําหนด กฎหมายเก่ียวกับการปลูกสร'างอาคาร เพื่อกําหนดขนาดบ'าน 
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ไดUศึกษาขUอกําหนด กฎหมายเก่ียวกับการปลูกสรUางอาคารกQอนออกแบบ ขอยกตัวอยQางดังน้ี 
-กฎกระทรวงฉบับท่ี 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 หมวด 2 สQวนท่ี 2 ขUอ 20 และขUอ 22 เก่ียวกับหUองนอนในอาคาร ดังน้ี 
หมวด 2 สQวนตQาง ๆ ของอาคาร, สQวนท่ี 2 พ้ืนท่ีภายในอาคาร 
ขUอ 20 หUองนอนในอาคาร ใหUมีความกวUางดUานแคบท่ีสุดไมQนUอยกวQา 2.50 ม. และมีพ้ืนท่ีไมQ

นUอยกวQา 8 ตร.ม. 
ขUอ 22 หUองหรือสQวนของอาคารท่ีใชUในการทํากิจกรรมตQาง ๆ ตUองมีระยะด่ิงพ้ืนถึงพ้ืน ไมQนUอย

กวQา 2.60 ม. กรณีของช้ันใตUหลังคา ใหUวัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหUอง
หรือสQวนของอาคารท่ีอยูQภายในโครงสรUางของหลังคา ใหUวัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหUอง
หรือสQวนของอาคารท่ีไมQใชQโครงสรUางของหลังคา 

หUองน้ํา หUองสUวม ตUองมีระยะด่ิงระหวQางพ้ืนถึงเพดานไมQนUอยกวQา 2 ม. ฯลฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงระดับพ้ืนถึงยอดผนังของหUองอาคารหรือฝ¡าเพดานบUาน (Floor to Ceiling) 
 

ข) การใช'วัสดุไม' 
การพิจารณาเลือกใชUไมUชนิดใด มากQอสรUางบUานพักอาศัยน้ัน จะตUองพิจารณา ดังน้ี 
-ไมUเน้ือแข็ง ไดUแกQ ไมUเต็ง ไมUรัง ไมUแดง ไมUประดูQ ไมUชิงชัน ไมUเค่ียม ไมUแอ¢ก ไมUหลุมพอ ไมUเสลา 

ไมUสักข้ีควาย ไมUเลียงมัน ไมUยมหิน ไมUมะคQาโมง ไมUมะเกลือเลือด ไมUตะบูนดํา ไมUตะครUอหนาม ไมU
ตะครUอไขQ ไมUกันเกรา 

ไมUเต็งเป[นไมUเน้ือแข็งท่ีทนทานและมีราคาถูกท่ีสุดในบรรดาไมUเน้ือแข็ง นํามาใชUทําช้ินสQวน
โครงสรUางท่ีรับนํ้าหนักมาก เชQน เสา คาน ตงหรือรอด อเส จันทัน ข่ือ ด้ัง จ่ัว อกไกQ เชิงชาย แป 
ระแนง เครQาโครงสําหรับตีฝาบUาน กรอบวงกบบานประตูหนUาตQาง เป[นตUน 

-ไมUเน้ือแข็งปานกลาง ไดUแกQ ไมUมะคQาแตU และไมUตะแบก 
-ไมUเน้ืออQอน ไดUแกQ ไมUสัก ไมUกะบาก ไมUจําปา ไมUกระทUอน ไมUยาง  ไมUฉําฉา  ไมUโมก  ไมU

กระทUอน  ไมUยมหอม  ไมUจําปาป¤า ไมUสนตQางประเทศ 
ไมUยาง เน้ือไมUไมQคQอยแนQน มักหดตัว มี 2 สายพันธุ? ไดUแกQ พันธุ?ยางแดงและยางขาว ท่ีนิยมใชU

ในการกQอสรUางทําฝาบUาน หรือแปมุงสังกะสี ไดUแกQ ยางแดง 
ไมUเน้ืออQอนน้ี เหมาะกับงานในท่ีรQมหรืองานช่ัวคราว  งานตกแตQง  และเคร่ืองมือเคร่ืองใชU 
สําหรับวัสดุปูพ้ืนหUองนํ้าน้ัน ควรใชUวัสดุท่ีมีพ้ืนผิวหยาบเพียงพอตQอการสัมผัส เพ่ือป¡องกันการ

ลื่นหกลUม หUามใชUวัสดุปูพ้ืนท่ีมีความมันวาวเด็ดขาด เพราะจะทําใหUลื่นไดU และย่ิงหากวัสดุปูพ้ืน และ
ผนังมีคุณสมบัติที่ยืดหยุQนชQวยดูดซับแรงกระแทก ก็จะย่ิงมีความปลอดภัยมากข้ึนดUวย 
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พ้ืนภายใน และภายนอกหUองนํ้า ควรมีระดับเดียวท่ีสมํ่าเสมอ ไมQตQางระดับ เพ่ือป¡องกันการ
สะดุดลUม ระดับพ้ืนตUองลาดเอียงตQอเน่ืองไปยังทQอระบายนํ้า 

ค) การกําหนดตําแหน�งทิศทางการวางแปลนบ'าน 
การวางผัง ตําแหนQง ทิศทางของบUาน เพ่ือกําหนดลักษณะของบUานน้ัน ป~จจัยท่ีตUองวิเคราะห?

ในการออกแบบงานสถาป~ตยกรรม คือ ทําเลท่ีต้ัง ซึ่งบUานหรืออาคารน้ัน ต้ังอยูQในตําแหนQงภูมิประเทศ
ใด มีสภาพภูมิอากาศ และสภาพแวดลUอมเป[นอยQางไร สําหรับประเทศไทยน้ี มีภูมิอากาศเป[นแบบรUอน
ช้ืนและมีฝนตกชุก  ในการออกแบบบUานใหUเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เพ่ือใหUมีการ
ระบายอากาศ ลดความรUอน เพ่ือประหยัดการใชUพลังงาน จะตUองดําเนินการดังตQอไปน้ี 

1) หันตัวบ'านให'ถูกทิศทางแสงแดดและทิศทางลม ควรวางแนวทิศทางตัวบUานใหUไดUรับ
ประโยชน?มากท่ีสุด ความรUอนสQวนใหญQท่ีบUานไดUรับมาจากดวงอาทิตย? ซึ่งเกือบท้ังป̂เคลื่อนตัวจากทิศ
ตะวันออก อUอมไปทางทิศใตU และตกทางทิศตะวันตก และมีลมมรสุมฤดูรUอนพัดจากทางทิศใตUและ
ตะวันตกเฉียงใตU มีลมหนาวพัดจากทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ดังน้ันจึงควรออกแบบวางตัว
บUานใหUดUานยาวของบUานขวางทิศทางลมมรสุมดังกลQาว เพ่ือใหUชQองหนUาตQางดUานท่ีรับลมดึงดูดลมเขUาสูQ
ตัวบUานและพัดผQานทะลุออกชQองหนUาตQางอีกดUานหน่ึงไดU และใหUดUานท่ีมีพ้ืนท่ีนUอยท่ีสุดรับแสงแดดชQวง
สายและบQาย และใหUมีชQองเป�ด (หนUาตQางและชQองลม) ท่ีผนังดUานทิศเหนือและทิศใตUไวUท้ัง 2 ดUาน แตQ
ละหUองควรมีหนUาตQางอยูQตรงขUามกัน เพ่ือใหUลมพัดเขUาและพัดออกผQานใหUความเย็นภายในตัวอาคาร 
อากาศถQายเทไดUดี  

2) ออกแบบบ'านให'มีขนาดเล็ก พยายามออกแบบบUานใหUมีขนาดเล็กท่ีสุดเทQาท่ีสามารถอยูQ
อาศัยและมีพ้ืนท่ีใชUสอยไดUอยQางสะดวกสบาย โดยยึดหลักขUอบัญญัติทางกฎหมายเป[นหลัก 

3) ไม�ควรมีแหล�งสะท'อนความร'อน หากเทปูนเป[นสนามคอนกรีตรอบบUาน ปูนจะดูดความ
รUอนโดยเฉพาะดUานทิศใตUและตะวันตก ลมจะพัดนําความรUอนและฝุ¤นจากพ้ืนคอนกรีตน้ีมาดUวย จึง
ควรใหUมีพ้ืนท่ีแบบน้ีนUอยท่ีสุดเทQาท่ีจําเป[นเทQาน้ัน ใหUปลูกหญUาหรือตUนไมUคลุมดินรอบๆบUาน เพ่ือใหUเป[น
ฉนวนความรUอนและชQวยลดการสะทUอนความรUอนและแสงเขUาตัวบUานอีกดUวย 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการปลูกหญUาหรือตUนไมUคลุมดินรอบบUานเป[นฉนวนและชQวยลดการสะทUอนความรUอน 
 

4) ออกแบบบ'านให'เป�ดรับลมและแสงธรรมชาติ ควรออกแบบใหUแตQละหUองมีชQองลมและ
ชQองแสงหรือหนUาตQาง มีชQองเป�ดในหลังคาท่ีมีความสูงเพ่ือใหUอากาศรUอนไหลออกไปและหนUาตQางใน
ระดับลQางเป[นชQองทางใหUอากาศภายนอกเขUาสูQตัวบUาน เพ่ือใหUลมพัดเขUามาและแสงธรรมชาติสQองเขUา
ในหUอง มีการเพ่ิมการทําชQอง “ฝาไหล” ท่ีดUานลQางใตUหนUาตQางติดกับพ้ืนบUานสามารถเลื่อนไปดUานขUาง
ป�ด-เป�ดใหUอากาศระบายเขUาตัวบUานไดU ซึ่งจะไดUรับปะโยชน?จากความเย็นและลดคQาไฟฟ¡าจากการเป�ด
โคมไฟในเวลากลางวัน การรับแสงธรรมชาติควรอยูQในทิศเหนือท่ีไมQมีแสงแดดสQองเขUามาโดยตรง 
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นอกจากน้ันยังสามารถใชUประโยชน?จากทางดUานทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือท่ีชQวงบQาย
ชQวงบQายไมQโดนแดด ก็จะไดUรับแสงธรรมชาติไดUเชQนกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการระบายอากาศใหUมีชQองลมท่ีคอสองเหนือหนUาตQาง (ซUายมือ) การระบายอากาศท่ี 
             ชQองเป�ดในหลังคา (กลาง) และฝาไหล (ขวาสุด) 
 

5) ปลูกต'นไม'ใหญ�ให'ร�มเงารอบบ'าน โดยเฉพาะทิศตะวันตก นอกจากตUนไมUจะใหUความสด
ช่ืน อากาศบริสุทธ์ิแลUว ตUนไมUยังดึงความรUอนรอบๆ ไปทําใหUนํ้าท่ีรากถูกดูดข้ึนมาจากใตUดิน ระเหยเป[น
ไอนํ้าผQานออกทางใบ ทําใหUสรUางความชุQมช้ืน อากาศรอบๆ ตUนไมUเย็นลง เม่ือมีลมพัดเขUามา จะนํา
ความเย็นบริเวณตUนไมUเขUามาในตัวบUานทําใหUเย็นสบายไดU 

6) ติดต้ังฉนวนกันความร'อนท่ีหลังคา ฝ�าเพดาน และผนังบ'าน 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการติดต้ังฉนวนกันความรUอนใตUหลังคา 
 

7) สร'างร้ัวบ'านให'โปร�ง ใหUลมพัดผQานเขUาตัวบUานไดUสะดวก 
8) หากเป"นบ'านช้ันเดียวให'ยกพื้นสูงจากพื้นดินอย�างน'อย 1.20 เมตร เพ่ือระบายความ

รUอน ความช้ืน มีความสูงใตUพ้ืนเพียงพอท่ีจะลอดเขUาใตUพ้ืนไดU นอกจากระบายอากาศใตUพ้ืนบUานไดUดี
แลUว ยังสามารถชQวยลดปริมาณสารเรดอนจากพ้ืนดินเขUาสูQตัวบUานไดUดUวย 

 

 
 

ภาพท่ี 6 Vertical distribution of radon concentrations from the floors of different houses. 
 

9) ออกแบบหลังคาให'มีรูปทรงจ่ัว ซึ่งมีดUานปะทะลมของหลังคา ออกแบบมาเพ่ือใหUอากาศ
เย็นจากภายนอกสามารถเขUามาชQวยระบายมวลอากาศรUอนภายในอาคารไดUอยQางมีประสิทธิภาพ จึง
เป[นหลังคาท่ีสามารถรับลมไดUดีที่สุดท้ังยังกQอสรUางไดUงQายกวQาหลังคาทรงป~£นหยาและมนิลา จึงประหยัด
คQากQอสรUางไดUมากกวQา เป[นรูปทรงหลังคาท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทยในการ
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ระบายอากาศและความรUอนท่ีดี และควรเลือกใชUวัสดุมุงท่ีนําความรUอนตํ่า ทนทานตQอแดดและฝน 
ปราศจากแรQใยหินและป¡องกันการเกิดราดํา ไดUแกQ แป¡นเกล็ดไมU กระเบ้ืองดินเผา และควรใชUวัสดุมุง
โทนสีขาวหรือสีอQอน เพ่ือใหU สามารถสะทUอนความรUอนไดU 80% และดูดซับความรUอนเพียง 20% 
ในขณะท่ีหลังคาอ่ืนๆ เชQน สีดําเขUมจะสะทUอนความรUอนออกไปเพียง 5% และดูดความรUอนไวUถึง 95% 

 

   
 

ภาพท่ี 7 แสดงลกัษณะหลังคารูปทรงจั่วท่ีมีการะบายอากาศดีท่ีสุดเหมาะกับประเทศไทย 
 

10) แยกครัวออกจากตัวบ'าน การทําอาหารในบUานจะทําใหUเกิดความรUอนท้ังจากเตาไฟ เตา
แก¢ส และเตาอบ หากทําไดU ควรแยกหUองครัวออกจากตัวบUานเพ่ือลดอุณหภูมิภายในบUาน 

2.3) ดําเนินการออกแบบบ'าน พร'อมคํานวณราคาค�าก�อสร'าง ตลอดจนการใช'พลังงาน
ภายในบ'านเปรียบเทียบกับบ'านท่ีใช'วัสดุอ่ืนและมีการใช'พลังงานกลและไฟฟ�าอ่ืนๆ 

จากขUอกําหนดขUางตUนท้ัง 10 ขUอ จึงไดUทําการออกแบบบUานท่ีมีขนาดเล็ก เป[นบUานพักอาศัย
ช้ันเดียว ยกพ้ืนสูง 1.20 ม. ขนาด 2 หUองนอน 1 หUองนํ้า มีเน้ือท่ี 27.24 ตร.ม. ซึ่งนับวQามีขนาดเล็ก
มาก แตQสามารถอยูQอาศัยบนท่ีดินขนาดเล็กไดU ผลจากการออกแบบและทําการเปรียบเทียบกับบUาน
โดยท่ัวไปท่ีมีขนาดประมาณ 45 ตร.ม. สรุปตUนทุนในการกQอสรUางสําหรับโครงสรUางหลัก ดังตารางท่ี 1. 
และเปรียบเทียบการใชUพลังงานไฟฟ¡า นํ้าประปา ตามตารางท่ี 2. 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบตUนทุนกQอสรUางบUานไมUขนาดเล็กและประหยัดพลังงานท่ีออกแบบกับบUานไมUทั่วไป 
 

รายการช้ินส�วนบ'าน 
บ'านท่ัวไป บ'านท่ีออกแบบให'มีขนาดเล็ก 

จํานวน 
ราคาต�อ
หน�วย 

ราคารวม(บาท) จํานวน ราคาต�อหน�วย 
ราคารวม
(บาท) 

1.เสา คสล. 6”x6”ยาว 2.00 ม. 12 ตUน 250 บ./ม. 6300 11 ตUน 250 6050 
2.เสาไมU 6”x6”ยาว 5.00 ม. 4 ตUน 1400 บ./ม. 28,000 - - - 
  เสาไมU 6”x6”ยาว 3.50 ม. 8 ตUน 1400 บ./ม. 35,700 - - - 
  เสาไมU 6”x6”ยาว 3.50 ม. - - - 8 ตUน 1,400 บ./ม. 39,200 
  เสาไมU 6”x6”ยาว 2.50 ม. - - - 3 ตUน 1,400 บ./ม. 10,500 
3.คานไมUเน้ือแข็ง 2”x8” ยาว 9.50 ม. 2 ตัว 600 บ./ม. 11,400 - - - 
  คานไมUเน้ือแข็ง 2”x8” ยาว 6.50 ม. 1 ตัว 600 บ./ม. 3,900 - - - 
  คานไมUเน้ือแข็ง 2”x8” ยาว 6.50 ม. - - - 2 ตัว 600 บ./ม. 7,800 
  คานไมUเน้ือแข็ง 2”x8” ยาว 4.00 ม. - - - 1 ตัว 600 บ./ม. 2,400 
4.ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  6.50 ม. 14 ตัว 400 บ./ม. 36,400 - - - 
  ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  3.50 ม. 7 ตัว 400 บ./ม. 9,800 - - - 
  ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  5.50 ม. - - - 9 ตัว 400 บ./ม. 19,800 
  ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  3.50 ม. - - - 6 ตัว 400 บ./ม. 8,400 
5.พื้นไมUเน้ือแข็ง 1”x6”ยาว  6.50 ม. 43 แผQน 200 บ./ม. 55,900 - - - 
ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  3.50 ม. 23 แผQน 200 บ./ม. 16,100 - - - 
ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  6.50 ม. - - - 23 แผQน 200 บ./ม. 29,900 
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รายการช้ินส�วนบ'าน 
บ'านท่ัวไป บ'านท่ีออกแบบให'มีขนาดเล็ก 

จํานวน 
ราคาต�อ
หน�วย 

ราคารวม(บาท) จํานวน ราคาต�อหน�วย 
ราคารวม
(บาท) 

ตงไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  6.50 ม. - - - 17 แผQน 200 บ./ม. 13,600 
6.อเสบนไมUเน้ือแข็ง 2”x8”ยาว  11.50 ม. 4 ตัว 600 บ./ม. 11,400 - - - 
  อเสบนไมUเน้ือแข็ง 2”x8”ยาว  9.00 ม. - - - 2 ตัว 600 บ./ม. 10,800 

  อเสบนไมUเน้ือแข็ง 2”x8”ยาว  6.50 ม. - - - 1 ตัว 600 บ./ม. 3,900 
7.อเสบนรัดหัวเสาไมUเน้ือแข็ง 2”x8”ยาว  6.50 ม. 4 ตัว 600 บ./ม. 15,600 - - - 
  อเสบนรัดหัวเสาไมUเน้ือแข็ง 2”x8”ยาว  3.50 ม. - - - 4 ตัว 600 บ./ม. 2,400 

8.จันทันไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  4.50 ม. 24 ตัว 400 บ./ม. 43,200 - - - 
  จันทันไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  3.50 ม. - - - 14 ตัว 400 บ./ม. 19,600 
  จันทันไมUเน้ือแข็ง 1.5”x6”ยาว  6.00 ม. - - - 7 ตัว 400 บ./ม. 16,800 
9.แปไมUเน้ือแข็ง 1.5”x3”ยาว  6.50 ม. 8 ตัว 200 บ./ม. 18,400 - - - 
  แปไมUเน้ือแข็ง 1.5”x3”ยาว  9.00 ม. - - - 10 ตัว 200 บ./ม. 18,000 
  แปไมUเน้ือแข็ง 1.5”x3”ยาว  6.50 ม. - - - 3 ตัว 200 บ./ม. 3,900 
10.กระเบ้ืองลอนคูQ 50x120ซม. หนา 5 มม. 213 แผQน 45 บ./ผ. 11,400 - - - 
    แป¡นเกล็ดไมUเน้ือแข็ง 10x40ซม.หนา 1 ซม. - - - 166 ผ. 45 บ./ผ. 7,650 
11.ไมUโครงเครQาฝา 1.5”x3”ยาว  3.00 ม. 50 ตัว 200 บ./ม. 10,000 - - - 
     ไมUโครงเครQาฝา 1.5”x3”ยาว  3.00 ม. - - - 37 ตัว 200 บ./ม. 7,400 
 12.ฝาไมUยางแดง 1”x6” หนา 0.5” ยาว 6.00 ม. 150 แผQน 50 บ./ม. 45,000 - - - 
    ฝาไมUยางแดง 1”x6” หนา 0.5” ยาว 5.00 ม. 60 แผQน 50 บ./ม. 15,000 - - - 
    ฝาไมUยางแดง 1”x6” หนา 0.5” ยาว 6.50 ม. - - - 60 ผ. 50 บ./ม. 19,500 
    ฝาไมUยางแดง 1”x6” หนา 0.5” ยาว 3.50 ม. - - - 120 ผ. 50 บ./ม. 21,000 
13.ประตูพรUอมวงกบ 0.80x2.00ม. หนา 1”  3 บาน 1,500/บาน 4,500 - - - 
    ประตูพรUอมวงกบ 0.80x2.00ม. หนา 1” - - - 3 บาน 1,500/บาน 4,500 
14.หนUาตQางบานคูQ1.60x1.50 ม. พรUอมวงกบชQองแสง 5 ชุด 2,000/ชุด 10,000 - - - 
    บานเกล็ด 1.60x1.50 ม.  1 บาน 1,000/บาน 1,000 - - - 
    ชQองแสงหUองนํ้า 1 x 1.50 ม. 1 บาน 500/บาน 500    
   หนUาตQางบานคูQ1.60x1.50 ม. พรUอมวงกบชQองแสง - - - 5 ชุด 2,000/ชุด 10,000 
   ชQองแสงหUองนํ้า 1 x 1.50 ม. - - - 1 บาน 500/บาน 500 

รวมเป[นเงินทั้งสิ้น   389,500   283,600 

 
จากตารางคQากQอสรUาง สามารถลดคQาวัสดุลดลง 389,500 – 283,600 = 105,900 บาท หรือ

ลดลง 105,900 x 100/389,500 = 27.19% 
 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการใชUพลังงานไฟฟ¡าบUานไมUขนาดเล็กท่ีออกแบบกับบUานไมUท่ัวไป 
 

รายละเอียดการใช'พลังงาน 
บ'านท่ัวไป บ'านท่ีออกแบบให'มีขนาดเล็ก 

จํานวน ขนาดท่ีใช' (W) สิ้นเปลืองพลังงาน(W) จํานวน ขนาดท่ีใช' (W) สิ้นเปลืองพลังงาน(W) 

1.โคมไฟสQองสวQาง 8 100  800 6 20 (LED) 120 
2.เครื่องปรับอากาศ  2 9000 BTU 920x2=1840 - - - 
3.พัดลม 3 45 135 4 45 180 
4.ตูUเย็น 10 คิว 1 120 120 1 120 120 
5.หมUอหุงขUาวไฟฟ¡า 1 L 1 450 450 1 450 450 
6.เครื่องซักผUา 1 500 500 1 500 500 
7.เตารีดไฟฟ¡า 1 430 430 1 430 430 
8.โทรทศัน?สี 21” 2 110 220 1 110 110 

รวม   4,495 W.   1,910 W. 
8.นํ้าประปาใชUรดตUนไมU  ใชUนํ้าประปา

จํานวน 10-20 
ลบ.ม./เดือน 

10 หนQวยๆละ 16 บาท  (ใชUนํ้าทิ้งจาก
อาบ ลUางชาม 
ลUางรถ) 

- 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

163 
 

จากตาราง หากเป�ดเคร่ืองใชUไฟฟ¡าเฉลี่ย 8 ชม./วัน สามารถคิดคQาใชUจQายไดUดังน้ี 
 บUานท่ัวไป : คQาไฟฟ¡า  =  4,495 Watt x 8 =  35,960 หรือ 36 KW. หรือ = 36 หนQวย x 
3.6237 =  130.4532 บาท/วัน หรือ 3,913.60 บาท/เดือน รวมคQานํ้าใชUรดตUนไมUอีก 10x16 = 160 
บาท/เดือน รวมคQาพลังงานท้ังสิ้น = 3,913.60 + 160 = 4,073.60 บาท/เดือน 
 บUานท่ีออกแบบใหมQใหUมีขนาดเล็ก : คQาไฟฟ¡า  =  1,910 Watt x 8 =  15,280 หรือ 15.3 
KW. หรือ = 15.3 หนQวย x 3.6237 =  55.44 บาท/วัน หรือ 1,663.28 บาท/เดือน 
 บUานท่ีออกแบบใหมQน้ี สามารถลดการใชUพลังงานลงไดU 4,073.60 - 1,663.28 = 2,410.32 
บาท/เดือน หรือลดลง 59.17% 

2.4) สรุปผลการออกแบบ และนาํไปใช'เป"นบ'านต'นแบบจริงได' 
นําผลท่ีไดUจากการเปรียบเทียบในตาราง ไปสรุป เพ่ือพิจารณานําไปประยุกต?ใชUในการ

ออกแบบบUานขนาดเล็กและใชUพลังงานนUอยท่ีสุดไดUตQอไป 
 

ผลการวิจัย 
แบบท่ีไดUของบUานท่ีมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน เป[นไปตามภาพขUางลQาง 
 

  
 

ภาพท่ี 8 แสดงแบบแปลนของบUานท่ีออกแบบใหUมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน 

  
 

ภาพท่ี 9 แสดงทัศนียภาพและแปลนของบUานท่ีออกแบบเปรียบเทียบกับบUานไมUท่ัวไป 
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ภาพท่ี 10 แสดงภาพถQายหUองนํ้าขนาดเล็ก 1.20x1.80 ม. (2.16 ตร.ม.) ของบUานไมUท่ีออกแบบใหมQ  

 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข'อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจยั สามารถสรุปไดUดังน้ี 
-หลังจากศึกษากระบวนการออกแบบบUานไมUใหUมีตUนทุนตํ่า จากการสํารวจบUานไมUเกQาท่ียังมี

อยูQในป~จจุบัน ประกอบกับการศึกษากฎขUอบัญญัติเก่ียวกับการออกแบสรUางอาคารแลUว สามารถ
นํามาใชUออกแบบบUานไมUท่ีมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงานไดU โดยขนาดบUานไมUท่ีออกแบบใหมQ มี
ขนาดเล็ก 27.24 ตร.ม. เปรียบเทียบกับบUานไมUทั่วไปท่ีมีขนาดตํ่าสุด 45 ตร.ม. หรือเล็กลง 60.53% 

-จากการเปรียบบUานไมUท่ีออกแบบใหมQ กับบUานไมUท่ีมีอยูQท่ัวไปในป~จจุบัน พบวQา สามารถ
ประหยัดพลังงานไฟฟ¡าและนํ้าประปาลงไดU 2,410.32 บาท/เดือน หรือลดลง 59.17% 

การอภิปรายผล 
สิ่งท่ีไดUรับจากการวิจัยน้ี ไดUแกQ แนวคิดและกระบวนการในการกQอสรUางบUานไมUเพ่ือใหUมีตUนทุน

ท่ีตํ่าและสามารถประหยัดการใชUพลังงานตQางๆ ภายในบUาน โดยใชUหลักทางธรรมชาติชQวย ซึ่งจะตUอง
ทราบรายละเอียดตQางๆ ประกอบการออกแบบ เชQน ตUองทราบรายละเอียดพ้ืนท่ีท่ีจะกQอสรUาง 
กฎหมาย พระราชบัญญัติการกQอสรUางอาคารท่ีเก่ียวขUอง การวางแปลนบUาน การเลือกใชUวัสดุท่ีใหU
ความคงทนมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเป[นมิตรตQอผูUอยูQอาศัยและสิ่งแวดลUอม ซึ่งจะทําใหUเรา
คาดการณ?กQอนการกQอสรUางไดUวQา จะใชUงบประมาณเทQาใด และเม่ืออยูQอาศัยไปแลUว จะสQงผลกระทบใน
แงQดีตQอวิถีชีวิตประจําวันอยQางไร สามารถประหยัดคQาใชUจQายตQอเดือนไปไดUเทQาใด ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ี 
ผูUวิจัยไดUทดลองออกแบบบUานไมUขนาดเล็กท่ีใชUตUนทุนในการกQอสรUางตํ่ามากและสามารถประหยัดการ
ใชUพลังงานไฟฟ¡าภายในบUาน โดยอาศัยการใชUพลังงานจากธรรมชาติใหUมากท่ีสุดเทQาท่ีจะทําไดU มีการ
ประหยัดใชUนํ้าประปาโดยใชUนํานํ้าท้ิงไปรดตUนไมUภายในบUานไดUอีก และอ่ืนๆ พอเป[นแนวทางใหUผูUสนใจ 
นําไปประยุกต?ใชUตQอไป ซึ่งอาจตUองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบใหUมีลักษะท่ีแตกตQางไปจากแบบท่ี
ผูUวิจัยไดUกําหนดเป[นแนวทางข้ึนมา  

ข'อเสนอแนะ 
-การวิจัยน้ี เป[นการเปรียบเทียบกับบUานไมUโดยท่ัวๆ ไปท่ีทําการกQอสรUางกันมาก ราคาวัสดุ

อาจมีการข้ึนลงแตกตQางไปบUางตามชQวงเวลา, ความขาดแคลนวัสดุและความตUองการของผูUใชU 
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-หากออกแบบใหUสQวนตQางๆ ของบUาน เชQน หUองนอน หUองรับแขก หUองครัว หUองนํ้า ฯลฯ มี
ขนาดเล็กท่ีสุเป[นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด จะทําใหUผูUอยูQอาศัยเกิดความรูUสึกวQาคับแคบ อึดอัดใน
ชQวงแรก เน่ืองจากยังไมQเคยชินกับการอยูQในท่ีอาศัยขนาดเล็กมากQอน แตQในแงQของความปลอดภัย 
ความสะดวกสบาย ก็ยังถือวQารับไดU ในยุคน้ี ซึ่งทุกอยQางมีราคาสูงรวมถึงการมีท่ีดินผืนใหญQเป[นของ
ตนเองน้ันยากมากข้ึนทุกวัน ควรตUองมีการใชUเฟอร?นิเจอร?ท่ีมีขนาดเล็กกะทัดรัดและใชUนUอยช้ินแตQใหU
ประโยชน?หลายอยQาง (Multipurpose) และอาจตUองสามารถเก็บพับไดU ไมQเกะกะ 

-ควรใชUไมUเกQามาทําการกQอสรUาง เน่ืองจากมาคาถูกกวQาไมUใหมQประมาณ 20-30% และไมQยืด
หดตัวงQาย 

-การวิจัยน้ี เป[นเพียงการเปรียบผลจากคุณสมบัติตQางๆ ตามท่ีไดUมีการทดลองมาแลUว แตQหาก
จะใหUไดUผลถูกตUองมากย่ิงข้ึน อาจตUองมีการตQอยอดการทําการทดลอง ทดสอบ ในบางรายการในการ
วิจัยคร้ังตQอไป 
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บทคัดย�อ 

            วัตถุประสงค?ของการวิจัยน้ี เพ่ือศึกษาและปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด
ของบริษัทแหQงหน่ึงในตลาดกลางกุUงสมุทรสาคร อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร ซึ่งจากการสํารวจสภาพ
ป~จจุบันของบริษัทแหQงน้ี พบวQายังไมQมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหUเป[นข้ันเป[นตอน มีการใชUสรีระ
รQางกายในการทํางานอยQางไมQถูกตUองเหมาะสม อาจสQงผลกระทบดUานความเม่ือยลUา ทํางานผิดพลาด
ขาดประสิทธิภาพในการทํางานไดU มีการใชUวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองเป[นจํานวนมาก มีการทํางาน
ซ้ําซUอนเสียเวลาในบางจุด ขาดการบริหารงานท่ีเป[นระบบ ขาดการใชUระบบคอมพิวเตอร?เขUามาชQวย
จัดการฐานขUอมูล ลักษณะการทํางานยังขาดสุขอนามัย สQงผลทําใหUขาดความเช่ือม่ันของผูUบริโภคดUาน
ความสะอาดปลอดภัย และสQงผลกระทบตQอผลกําไรในการดําเนินงานของบริษัทไดU จากป~ญหา
ดังกลQาว จึงไดUมีการออกแบบปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังหมด ต้ังแตQตUนจนกระท่ังจบกระบวนการ
สQงขาย โดยไดUพิจารณาจากการรับซื้อกุUงสดจากฟาร?มเลี้ยงกุUงตQางจังหวัด การคัดเลือกกุUงสดเพ่ือ
กําหนดขนาด การทําความสะอาดกุUงสด การเก็บรักษาช่ัวคราวเพ่ือรอบรรจุหีบหQอ การบรรจุหีบหQอ 
และสQงขายตQางจังหวัดตลอดจนประเทศเพ่ือนบUานใกลUเคียง ในการวิเคราะห?แกUไขปรับปรุง
กระบวนการท้ังหมดน้ี เร่ิมแรกไดUใชUเคร่ืองมือ 5ส. ในการจัดระเบียบโรงงานกQอน หลังจากน้ันไดU
กําหนดกระบวนการทํางานใหมQโดยพิจารณาจากผลการสํารวจวิเคราะห?กระบวนการทํางานและ
สภาพป~ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการทํางานเดิมป~จจุบัน  แลUวใชU 7เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการจัดการ
คุณภาพเขUามาชQวยดําเนินการวิเคราะห?ปรับปรุง จากน้ันทดลองปฏิบัติตามท่ีไดUแกUไขปรับปรุงจนผล
เป[นท่ีนQาพอใจ สุดทUายจึงไดU กําหนดเป[นมาตรฐานการทํางานใหมQ ผลท่ีไดUจากการปรับปรุง
กระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสดของบริษัทแหQงน้ี สามารถลดกระบวนการทํางานจากเดิม 20 
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กระบวนการ เหลือเพียง 10 กระบวนการ หรือคิดเป[น 50% ลดเวลาปฏิบัติงานใน 1 cycle ลงจาก
เดิมใชUเวลา 62 นาที เหลือ 41.5 นาที หรือลดลง 20.5 นาที คิดเป[น 33.06% ลดของเสียจากเดิม
ประมาณ 100-200 กก. ตQอวัน เหลือเพียง 80-150 กก. ตQอวัน หรือลดลงประมาณ 0.2~0.4% ตQอวัน 
ลดตUนทุนในการดําเนินงานจากการลดกระบวนการผลิต และลดคQาวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองตQางๆ ลง
ไดUเดือนละ กวQา 2,280,000 บาท หรือ 27,360,000 บาทตQอป̂ คิดเป[น 51.33% ตQอป̂ นอกจากน้ี ยัง
ไดUจัดทํามาตรฐานตQางๆ ข้ึนมาใหมQสําหรับการทํางาน เพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม และเพ่ิมชQองทางการสQงออกตQางประเทศตQอไป 
 
คําสําคัญ: การปรับปรุงกระบวนการ, การคัดเลือกกุUงสด, การบรรจุกุUงสด, ตลาดกลางกุUง 
 

Abstract 
The purpose of this research is to Study and Improvement process of Fresh 

Shrimp Selection and Packaging Company in Samuth sakorn Shrimp Center Market, 
Mahachai District, Samuth sakorn Province as a case study. From the surveying 
current conditions of this Factory and found that there is still no any Operation 
Standards for Working Operation step by step. Using their Workers’ body for 
operation improperly which will be affected to body fatique and malfunction, lack of 
efficiency, use of large amounts of raw materials and waste supplies, redundant work 
and wastes time at some point, lack of Management System, lack of computer 
system for helping the database management, 

working style is still lacking hygiene may be resulting of consumer confidence 
in cleanliness and safety affect the company's operating profits. From these 
problems,   

we considered to design the whole working process improvement from the 
beginning process until delivery process, end process by considering from buying 
fresh shrimp from the upcountry shrimp farm,  fresh shrimp selection for size 
determination, fresh shrimp cleaning, temporary storage waiting for packaging, 
packing and sent to sell upcountry as well as neighboring countries. In the analysis 
for improvement of all this process, Initially, using 5S as an equipment to organize 
the factory first.  After that, define a new working process based on the analysis 
result of the working process survey and the problems occurred in the current 
working process  and use 7 basic tools for quality management to help analyze and 
improve. After that, try to follow the actual countermeasure until the result is 
satisfactory and finally set a new working standard. The result of the improvement of 
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the shrimp selection and packing process of this company, we can reduce the 
working process from 20 processes to be only 10 processes or 50%. Reducing of 
working time for 1 cycle from 62 to 41.5 minutes or reducing of 20.5 minutes or 
33.06%. Reducing of waste product from 100-200 kg./day to be 80-150 kg./day or 
reducing of 0.2-0.4% a day. Reduce operating costs by reducing production processes 
and cost of various raw materials and supplies including VA/VE for 2,280,000 baht per 
month or 27,360,000 Bath/year or 51.33%/year. In addition, the new various 
standards have been established for working to support the industry standard 
certification from the Ministry of Industry and increase export channels to other 
countres. 

 
Keywords: Process Improvement, Fresh Shrimp Selection, Fresh Shrimp Packaging, 
Shrimp Center Market. 
 
บทนํา 

เน่ืองจากป~จจุบันมีบริษัทหUางรUานท่ีดําเนินธุรกิจดUานการบรรจุกุUงสดสQงออกจําหนQายเป[น
จํานวนมาก โดยมีตลาดกลางกุUงสมุทรสาคร อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร เป[นแหลQงศูนย?กลางท่ีมีขนาด
ใหญQ มีการซื้อขายสรUางรายไดUมหาศาลทุกวัน แตQจากการไปสังเกตการณ?พบวQา บริษัทหUางรUานบรรจุ
กุUงสดตQางๆ เหลQาน้ัน ยังไมQไดUมีการพัฒนาปรับปรุงในหลายๆ กระบวนการ จึงทําใหUเกิดป~ญหาตQางๆ 
มากมาย ไดUแกQ ป~ญหาดUานความสะอาด ป~ญหาดUานการใชUแรงงานท่ีมากเกินความจําเป[น ป~ญหาการ
ทํางานซ้ําซUอน การรอคอยงาน การจัดเก็บสต็อกวัสดุบรรจุและผลิตภัณฑ?ไวUเป[นเวลานาน ป~ญหาการ
บริหารจัดการภายในองค?กร ไมQมีมาตรฐานในการทํางาน ป~ญหาการใชUงบประมาณตUนทุนในการ
ดําเนินการท่ีสูง ตลอดจนป~ญหาดUานสภาพแวดลUอมท่ีเกิดจากกลิ่นเนQาเหม็นของเศษซากกุUงและนํ้าท้ิง
ท่ีปราศจากการบําบัด เป[นตUน 

จากป~ญหาดังกลQาว (อUางถึงพระราชกฤษฎีกากําหนดใหUผูUมีอาชีพในการประมง การคUาสินคUา
สัตว?นํ้า ผลิตภัณฑ?สัตว?นํ้า และอุตสาหกรรมสัตว?นํ้า มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง 
พ.ศ. 2490) จึงไดUมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงกระบวนการบรรจุกุUงสด โดยใชUบริษัทแหQงหน่ึงในตลาดกลาง
กุUงสมุทรสาคร เป[นกรณีศึกษา โดยการปรับปรุงน้ี จะเร่ิมต้ังแตQกระบวนการรับซื้อกุUงสดจากฟาร?มกุUง
ในแหลQงเลี้ยงกุUงตามจังหวัดตQางๆ กระบวนการเคลื่อนยUาย กระบวนการคัดเลือกกุUงสด กระบวนการ
ช่ังนํ้าหนัก บันทึกขUอมูล กระบวนการบรรจุกุUงสดลงในบรรจุภัณฑ? กระบวนการจัดเก็บรอการสQงออก
ไปจําหนQาย และกระบวนการสQงมอบใหUลูกคUา ซึ่งในแตQละกระบวนการน้ี จะพิจารณาดUานการใชU
แรงงาน การใชUเวลาในการทํางานของพนักงาน การจัดทํามาตรฐานในการทํางานของพนักงาน การใชU
เคร่ืองมือเคร่ืองทุQนแรงชQวยในการทํางานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  การพิจารณาลดข้ันตอน
ท่ีซ้ําซUอนและไมQจําเป[นของพนักงาน การศึกษาลดตUนทุนในการดําเนินงานในแตQละข้ันตอน เป[นตUน 
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โดยในการปรับปรุงน้ี จะใชUกิจกรรม 5ส. ดําเนินการสํารวจสภาพป~จจุบัน และดําเนินการตามข้ันตอน
ของ 5ส. กQอน หลังจากน้ันจะใชUเทคนิคของ 7 เคร่ืองมือพ้ืนฐานในการจัดการคุณภาพ เขUามาชQวย
ดําเนินการวิเคราะห?ปรับปรุงตQอไป  

ผลท่ีคาดวQาจะไดUรับน้ันนอกจากจะเป[นการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัท
กรณีศึกษาแลUว ยังสามารถเป[นตUนแบบเพ่ือใหUเกิดการพัฒนาตามแบบอยQางของบริษัทอ่ืนตQอไป ท้ังน้ี 
ไมQใชQเพ่ือวัตถุประสงค?ท่ีจะพัฒนาปรับปรุงบริษัทท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกับการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด
เทQาน้ัน แตQยังไดUใชUประโยชน?จากการปรับปรุงน้ี เพ่ือกาพัฒนาปรับปรุงแกUไขสภาพแวดลUอมท่ีเป[นอยูQ
ในป~จจุบันน้ี ใหUดีขึ้นในอนาคตตQอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด 
2. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบรรจุกุUงสด ไดUแกQ การลดข้ันตอนและเวลาในกระบวนการ ลด

ของเสีย จัดทํามาตรฐานการทํางานและลดตUนทุนดําเนินงาน 
3. เพ่ือรักษาสภาพความสด สะอาด ถูกหลักอนามัยของกุUง และรักษาสภาพแวดลUอม 

 
ขอบข�ายและวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เป[นการศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด ซึ่งมี
ขอบขQายและวิธีการวิจัย ดังน้ี  

1. ขอบข�ายการวิจัย 
การวิจัยน้ี เป[นการศึกษาเพ่ือลดข้ันตอนกระบวนการ ลดเวลา ลดของเสีย และลดตUนทุนใน

การดําเนินงาน ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรฐานการทํางาน โดยใชUบริษัทในตลาดกลางกุUงสมุทรสาครแหQง
หน่ึง เป[นกรณีศึกษา 

2. วิธีการวิจัย 
1) สํารวจสภาพป~จจุบันและจัดเก็บขUอมูลตQางๆ เก่ียวกับกระบวนการทํางาน การวางผังการ

ทํางาน ชนิด ประเภทของสินคUา เวลาในการทํางานแตQละข้ันตอน ของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการ ใน
บริษัทท่ีใชUเป[นกรณีตัวอยQาง 

จากการเขUาไปสํารวจในโรงงานกรณีศึกษา เป[นบริษัทบรรจุกุUงสดแหQงหน่ึง ในตลาดกลางกุUง
สมุทรสาคร อ. มหาชัย จ. สมุทรสาคร เม่ือไดUประชุมหารือเก่ียวกับวัตถุประสงค? และแนวทางในการ
ปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกกุUงสดและบรรจุกุUงสดแลUว ไดUจัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) 
ดังภาพท่ี 1. 
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ภาพท่ี 1. แผนการดําเนินงาน (Acton Plan) ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด 
 

หลังจากน้ัน ไดUเขUาไปลงสํารวจดูสภาพป~จจุบันในสถานท่ีปฏิบัติงานจริงพนักงาน (GENBA 
KANRI-The Actual Working Place Management) พบวQามีจุดท่ีเป[นป~ญหา ตUองศึกษาวิเคราะห?
แกUไขปรับปรุง ดังตQอไปน้ี 
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นําขUอมูลป~ญหาท่ีไดUจัดกลุQม มาแสดงเป[นกราฟ ไดUดังภาพท่ี 2. 
 

 
 
ภาพท่ี 2. แสดงจํานวนป~ญหาในแตQละกลุQมประเภทซ่ึงแบQงสาเหตุของการเกิดป~ญหาตาม 4M 
 

2) กําหนดหัวขUอการวิเคราะห?ปรับปรุงพรUอมแนวทางการแกUไข พรUอมท้ังกําหนดแผนการ
ปรับปรุง 

เทคนิคการวิเคราะห?หารากเหงUาของสาเหตุ (Real Root Cause) มีหลายวิธี แตQท่ีไดUรับความ
นิยม คือ Cause-Effect Diagram และ Why – Why Analysis ซึ่งเป[นพ้ืนฐานสําคัญในการสรUาง
แนวความคิดและมีหลักในการวิเคราะห?รากเหงUาท่ีแทUจริงของสาเหตุของป~ญหาอยQางมีท่ีมาท่ีไป (แทน
การใชUแตQความรูUสึกหรือมุมมองเดิมๆแตQเพียงผิวเผิน) ท่ีจะนําไปสูQการปฏิบัติการแกUไข (Corrective 
Action) และ ปฏิบัติการป¡องกัน (Preventive Action) ไมQใหUเกิดเหตุซ้ําตQอไป 

จากป~ญหาท่ีพบ สามารถใชU Why Why Analysis Technique เพ่ือวิเคราะห?หารากเหงUา
สาเหตุของป~ญหา (Real Root Cause) ไดU ยกตัวอยQาง การหารรากเหงUาของป~ญหาท่ี 17. “มีเศษกุUง
ปนเศษขยะ และกUอนนํ้าแข็งท่ีพ้ืน” 

เร่ิมตUนท่ีป~ญหา “มีเศษกุUงปนเศษขยะ และกUอนนํ้าแข็งท่ีพ้ืน” 
ใหUถามคําถาม “ทําไม” จึงมีเศษกุUงปนเศษขยะ และกUอนนํ้าแข็งท่ีพ้ืน 
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คําตอบ คือ เกิดจากพนักงานทําเศษกุUงหลQนจากแผQนพลาสติกท่ีใชUคัดเลือกแยกขนาดกุUง 
ถามตQอวQา “ทําไม” พนักงานจึงทําหลQน 
คําตอบ คือ แผQนพลาสติกท่ีวางกองกุUงสําหรับคัดเลือกขนาด มีลักษณะไมQเหมาะสม จึงทําใหU

กุUงรQวงหลQนไดUงQาย 
ถามตQอวQา ทําไมแผQนพลาสติกไมQเหมาะสม 
คําตอบ คือ เกิดจากการออกแบบไมQดี  
เม่ือถาม-ตอบไปเอยๆ จนมาถึงการตอบคําถามท่ีเก่ียวกับ “วิธีการ” แลUว ใหUหยุดถามตQอ 

เพราะการแกUไขท่ีรากเหงUาของสาเหตุ จะเกิดจากการแกUไขท่ี “วิธีการ” ท้ังสิ้น หากคําตอบไปตกท่ี 
“คน” ใหUถามตQอไปอีก จนถึง วิธีการ, วัตถุดิบ หรือเคร่ืองจักร จึงหยุดต้ังคําถามไดU เพาะการแกUไขท่ี 
“คน” น้ันยากลําบากมาก ไมQสามารถแกUไขรากเหงUาของป~ญหาไดUถาวร  

ในกรณีป~ญหาท่ี 17 ท่ียกมาเป[นตัวอยQางน้ี สาเหตุหลักท่ีเป[นรากเหงUาของป~ญหา มาจาก 
“การออกแบบ” ดังน้ัน การแกUไขจึงตUองไปออกแบบพ้ืนพลาสติกท่ีใชUคัดเลือกกุUงสด ท่ีมีตัวป¡องกันการ
รQวงหลQนของกุUงขณะทําการคัดเลือก โดยอาจออกแบบพ้ืนใหUมีขอบป¡องกันการQวงหลQนของกุUง และทํา
ชQองสําหรับกวาดกุUงลงใสQภาชนะดUานลQาง ดังภาพท่ี 3. (สําหรับการคัดเลือกกุUงสดน้ี อาจออกแบบ
ระบบระบบอัตโนมัติติดต้ัง Load Sensor ท่ีโต¢ะคัดแยกและคัดแยกลงชQองตามขนาดไดU) 

 

   
 

ภาพท่ี 3. แสดงแผQนพลาสติกคัดเลือกกุUงสดแบบเดิม (รูปถQาย) และแผQนท่ีออกแบบใหมQ (รูปสเก¢ตขวามือ) 
 

จาก 26 ป~ญหาท่ีพบในการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด แยกจัดกลุQมป~ญหาท่ีเกิดจาก 4M ไดUแกQ 
MATERIAL-วัตถุดิบ, MAN-คน, MACHINE-เคร่ืองจักร, METHOD-วิธีการทํางาน และใชUหลัก 5ส. 
รQวมกับ Why-Why Analysis รวมถึงกําหนดระยะเวลาในการแกUไขไดU ตามตารางท่ี 1. 
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ตารางท่ี 1 หัวขUอป~ญหา, แนวทางการแกUไข และแผนการปรับปรุง 

 

 Problems/Concerns C/M (Countermeasure) 
C/M Plan& 

Responsibility 

Material กลQองโฟมบางกลQองมีถุงพลาสติกขUางใน 
บางกลQองไมQมี 

ใชUกลQองพลาสติกท่ีสามารถเก็บความเย็นไดU
แทน (ยกเลิกถุงพลาสติก) 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

Man ใชUพนักงานคัดแยกกุUงเป[นจํานวนมาก 
(มากกวQา 20 คน) 

จัดลําดับงาน และจํานวนพนักงานใหU
สอดคลUองกับปริมาณงาน 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

การแตQงกายพนักงาน ไมQมีเคร่ืองแบบ 
เอ๊ียมพลาสติก และท่ีครอบผม 

จัดหา Uniform และเอ๊ียมพลาสติกสวมทับ 
ใหUสวมใสQที่ครอบผมทุกคน 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

มีกล่ินเนQาเหม็นของนํ้าท้ิงจากการลUาง, แชQ
กุUง 

จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติเก่ียวกับนํ้าท้ิง และ
ติดต้ังเคร่ืองบําบัดนํ้าเสีย 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

Machine ภาชนะบรรจุ มีมากหลากหลายชนิด 
(ตะกรUาเหลืองโปรQง, ลังพลาสติกทึบ, 
ถุงพลาสติก, ลังโฟม,ถังเหลืองใบใหญQ) 

-ใชUภาชนะพลาสติกทึบบรรจุกุUง นน.ไมQเกิน 
20 กก. บรรจุกุUงสุดทUาย 
-ใชUตะกรUาโปรQงคัดแยกในระหวQาง
กระบวนการ 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

ไมQมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับ-สQงของใหUชัดเจน ทาสี ตีเสUนสําหรับพ้ืนท่ีเดินรถโฟคลิฟท? และท่ี
จอดรถแยกระหวQางถมาสQงกุUงสด และรถขนสQง
กุUงไปใหUลูกคUา 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

ภาชนะบรรจุกุUง ไมQแยกกําหนดสี เชQน สี
เขียวใสQกุUงเป[น สีเหลืองใสQกุUงสดท่ีตายแลUว 
และสีแดงใสQกุUงเสียไมQไดUคุณภาพ เป[นตUน 

ใหUแยกภาชนะบรรจุกุUง โดยการกําหนดสี เชQน 
สีเขียวใสQกุUงเป[น สีเหลืองใสQกุUงสดท่ีตายแลUว 
และสีแดงใสQกุUงเสียไมQไดUคุณภาพ เป[นตUน 

เม.ย. 2563 
คุณจตุพล 

Method มีขั้นตอนกระบวนการมากเกินไป มีการ
เคล่ือนยUายโดยใชUแรงคนมาก บางคร้ังมี
การช่ังนํ้าหนักซ้ําซUอน 

จัดทําผังกระบวนการไหล (Process Flow 
Diagram) แลUวกําหนดมาตรฐานการทํางาน 
(WI) ทุก Station กาทํางาน  

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ระยะเวลาในการใสQนํ้าแข็ง ท้ิงชQวงนาน
เกินไป สQงผลถึงความสดปลาและกุUง 

กําหนดปริมาณ และระยะเวลาการใสQน้ําแข็ง
ลงในภาชนะบรรจุกุUงสด 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

มีการช่ังนํ้าหนักหลายคร้ัง กําหนดมาตรฐานในกาช่ังนํ้าหนักกุUงสด (จุดช่ัง 
นน.) 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

การคัดแยกกุUงยังไมQละเอียดพอ บางคร้ัง
ปะปนกันระหวQางเพศ ขนาดและกุUงมี
ตําหนิไมQไดUคุณภาพ 

แสดงตัวอยQางมาตรฐานขนาดกุUง เชQน 
ขนาด 25 ตัว/กก. กุUงจะมีขนาดเทQาได 35 
ตัว/กก. กุUงจะมีขนาดเทQาได เป[นตUน 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

วางเคร่ืองช่ังนํ้าหนักบนพ้ืนลาดเอียง อาจ
ทําใหUน้ําหนักคลาดเคล่ือน 

กําหนดจุดวางเคร่ืองช่ังนํ้าหนักตาม Process 
Flow Chart 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ไมQแยกพ้ืนท่ีจัดเก็บภาชนะบรรจุตามชนิด
และสี (วางปะปนกัน) 

ทาสีตีเสUนแยกพ้ืนท่ีจัดเก็บภาชนะบรรจุตาม
ชนิดและสี 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

กุUงท่ีมีชีวิต ใชUเวลานานมากกวQาจะนําไปลง
บQอท่ีมีออกซิเจน 

จัดทํามาตรฐานการคัดแยกกุUงเป[น-ตาย โดย
ใหUบQอพักกุUงเป[นอยูQใกลUจุดคัดแยกใหUมากท่ีสุด 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ระยะเวลาในการใสQนํ้าแข็งหลังจากขนลง
จากรถยาวนานมาก ทําใหUกุUง/ปลาไมQสด
เทQาท่ีควร 

จัดทํามาตรฐานการใสQน้ําแข็งตาม Work 
Instruction และ Process Flow Chart  

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

มีการใชUแรงคนยก เคล่ือนยUายของหนัก
มาก ควรพิจารณาใชUพ้ืนเอียงลูกกล้ิง 
พัลเล็ทชQวยผQอนแรง 

-ใชUลUอเล่ือนหรือรถโฟคลิฟท?ขนยUายระหวQาง
รถขนสQง 
-ออกแบบสายพานลูกกล้ิงใชUในกระบวนการ 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 
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 Problems/Concerns C/M (Countermeasure) 
C/M Plan& 

Responsibility 
การขนสQง อุณหภูมินํ้าท่ีแตกตQางกัน
ระหวQางรถขนสQงกับบริษัทฯ ทําใหUกุUงชํ้า 
และตายไดU 

ใหUรถขนสQงใชUตูUแชQเย็นพรUอมออกซิเจน 
บQอพักกุUงภายในบริษัทใหUใชUน้ําเย็นดUวย 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

มีเศษกุUงปนเศษขยะ และกUอนนํ้าแข็งท่ีพ้ืน ออกแบบพ้ืนโต¢ะคัดเลือกกุUงสดใหUมีขอบ
ป¡องกันการตกหลQนของกุUงและทําเป[นชQองใหU
กุUงท่ีคัดแลUวไหลผQานลงภาชนะบรรจุ (ตาม
รูปสเก็ต ท่ี 3.) 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

การเคล่ือนยUายบรรจุภัณฑ?ไปท่ีรถขนสQง 
ควรใชUโฟคลิฟท?แทนการลากไปตามถนน
โดยคน 

ใชUรถโฟคลิฟท? หรือรถเข็น แทนการลากดUวย
คน 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

กุUงท่ีใสQในถังกลมใหญQ วางตากแดด ทําใหU
นํ้าแข็งละลายเร็วกวQาปกติ 

ตQอเติมกันสาดผUาใบ เพ่ือบังแดดชQวงบQาย พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

นํ้าแข็งท่ีละลายในถังกลมใหญQ เป[นสีดํา
สกปรก ควรลUางกุUงสดกQอนเพ่ือชะลUางส่ิง
สกปรกออก 

แชQลUางทําความสะอาดกุUงสดในบQอพักกQอน
เขUากระบวนการ 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ไมQมีการกําหนดมาตรฐานการใชUปริมาณ
นํ้าแข็งและวัสดุส้ินเปลืองบางชนิด เชQน 
เทปกาวพลาสติก (ใชUก่ีมUวน/วัน, นํ้าแข็งก่ี
ลิตร/นน.) 

จัดทํา WI การใสQน้ําแข็ง (ปริมาณ, ความถี่) 
จัดทํา WI การใชUวัสดุส้ินเปลืองทุกชนิด เชQน 
กําหนดจํานวนอบและทิทางในการพันเทป
กาว, ลดความกวUางเทปกาว ฯลฯ 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ควรสนับสนุนใหUลูกคUาถนอมรักษาโฟม 
ภาชนะบรรจุ ใหUสามารถนํากลับมาใชUซ้ําไดU
หลายคร้ัง เป[น Returnable Packaging 

ใชUภาชนะบรรจุที่เป[นมาตรฐานชนิดเดียวกัน 
(พลาสติกเก็บความเย็น) 
 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

มีการใชUพ้ืนท่ีไมQเหมาะสม เชQน พ้ืนปูน ใน
การคัดแยกกุUง 

หUามไมQใหUมีการคัดแยกกุUงสดบนพ้ืนปูน 
ใหUใชUโต¢ะเสริมแทน เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

ไมQมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานแตQละ 
Station 

จัดทํามาตรฐานการทํางาน ZOperation 
Standard) ทุก Station การทํางาน ตาม 
Process Flow Chart 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

มีความเป[นไปไดUไหมท่ีจะแยกพ้ืนท่ีแหUง
และเป^ยกตาม function งาน 

จัดแยก Station งานออกเป[น 2 สQวนๆ 
เป^ยกสําหรับการคัดเลือกกุUงสด บQอพักกุUง 
สQวนแหUงสําหรับการบรรจุ (Packing) กุUงสด 
และสQวนจัดเก็บวัสดุส้ินเปลืองและบรรจุ
ภัณฑ? 

พ.ย. 2562 
คุณจตุพล 

 
3) ดําเนินการปรับปรุงตามหัวขUอท่ีกําหนดไวUจากการสํารวจสภาพป~ญหา โดยใหUพนักงานเร่ิม

ดําเนินการจริงตามท่ีไดUกําหนดไวU 
4) สรุปผลการปรับปรุง หากใชUงานไดUดีใหUประกาศเป[นกฎระเบียบแบบแผน หรือมาตรฐาน

การทํางาน หากไมQไดUผลเป[นท่ีนQาพอใจ ใหUวิเคราะห?ศึกษาวิธีการอ่ืนมาลองใชUใหมQจนกวQาจะไดUผล 
จากผลการวิเคราะห?และการปรับปรุงแกUไข ตามท่ีระบุในตารางท่ี 1. ไดUทําการแกUไขโดย

จัดทําเป[นมาตรฐานในการทํางาน ดังตQอไปน้ี 
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         1) การศึกษาลดกระบวนการทํางาน ลดการทํางานซ้ําซUอน ไมQจําเป[น โดยการจัดทํา ผังการ
ไหลของกระบวนการผลิต (Process Flow Chart) ของการทํางานต้ังแตQเร่ิมรับกุUงสด จนกระท่ังเสร็จ
สิ้นกระบวนการสQงมอบใหUลูกคUา รวมถึงระยะเวลาของการทํางานในแตQละกระบวนการ เปรียบเทียบ
กันกQอนและหลังการปรับปรุง โดยสามารถลดกระบวนการทํางานจากเดิม 20 กระบวนการ ลงเหลือ 
10 กระบวนการ หรือลดลง 50% และสามารถลดเวลาการปฏิบัติงานตQอรอบการทํางาน (Cycle) ลง
ไดUจากเดิมใชUเวลา 62 นาที เหลือ 41.5 นาที หรือลดลง 20.5 นาที คิดเป[น 33.06%  

สQวนการลดของเสียในกระบวนการน้ัน พบวQามีกุUงสดท่ีเป[นของเสีย คือมีสีขาวขุQนไมQขาวใส 
กUามและขาหลุดลําตัวอQอนเละเกิดข้ึนนUอยมากในแตQละวัน โดยกQอนปรับปรุงกระบวนการ มีของเสีย
ประมาณแคQ 1-2% ตQอวันเทQาน้ัน (คิดท่ีสQงขายวันละ 10 ตัน เฉลี่ยตันละ 300,000 บาท จะมีของเสีย
ประมาณ 100-200 กก.ตQอวัน) แตQหลังจากปรับปรุงกระบวนการแลUว มีของเสียเพียง 80-150 กก. ตQอ
วัน คิดเป[น 0.8-1.6% หรือลดลงประมาณ 0.2~0.4% ตQอวัน 

 

 
 

ภาพท่ี 4. แสดงกระบวนการทํางานของการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด (กQอนการปรับปรุง 20  
กระบวนการ ใชUเวลาตQอรอบทํางาน 62 นาที) 

 

 
 

ภาพท่ี 5. แสดงกระบวนการทํางานของการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด (หลังการปรับปรุงลดเหลือ 
10 กระบวนการ ใชUเวลาตQอรอบทํางาน 41.5 นาที) 
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2) การกําหนดมาตรฐานการทํางาน ซึ่งเดิมไมQมีการทําไวU 
     หลังจากไดUมีการจัดทําผังการไหลของกระบวนการผลิต (Process Flow Chart) แลUว จึงไดU
จัดทําคูQมือข้ันตอนมาตรฐานในการทํางาน (Operation Standard-OS หรือ Work Procedure) และ
แนวทางในการปฏิบัติงาน (Work Instruction-WI) ในแตQละ Station การทํางานข้ึน เพ่ือใชUอUางอิงใน
การทํางานและเป[นเกณฑ?ในการตัดสินใจในกรณีพบของเสียในกระบวนการ นอกจากน้ี ยังไดUมีการ
จัดทํา ผังการบริหารองค?กร (Organization Chart) ท่ีแสดงช่ือตําแหนQงของพนักงานภายในบริษัท 
รวมท้ังแสดงสายการบังคับในบริษัทดUวย (เดิมไมQมีการกําหนดไวU) มีการกําหนดคูQมือคุณภาพ (Quality 
Manual) ซึ่งแสดงกะบวนการประกันคุณภาพของกุUงสดดUวย 
    3) การศึกษาลดตUนทุนในกระบวนการ เชQน ลดการใชUนํ้าแข็งบด ลดการใชUเทปกาว ลดการใชU
กระดาษแข็งแสดงนํ้าหนัก ฯลฯ ซึ่งจากการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด 
ตลอดจนการศึกษาทํา VA/VE วัสดุสิ้นเปลืองบางชนิด เชQน การยกเลิกการพันเทปกาวอันเน่ืองมาจาก
การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ?จากโฟม มาเป[นลังพลาสติก สามารถลดคQาใชUจQายไดUวันละ 40,000 บาทตQอวัน 
หรือ 1,200,000 บาทตQอเดือน หรือลดตUนทุนลงไดU 1.33% 
          สําหรับการลดปริมาณการใชUนํ้าแข็งบดน้ัน สามารถลดการใชUตQอวัน อันเน่ืองมาจากการจัดทํา
มาตรฐานการใสQนํ้าแข็งในระหวQางกระบวนการจาก 2 คร้ัง เหลือเพียง 1 คร้ัง ลงไดU 50% โดยใน 1 
วัน ใชUนํ้าแข็งบดในปริมาณประมาณ 6 ลิตร (หรือ 6 กก.) ตQอ 1 ลังบรรจุกุUงสด นํ้าแข็งบดกระสอบละ 
50 กก. ราคากระสอบละ 30 บาท วันหน่ึงใชU 10,000 ลัง จะใชUนํ้าแข็งบด 6x10,000 = 60,000 ลิตร 
ห รือ ประมาณ  60,000 กก. คิดเป[นเงิน 36,000 บาท, ห รือ 1,080,000 บาทตQอเดือน จาก
กระบวนการเดิมใชUนํ้าแข็งเติม 2 คร้ัง เป[นเงิน 2,160,000 บาท หรือลดลงไดU 50% รวม ลดตUนทุนลง
ไดU 1,200,000 + 1,080,000 = 2,280,000 บาทตQอเดือน หรือ 27,260,000 บาท/ป̂ หรือ 51.33% 
ตQอป̂ 
 
ผลการวิจัย 
            ผลการเปรียบเทียบกQอนและหลังการปรับปรุง กระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด 
สามารถใชUกระบวนการจัดการจากหลายๆ วิธี เชQน การใชUกิจกรรม 5ส. การใชU QC 7 Tools การ
ประยุกต?ใชUหลักวิธีการทางสถิติ ซึ่งจะสามารถวิเคราะห?และหาตUนเหตุหลักท่ีแทUจริงของป~ญหาและหา
แนวทางในการแกUไขป~ญหาไดU นอกจากน้ียังสามารถพิจารณาลดกระบวนการในการดําเนินงานลงจาก
เดิม ซึ่งจะทําใหUลดการใชUวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองลงไดU ทําใหUประหยัดคQาใชUจQายตQอเดือนลงไดUมาก  

การใชUเทคนิควีการลดตUนทุนโดยใชUวิธีการวิเคราะห?เชิงวิศวกรรมและวิศวกรรมคุณคQา 
(VA/VE) ก็จะชQวยใหUสามารถลดการใชU หรือลดปริมาณวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองท่ีไมQจําเป[นลงไดU ทําใหU
สามารถลดตUนทุนการดําเนินงานลง 
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข'อเสนอแนะ 
            จากการเปรียบเทียบกQอนและหลังการปรับปรุง กระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด สรุป
ไดUดังน้ี 1) สามารถใชUเทคนิคของ 5ส. มาสํารวจกระบวนการในชQวงเร่ิมตUน เพ่ือหาจุดบกพรQอง หรือ
ป~ญหาตUนไดU นอกจากน้ี ยังสามารถใชUเทคนิคการวิเคราะห?ป~ญหาเพ่ือนําไปสูQการคUนหารากเหงUาของ
ป~ญหา (Real Root Cause) แลUวหาวิธีการแกUไขเพ่ือไมQใหUเกิดซ้ําข้ึนมาอีก 
 2) จากการสํารวจสภาพป~จจุบัน สามารถลดกระบวนการปฏิบั ติงาน จากเดิม 20 
กระบวนการ เหลือเพียง 10 กระบวนการ หรือลดลง 50% ลดเวลาปฏิบัติงานใน 1 cycle ลงไดUโดย 
จากเดิมใชUเวลา 62 นาที เหลือ 41.5 นาที หรือลดลง 20.5 นาที คิดเป[น 33.06% 
 3)  หลังจากปรับปรุงกระบวนการแลUว สามารถลดของเสียจากเดิมประมาณ 100-200 กก. 
ตQอวัน เหลือมีของเสียเพียง 80-150 กก. ตQอวัน หรือลดลงประมาณ 0.2~0.4% ตQอวัน 
 4) จากการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกและบรรจุกุUงสด ตลอดจนการศึกษาทํา 
VA/VE วัสดุสิ้นเปลืองบางชนิด เชQน การยกเลิกการพันเทปกาวอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ?
จากโฟม มาเป[นลังพลาสติก การลดปริมาณการใชUนํ้าแข็งบด รวมลดตUนทุนลงไดU 2,280,000 บาทตQอ
เดือน หรือ 27,260,000 บาทตQอป̂ หรือ 51.33% ตQอป̂ 
 นอกจากน้ี ยังไดUจัดทํามาตรฐานการทํางาน ซึ่งเดิมไมQมีการทําไวU ไดUแกQ ผังการไหลของ
กระบวนการผลิต (Process Flow Chart) คูQ มือ ข้ันตอนมาตรฐานในการทํางาน (Operation 
Standard-OS หรือ Work Procedure) และแนวทางในการปฏิบัติงาน (Work Instruction-WI) ใน
แตQละ Station การทํางาน จัดทําผังการบริหารองค?กร (Organization Chart) ท่ีแสดงช่ือตําแหนQง
ของพนักงานภายในบริษัท รวมท้ังแสดงสายการบังคับในบริษัทดUวย คูQมือคุณภาพ (Quality Manual) 
ซึ่งแสดงกระบวนการประกันคุณภาพของกุUงสดดUวย 
 

เอกสารอ'างอิง 
ศู น ย? ขU อ มู ล กุU ง ส ไต ล? ไท ย แ ทU  The Center of all Shrimp’s Data ห นั งสื อ พิ ม พQ กุT ง ไท ย , 

https://www.shrimpcenter.com/shrimp014.html 
ศักด์ิกมล วิริยะวีรวรรณ, การวิเคราะห�ความสามารถในการแข�งขันส�งออกกุ'งสดแช�เย็นแช�แข็งของ

ประเทศ ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา An analysis of export competitiveness of 
Thai frozen Shrimps in the United States of America, สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลUาเจUาคุณทหารลาดกระบัง. สํานักหอสมุดกลาง, กรุงเทพมหานคร 

วิธีการเก็บอาหารทะเล, https://www.maeban.co.th/ 



178 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ผลทางไซโตจินิติของสารสกัดสาหร�ายทะเล (Ascophyllum nodosum)  
และสารสกัดสะเดา (Azadirachta indica) ในเซลล�รากหอม 

The Cytogenetic Effects of Ascophyllum nodosum Extract  
and Azadirachta indicaExtract in Allium Test 

 
ภรดา คณารักสมบัติ1, แสงเดือน ศรีเพชร2 และวีรยา หลีแคล'ว3 

Suparada Khanaraksombat4, Sangduen Sriphet5 and Weeraya Leekwaew6 

1-4สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลUอม, คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,ี 02-8006800 ตQอ 2206 
1-4Environmental Technology, Science and Technology, Bangkokthonburi University, 02-8006800 ตQอ 2206 

5สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลUอม, คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 02-8006800 ตQอ 2206 
5Environmental Technology, Science and Technology, Bangkokthonburi University, 02-8006800 ตQอ 2206 

6สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลUอม, คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 02-8006800 ตQอ 2206 
6Environmental Technology, Science and Technology, Bangkokthonburi University, 02-8006800 ตQอ 2206 

1e-mail: Supee.khana@gmail.com 

 
บทคัดย�อ 

ป~จจุบันการหลีกเลี่ยงการใชUสารเคมีในเชิงการเกษตรมากข้ึน เพ่ือป¡องกันป~ณหาดUานสุขภาพ
และสิ่งแวดลUอม ทําใหUสารสกัดจากผลิตภัณฑ?ทางชีวภาพมีความแพรQหลายมากย่ิงข้ึน สารสกัดจาก
สาหรQายAscophyllum nodosumเป[นสารสกัดจากสาหรQายสีนํ้าตาล ประกอบดUวยธาตุอาหารท่ี
จําเป[นตQอตUนพืชมาใชUในการกระตุUนการเจริญเติบโต เรQงการแบQงเซลล? และกระตุUนการแตกรากใหมQ 
ในดUานการกําจัดศัตรูพืช สารสกัดสะเดา (Azadirachta indica)เป[นสารออกฤทธ์ิในการป¡องกันการ
กําจัดแมลงศัตรูพืช สารท้ังสองชนิดน้ีเกษตรกรนิยมนํามาใชUกันเป[นจํานวนมากเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร หากแตQยังมีการกลQาวถึงผลกระทบดUานสิ่งแวดลUอม และดUานสุขภาพของผูUบริโภคไมQมาก
นักผูUวิจัยจึงนําสารสกัดจากสาหรQาย A. nodosumและ สารสกัดสะเดามาทดสอบผลทางเซลล?พันธุ
ศ าส ต ร?  (cytogenetics) ดU วย วิ ธี  Allium Test ใน เซ ล ล? ร าก ห อ ม แ ข ก  (Allium cepa var. 
aggregatum) ท่ีระดับความเขUมขUนตQางกัน 4 ระดับเพ่ือตรวจสอบอัตราการแบQงเซลล?ของรากหอม
และความเสียหายของโครโมโซม ผลการทดลองพบวQาอัตราการแบQงเซลล?รากหอม เพ่ิมข้ึนโดยจะแปร
ผันตรงกับระดับของความเขUมขUนของสารสกัดจากสาหรQาย Ascophyllum nodosumและ ระดับของ
ความเขUมขUนของสารสกัดสะเดาอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 95% เม่ือเปรียบเทียบกับชุดควบคุม และ
จากการทดลองพบความเสียหายของโครโมโซม (Chromosome aberration)ในระยะแอนนาเฟส 
(anaphase) และระยะเทโลเฟส (telophase) ในทุกระดับความเขUมขUนของสารสกัดท้ังสองชนิดแตQไมQ
มีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญไปจากกลุQมควบคุม จึงสามารถสรุปไดUวQาสารสกัดจากสาหรQายA. 
nodosumและสารสกัดสะเดาไมQมีผลตQอความผิดปกติของโครโมโซมของเซลล?รากหอมในระดับความ
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เขUมขUนดังกลQาว แตQอยQางไรก็ตามควรระมัดระวังในการใชUในระดับความเขUมขUนท่ีเพ่ิมข้ึนและการใชUใน
ระยะยาวซึ่งอาจจะกQอใหUเกิดผลเสียใดใหUแกQสุขภาพของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลUอม 
 

คําสําคัญ: สารสกัดสะเดา, สารสกัดจากสาหรQายทะเลสด, ความเสียหายของโครโมโซม, ไซโตจินิติค 
 

Abstract 
The avoidance to use chemical in the present agriculture have been as 

concerned as the increasing of sustainable development of health and environment. 
So, the organic compounds come to handle; the extracts of fresh seaweed 
Ascophyllum nodosum contain many essential nutrients to regulate the plant 
growth, as well as the extract from Azadirachtin indica, which is used as insecticide in 
agricultural perspective for a while but there are few shreds of evidence to prove 
that it saves for consumers. The purpose of this experiment was to examine the 
cytogenetic effects of A. nodosum extract and A. indica extract by modified of the 
allium test method. This experimental research used the extract at 4 concentration 
levels to observe the mitotic index and their chromosome aberration. The results 
have shown that the mitotic index from both extracts was increased (p<0.05) with a 
dose-dependent manner compared with control. Moreover, A. nodosum extract and 
A. indica extract at every concentration do not cause chromosome aberration in 
anaphase and telophase (p<0.05). From the results, it can assume that both organic 
extracts at low concentrations do not affect to Allium cepa var. aggregatum root but 
might be harmed at high concentrations. Thus, the use of these extracts for 
agricultural propose should be concerned and consider for the long-term effects. 
 

Keyword: Azadirachtin indicaextract, Ascophyllum nodosum extract, chromosome 
aberration, cytogenetic 
 
 

บทนํา 
ประเทศไทยเป[นประเทศเกษตรกรรม และเกษตรกรถือเป[นอาชีพหลักของคนไทย ดังน้ันการ

ผลิตและการสQงออกพืชผลทางการเกษตรถือเป[นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสําคัญ จึงทําใหUการขยาย
พ้ืนท่ีเพ่ือทําการเกษตร และนําสารเคมีมาใชUในการเรQงการเจริญเติบโตของพืช และการกําจัดศัตรูพืช 
เพ่ือใหUไดUผลผลิตท่ีมากข้ึน และเพียงพอกับความตUองการของผูUบริโภคท้ังในและตQางประเทศ ทวQาการ
นําสารเคมีมาใชUทําใหUในเกิดสารเคมีตกคUางและสQงผลกระทบท้ังในดUานสุขภาพของผูUบริโภคและ
สิ่งแวดลUอม ป~จจุบันการใชUสารสกัดจากผลผลิตทางชีวภาพ เชQน สารสกัดจากยาสูบ สะเดา และ
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ตะไครUหอม ในการเรQงการเจริญเติบโตของพืช และการกําจัดศัตรูพืช จึงเป[นทางเลือกสําหรับ
เกษตรกรท่ีตUองการเพ่ิมผลผลิตและลดการใชUสารเคมีที่เป[นอันตราย 

สารสกัดทางชีวภาพท่ีใชUในเชิงเกษตรกรรม สารสกัดจากสาหรQาย Ascophyllum nodosum 
(L.) Le Jolis ท่ีจัดอยูQในกลุQมของสาหรQายสีนํ้าตาลถูกนํามาใชUในดUานสารสQงเสริมการเจริญเติบโตมาก
ท่ีสุด ในขณะท่ีสารสกัดจากสะเดา (Azadirachta indica A. Juss) เป[นสารสกัดท่ีนํามาใชUในการ
จัดการโรคพืชและการกําจัดศัตรูพืชเป[นลําดับตUนๆ เชQนเดียวกัน (Norrie & Keathley, 2006; 
Ifeanyi et al., 2011) 

สะเดา (Azadirachta indica) เป[นพืชพ้ืนเมืองท่ีพบในบริเวณแหUงแลUง สารสกัดจาก
ธรรมชาติจากสะเดาก็มีเป[นท่ีใชUอยQางแพรQหลายในเชิงของสารควบคุมและกําจัดศัตรูพืช โดยมี
คุณสมบัติเป[นสารฆQาแมลง สารยับย้ังรา สารยับย้ังไวรัส (Raj & Toppo, 2015; Seriana, Akmal, 
Darusman, & Wahyuni, 2 019 )มี ส ารออกฤท ธ์ิท าง ชี วภ าพ ท่ี สํ า คั ญ คื ออะซ า ดิ แ รค ติ น 
(Azadirachtin) เป[นอนุพันธ?ของนํ้ามันหอมระเหยท่ีพบในเมล็ดของตUนสะเดา โดยอะซาดิแรคติน มี
ผลยับย้ังการกินอาหาร การลอกคราบ รวมท้ังการสืบพันธุ?ของแมลงมากกวQา 200 ชนิด 

สาหรQาย A. nodosumมีสารอาหารจําพวกโพลีแซคคาไรด? กรดไขมันแบบไมQอ่ิมตัว และเปป
ไทด?ท่ีสําคัญหลายชนิด สารสกัดจากสาหรQาย A. nodosumจึงถูกใชUในการเป[นสารสQงเสริมการ
เจริญเติบโตในการเกษตรโดยสารดังกลQาวมักจะขายตามทUองตลอดในรูปของผงเพ่ือละลายนํ้า ท้ังน้ีไมQ
สามารถบQงช้ีสารสําคัญในสารสกัดสาหรQาย A. nodosum ไดUเน่ืองจากมีมากมายหลายชนิด (Shukla 
et al., 2019) จากการทดสอบใชUสารสกัดสาหรQาย A. nodosumในการปลูกมะเขือเทศ และพริก
หวาน  พบวQาตUนท่ีไดUรับสารสกัดสาหรQายท่ีความเขUมขUนสูงจะมีอัตราการเจริญเติบโตมากกวQาตUน
มะเขือเทศในกลุQมควบคุม และยังใหUผลผลิตตQอตUนในปริมาณท่ีมากกวQา (Ali, Farrell, Ramsubhag, 
& Jayaraman, 2015; O. Ali, Ramsubhag, & Jayaraman, 2019) แตQในการทดลองเก่ียวกับ
คุณภาพผลผลิตหลังเก็บเก่ียวของมะมQวง พบวQาหลังจากการเก็บรักษาผลผลิตท่ี 25 องศาเซลเซียส ท่ี
ความช้ืนสัมพัทธ?ท่ี 75 เปอร?เซ็นต? มะมQวงท่ีใชUสารสกัดสาหรQาย A. nodosumมีคุณภาพตํ่ากวQากลุQม
ควบคุม ท้ังในดUานกายภาพ เชQน สี ความชํ้าของผล รวมท้ังทางดUานโภชนาการท่ีมีปริมาณนํ้าตาล
รีดิวซ?ที่ตํ่ากวQา (Melo, Serra, Sousa, Sousa, & Pascholati, 2018) 

ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลเก่ียวกับการใชUสารสกัดท้ังสองชนิดน้ีในแงQของผลกระทบตQอ
สุขภาพของผูUบ ริโภคและสิ่ งแวดลUอม เชQนการเกิดการตกคUางของสารตามหQ วงโซQอาหาร 
(Bioaccumulation) และการลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพในดินจากการใชUสารดังกลQาว
ท้ังน้ีผูUวิจัยจึงไดUทําการศึกษาผลกระทบเบ้ืองตUนโดยศึกษาจากความผิดปกติท่ีเกิดกับโครโมโซมเซลล?
รากหอมเม่ือไดUรับ สารสกัดสาหรQาย A. nodosumและสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUนตQางๆ เพ่ือเป[น
การประเมินความเป[นพิษเบ้ืองตUนท้ังน้ีการศึกษาในรากหอมเพ่ือดูอัตราการแบQงเซลล? และความ
ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนตQอโครโมโซม ดUวยกลUองจุลทรรศน?แบบใชUแสง เน่ืองจากหัวหอมเป[นพืชท่ีดีท่ีสุดใน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครโมโซม เน่ืองจากมีจํานวนโครโมโซมไมQมากนักและมีขนาดพอเหมาะ 
เซลล?รากหอมมีเอนไซม?หลายชนิดซึ่งผสมผสานหนUาท่ีของเอนไซม?ออกซิเดสใชUในการกระตุUนใหUpro-
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mutagen กลายเป[น mutagen ทําใหUระบบน้ีจะสามารถใชUนํามาประยุกต?ใชUในตรวจสอบความเป[น
พิษของสารเคมีไดU ท้ังยังสามารถใชUทดสอบกับสารหลายชนิดเน่ืองจากมี pH resistanceท่ีกวUางคือ
ต้ังแตQ 3-11 โดยไมQมีผลตQอระบบรากของหอม  
 
 

ประโยชน�ของงานวิจัย 
1. ทราบถึงผลกระทบสารสกัดสาหรQาย A. nodosumและสารสกัดสะเดาตQอโครโมโซมเซลล?

รากหอม เพ่ือประเมินความเป[นพิษเบ้ืองตUน 
2. นําขUอมูลไปเป[นแนวทางการใหUความรูUสําหรับการใชUสารสกัดสาหรQาย A. nodosumและ

สารสกัดสะเดาใหUเกิดประโยชน?สูงสุด โดยไมQเป[นอันตรายตQอสุขภาพของผูUบริโภคและสิ่งแวดลUอม 
 
 

วัตถุประสงค�ของการศึกษาวิจัย 
เพ่ือตรวจสอบผลความเป[นพิษระดับเซลล?ของสารสกัดสาหรQาย A. nodosumและสารสกัด

สะเดาท่ีมีผลตQอสารพันธุกรรมดUวยวิธี Allium test ในเซลล?ของหอมแขก (Allium cepavar. 
aggregatum) 
 
 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
1. ขอบเขตในเชิงการทดลอง ใชUรากหอมเป[นการทดลอง 3 ซ้ําเพ่ือวิเคราะห?หาความผิดปกติ

ของรากหอม โดยแบQงการทดลองออกเป[น 3 ชุดการทดลอง ไดUแกQ 
1.1 หัวหอมชุดควบคุมเชิงลบ (Negative Control) โดยใชUนํ้าประปาในการปลูก 
1.2 หัวหอมชุดทดลอง แชQสารละลายของสารสกัดสาหรQาย A. nodosumและ สาร
สกัดสะเดาท่ีความเขUมขUนแตกตQางกัน 4 ระดับ 

2. ขอบเขตในเชิงเน้ือหา การศึกษาคQาดัชนีการแบQงเซลล? (Mitotic index) การศึกษาหาคQา
ความผิดปกติของโครโมโซมโดยวิธี Anaphase-Telophase Chromosome Aberration Assay 
ตามวิธี Rank และ Nielsen (1994) และ การศึกษาทางสถิติที่ความเช่ือม่ันรUอยละ 95 

 
วิธีการทําการทดลอง 

วิธีการเตรียมปลายรากหอม 
ปลูกหัวหอมโดยการนําไปแชQในสารสกัดสาหรQายและสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUน 4 ระดับ

โดยใชUเพียงนํ้าประปาสําหรับชุดควบคุมเชิงลบ (negative control)หลังจากแชQหอมในสารทดสอบ
เป[นเวลา 48 ช่ัวโมง ทําการเก็บเก่ียวเซลล?โดยตัดปลายรากหอมใหUมีความยาว 1เซนติเมตรในชQวง
เวลา 09.00 – 11.00 น.เน่ืองจากการแบQงเซลล?ในระยะไมโทซิส(mitosis phase)จะมีมากในชQวงน้ี 
จากน้ันนํารากหอมมาแชQนํ้ายาคงสภาพ (Fixative) ซึ่งประกอบดUวย เอธานอล (Ethanol) 3 สQวนและ
กรดอะซิติก (acetic acid)1 สQวน เพ่ือคงสภาพเซลล? ท้ิงไวU 1 วัน หลังจากน้ันนํามาลUางและเก็ยรักษา
ไวUดUวย 70% เอทานอลท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวQาจะทําการทดลองข้ันตQอไป 
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วิธีการตรวจสอบเซลลQรากหอม 
นํารากหอมท่ีแชQใน 70% เอทานอล และตัดเอาเฉพาะสQวนปลายรากสีขาวขุQน ซึ่งเป[นบริเวณ

ท่ีมีเน้ือเย่ือเจริญประมาณ 1-2มิลลิเมตร วางบนสไลด?ท่ีสะอาด 1-2 รากตQอ 1 สไลด?หยดกรดไฮโดร
คลอริก(HCl) ลงไป 1-2 หยด ท้ิงไวUประมาณ 5 นาที ซับกรดออกใหUหมด หยดสียUอมโครโมโซม(1% 
Aceto-orceinstaining dye) ลงไป 1-2 หยด ใชUเข็มเข่ียปลายแบนขย้ีปลายรากใหUละเอียดเพ่ือใหU
เซลล?แยกออกจากกันไดUมากท่ีสุด แยกเอาสQวนของรากท่ีมีขนาดใหญQและขยะตQาง ๆ ท้ิงไป ป�ดดUวย
กระจกป�ดสไลด?นําสไลด?ผQานบนเปลวไฟ เพ่ือใหUเซลล?ของรากหอมติดกับสไลด?และโครโมโซมแผQ
กระจายดีขึ้นนําไปสังเกตภายใตUกลUองจุลทรรศน? 

การศึกษาคhาดัชนีการแบhงเซลลQ (Mitotic index) 
นับเซลล?จากปลายรากหอมแขกท่ีอยูQในชQวงการแบQงเซลล?ในชQวงระยะไมโทซิสจากเซลล?

ท้ังหมด 1000 เซลล? ในแตQละกลุQมการทดลอง คQาดัชนีการแบQงเซลล?คํานวณไดUจาก 
% mitotic index =จํานวนเซลล?ใน mitosis phasex 100 

  จํานวนเซลล?ทั้งหมด 
การศึกษาหาคhาความผิดปกติของโครโมโซมโดยวิธี Anaphase-Telophase Chromosome 

Aberration Assay 
นับเซลล?ท่ีมีความผิดปกติของโครโมโซมท่ีอยูQในระยะmitosis phase จํานวนเซลล? 1000 

เซลล? ในแตQละกลุQมการทดลอง โดยความผิดปกติไดUแกQการเกิดบริดจ? (bridge) การเกิดแฟรกเมนต? 
(fragment) การเกิดแล็กการ?ด (laggard) และความผิดปกติชนิดอ่ืน ๆ เชQน ไมโครนิวเคลียส 
(micronucleus) คQาความผิดปกติของโครโมโซมคํานวณไดUจากสมการ 

% ความผิดปกติของโครโมโซม = จํานวนเซลล?ที่มคีวามผิดปกติ x 1000 
   จํานวนเซลล?ทัง้หมดใน mitosis phase 

การศึกษาทางสถิติ 
เปรียบเทียบคQาดัชนีการแบQงเซลล? และคQาความผิดปกติของโครโมโซมระหวQางกลุQมทดลอง

และกลุQมควบคุมโดยใชUโปรแกรมคอมพิวเตอร?สําเร็จรูปในการวิเคราะห?ทางสถิติและทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยSPSSversion 22.0 การวิเคราะห?ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) หรือ
สถิติ Welch-test (เม่ือการกระจายของขUอมูลแตกตQางกัน) และมีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ 
Bonferroni’s test ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร?เซ็นต? เม่ือพบวQาคQาการกระจายของขUอมูล
ประชากรไมQแตกตQางกันจากการใชULevene's Test 
 
 

ผลการทดลอง 
อัตราการแบhงเซลลQของเซลลQรากหอมในสารสกัดสาหรhาย A. nodosum และสารสกัดสะเดา 
จากการศึกษาโดยการนํารากหอมท่ีเพาะเลี้ยงมาแชQสารทดสอบ คือ สารละลายสารสกัด

สาหรQาย A. nodosum และสารสกัดสะเดาเป[นเวลา 2 วัน ท่ีความเขUมขUนตQางๆ 4 ระดับ โดยนับ
เซลล?จากปลายรากหอมแขกท่ีอยูQในชQวงการแบQงเซลล?ในระยะไมโทซิส (ต้ังแตQโปรเฟส – เทโลเฟส) ดัง
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ภาพท่ี 1 พบวQาอัตราการแบQงเซลล? (mitotic index) โดยชุดควบคุม (control) มีอัตราการแบQงเซลล?
เฉลี่ยเทQากับ 67.68±5.04เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 0.25 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรของสารสกัด
สาหรQายA. nodosumมีอัตราการแบQงเซลล? 74.60±0.69เปอร?เซ็นต? ท่ี ความเขUมขUน 0.5 ไมโครกรัม
ตQอมิลลิลิตรเทQากับ 84.70±1.49เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 0.75 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 
84.47±2.04เปอร?เซ็นต? และท่ีความเขUมขUน 1 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 82.07±0.61เปอร?เซ็นต? 
(ภาพท่ี 2) นอกจากน้ีสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUน 0.01 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 78.47±3.17
เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 0.02 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 87.33±1.58เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 
0.03 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 94.03±3.75เปอร?เซ็นต? และท่ีความเขUมขUน 0.04 ไมโครกรัมตQอ
มิลลิลิตรเทQากับ 98.30±1.06เปอร?เซ็นต? (ภาพท่ี 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 1ระยะตQางๆ ในการแบQงโครโมโซมของเซลล?รากหอม 
(ก.) Interphase (ข.) Prophase (ค.) Metaphase (ง.) Anaphase (จ.) Telophase 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธ?ระหวQางระดับความเขUมขUนของสารละลายสารสกัดสาหรQาย 
Ascophyllum nodosumกับอัตราการแบQงเซลล?รากหอม 

* มีความแตกตQางกับ Negative Control, †มีความแตกตQางระหวQางกลุQม (P < 0.05) 
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ภาพท่ี 3แสดงความสัมพันธ?ระหวQางระดับความเขUมขUนของ 
สารละลายสารสกัดสะเดากับอัตราการแบQงเซลล?รากหอม 

* มีความแตกตQางกับ Negative Control, †มีความแตกตQางระหวQางกลุQม (P < 0.05) 
 

 เม่ือ เป รียบเทียบความแตกตQ างทางสถิ ติพบวQาสารสกัดสาหรQาย A. Nodosum มี
ความสามารถในการทําใหUเซลล?รากหอมมีการแบQงตัวเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับกลุQมควบคุมอยQางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) ท่ีความเขUมขUนต้ังแตQ 0.5 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเป[นตUนไป โดยสารละลายสาร
สกัดสาหรQายท่ีความเขUมขUน 0.5 และ 0.75 ไมโครกรัมตQอมิลลิตรการเพ่ิมข้ึนของการแบQงเซลล?อยQางมี
นัยสําคัญเม่ือเปรียบเทียบกับชุดการทดลองท่ีมีความเขUมขUน 0.25 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตร นอกจากน้ี
ชุดการทดลองดUวยสารสกัดสะเดา ก็พบวQาความสามารถในการแบQงตัวของเซลล?รากหอมน้ันเพ่ิมข้ึน
แปรผันตรงกับความเขUมขUนของสารละลายสะเดาอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุม ท้ังน้ีท่ีความเขUมขUนของสารละลายสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUน 0.03 และ 0.04 ไมโครกรัม
ตQอมิลลิตรพบวQามีการเพ่ิมข้ึนของการแบQงเซลล?มากกวQาชุดทดลองท่ีมีความเขUมขUน 0.01 ไมโครกรัม
ตQอมิลลิตรอยQางมีนัยสําคัญอีกดUวย 

การศึกษาคhาความผิดปกติของโครโมโซม โดยวิธี Anaphase-Telophase Chromosome 
Aberration Assay 

จากการทดลองเพ่ือตรวจสอบความเสียหายของโครโมโซม (Chromosome aberration)ใน
เซลล?รากหอมในขณะท่ีมีการแบQงนิเคลียสพบวQาสารละลายสารสกัดสาหรQายA. nodosum และ
สารละลายสารสกัดสะเดาทําใหUเกิดความผิดปกติของโครโมโซมในระยะแอนาเฟสและระยะเทโลเฟส 
ดังภาพท่ี 4โดยความผิดปกติของโครโมโซมในชุดควบคุม (control) มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 0.14±0.15
เปอร?เซ็นต? ท้ังน้ีการทดลองดUวยสารละลายสารสกัดสาหรQายA. nodosumต้ังแตQความเขUมขUน 0.25 
0 .5  0 .7 5  แ ล ะ  1  ไม โค ก รั ม ตQ อ มิ ล ลิ ต ร  มี คQ า ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ข อ ง โค ร โม โซ ม อ ยูQ ท่ี 
0.13±0.000.11±0.120.11±0.12และ0.24±0.21 เปอร?เซ็นต? ตามลําดับ ซึ่งไมQมีความแตกตQางกัน
อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกับชุดการทดลอง (ภาพท่ี 5) ในขณะท่ีชุดการ
ทดลองดUวยสารละลายสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUน 0.01 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรมีความผิดปกติของ
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โครโมโซมเฉลี่ยเทQากับ 0.08±0.14 เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 0.02 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 
0.08±0.13 เปอร?เซ็นต? ท่ีความเขUมขUน 0.03 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 0.38±0.36เปอร?เซ็นต? 
และท่ีความเขUมขUน 0.04 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตรเทQากับ 0.64±0.23เปอร?เซ็นต? (ภาพท่ี 3)โดยในชุด
การทดลองสารละลายสารสกัดสะเดาท่ีความเขUมขUน 0.04 ไมโครกรัมตQอมิลลิลิตร เป[นเพียงชุดการ
ทดลองเดียวท่ีพบความผิดปกติของโครโมโซมมากกวQาชุดควบคุม และชุดการทดลองท่ีความเขUมขUน 
0.01 และ 0.02 ไมโคกรัมตQอมิลลิลิตรอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ระยะของเซลล?รากหอมท่ีเกิดความผิดปกติ 
(ก.) Spindle abnormalities in anaphase (ข.) Vagrant chromosome in anaphase-
telophase (ค.) Chromosome Fragments at Metaphase (ง.) Anaphase bridge (จ.) 

Disturbed metaphase 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงความสัมพันธ?ระหวQางระดับความเขUมขUนของสารละลายสารสกัดสาหรQาย
Ascophyllum nodosumกับอัตราการผิดปกติของเซลล?รากหอม 
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ภาพท่ี 6 แสดงความสัมพันธ?ระหวQางระดับความเขUมขUนของสารละลายสารสกัดสะเดา 
กับอัตราการผิดปกติของเซลล?รากหอม 

* มีความแตกตQางกับ Negative Control, †มีความแตกตQางระหวQางกลุQม (P < 0.05) 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข'อเสนอแนะ 
จากการทดสอบผลของสารละลายสารสกัดสาหรQาย A. nodosum และสารสกัดสะเดาท่ีมีผล

ตQอการแบQงเซลล?และความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล?รากหอมท่ีความเขUมขUนตQางๆ พบวQาสารสกัด
สาหรQาย A. nodosum และสารสกัดสะเดาเป[นสารสQงเสริมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth 
stimulant) ซึ่งสอดคลUองกับการศึกษากQอนหนUาท่ีพบวQาสารสกัดสาหรQาย A. nodosum และสารสกัด
สะเดาสามารถใชUเป[นสารเคมีทางการเกษตรไดUอยQางย่ังยืน เน่ืองจากสามารถสQงเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมสารอาหาร ลดความเครียดจากป~ญหาดินเค็มดินแลUง และชQวยปรับปรุง
คุณภาพดินไดU (Lokanadhan, Muthukrishnan, & Jeyaraman, 2012; Shukla et al., 2019) แตQ
ในขณะเดียวกันจากงานวิจัยน้ี พบวQาความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล?รากหอมมีอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน
อยQางมีนัยสําคัญท่ีมีความเขUมขUนท่ีสูงข้ึน ทําใหUจําเป[นตUองระมัดระวังการใชUงานสารสกัดสะเดา โดย 
Charchafchi et al. (2007) พบวQาเม่ือใชUสารสกัดสะเดาในความเขUมขUนสูงทําใหUกQอความเป[นพิษใน
พืช (phytotoxic effect) และชะลอการงอกของเมล็ดไดU  
 สารสกัดจากสาหรQาย A. nodosum สามารถใชUในเชิงทางการเกษตรตามความเขUมขUนท่ี
เหมาะสมเพ่ือใหUผลท่ีดีและย่ังยืน ในขณะท่ียังไมQเป[นท่ีแนQชัดวQาอนุพันธ?ของสารสกัดสะเดาในปริมาณท่ี
เพ่ิมข้ึนน้ัน จะกQอผลเสียใดใหUแกQสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลUอมบUาง ฉะน้ันการใชUสารสกัดสะเดาจึงควร
เป[นไปดUวยความระมัดระวัง และคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือตรวจวัดปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน ท่ีมี
ผลกระทบตQอสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  ผลการศึกษาปริมาณ
ฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน พบวQาอยูQในระดับเกินคQามาตรฐาน ซึ่งมีคQาสูงสุดอยูQท่ี 18.12 , 
µg/m3 ในวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562และคQาตํ่าสุด 8.46 µg/m3 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  จาก
การสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  ลงความเห็นวQา ฝุ¤น
ละอองสQงผลกระทบตQอสุขภาพอยูQในระดับท่ีมีป~ญหาปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 57.9 และอาการท่ีพบ
มากท่ีสุดคืออาการแสบตาและระคายเคืองตาระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 62.1 ไอและจาม มี
ระดับนUอย คิดเป[นรUอยละ 40.3 และอาการผื่นคัน ไมQมีป~ญหา คิดเป[นรUอยละ 56.6 สQวนสาเหตุของ
ป~ญหาฝุ¤นละอองน้ันตอบวQา มีสาเหตุมาจากการกQอสรUางปรับปรุงระบบคมนาคมรUอยละ 42.87
รองลงมาคือการจราจร รUอยละ33.77 จากขUอมูลทางสถิติพบวQาพฤติกรรมการใชUบริการมีผลกระทบ
ตQอสุขภาพอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
คําสําคัญ :มลพิษอากาศ , ฝุ¤นละลองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน, ทัศนคติดUานสุขภาพ 
 

Abstract 
 The purpose of this study To measure the amount of dust smaller than 10 
microns that affects the health of personnel and students in Bangkok Thonburi 
University The results of dust particles smaller than 10 microns found that it is above 
the standard level. Which has the highest values at 18.12 µg / m3 on November 28, 
2019 and the lowest 8.46 µg/m3 on November 14, 2019 from the survey of 
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personnel and students within Bangkok Thonburi University. Concluded that Dust 
affects health at a moderate level. 57.9 % and the most common symptoms are eye 
irritation and moderate eye irritation. 62.1% were coughing and sneezing, with a low 
level of 40.3 % and rash without itching, representing 56.6 %. The cause of dust 
problems is that Caused by the construction and improvement of the transportation 
system 42.87% followed by traffic at 33.77 %. From the statistical data, it is found 
that the behavior of using the service has a significant impact on health at 0.05. 
 
Keyword: Disperse dye, Direct dyes, Pretreatment rice husk. 
 
บทนํา 
 ความเป"นมาและความสาํคญัของป�ญหา 

มลพิษทางอากาศเป[นภาวะอากาศท่ีมีสารเจือปนอยูQในปริมาณท่ีสูงกวQาระดับปกติเป[น
เวลานานพอจนทําใหUเกิดอันตรายแกQมนุษย? สัตว? พืช หรือทรัพย?สินตQางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
หรือเกิดจากการกระทําของมนุษย? โดยอากาศเป[นสิ่งสําคัญและมีอิทธิพลตQอการดํารงอยูQของสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดบนโลก มนุษย?และสัตว?ใชUอากาศในการหายใจ พืชใชUอากาศในการหายใจและสรUางอาหาร 
ป~จจุบันเราพบวQามนุษย?มีสQวนทําใหUสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งป~ญหามลพิษทางอากาศน้ีก็
เป[นผลสืบเน่ืองมาจากการขยายตัวทางดUานเศรษฐกิจและสังคม ไดUแกQ การขยายตัวทางดUาน
อุตสาหกรรม ดUานการคมนาคมขนสQง และชุมชนเมือง เป[นตUน อาจกQอใหUเกิดผลกระทบ คือ ฝุ¤น
ละอองในอากาศ ฝุ¤นละอองเป[นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กท่ี ลQองลอยอยูQในอากาศเม่ือถูกกระแสลมพัด
ก็จะปลิวกระจายตัวอยูQในอากาศ และตกลงสูQพ้ืน ซึ่งเวลาในการตกจะชUาหรือเร็วข้ึนอยูQกับนํ้าหนักของ
อนุภาคฝุ¤น ซึ่งหนQวยงานดUาน สิ่งแวดลUอมและนักวิชาการดUานสิ่งแวดลUอมใหUความสําคัญเป[นอยQางมาก 
เน่ืองจากพบวQาฝุ¤นละอองเป[น สาเหตุของป~ญหาท่ีมีผลกระทบตQอสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลUอมมาก
ชนิดหน่ึง อาจสQงผลกระทบตQอ สุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ท้ังทางตรง และทางอUอม 

ฝุ¤นละอองในอากาศรอบ ๆ ตัวเราแบQงออกไดUเป[น 2 ประเภทตามการตรวจวัด ประเภทแรก 
ไดUแกQ ฝุ¤นรวม (Total Suspended Particulate Metter : TSP) ฝุ¤นละอองประเภทน้ีจะทําใหUเกิด
ความระคายเคืองตQอทางเดินหายใจสQวนตUน ทําใหUทัศนวิสัยในการมองเห็นเสื่อมลง สามารถกัดกรQอน
โลหะ และทําลายผิวหนUาของสิ่งกQอสรUาง ทําใหUเกิดการเสื่อมของผลงานทางดUานศิลปะไดU อีกประเภท
หน่ึงคือฝุ¤นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (Suspended Particulate Matter : SPM or 
PM10) ฝุ¤นละอองในขนาดน้ีสามารถเขUาสูQระบบทางเดินหายใจสQวนลQางของมนุษย?ไดU ย่ิงมีขนาดเล็ก
และหายใจเขUาไปเป[นเวลานานก็ย่ิงเป[นอันตรายมากข้ึน 

แหลQงท่ีมาท่ีสําคัญของฝุ¤นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน ไดUแกQ ฝุ¤นปลิวจากถนน ฝุ¤น
จากทQอไอเสียรถยนต? ฝุ¤นจากการกQอสรUาง และฝุ¤นจากโรงผลิตไฟฟ¡า ซึ่งฝุ¤นปลิวจากถนนและฝุ¤นจาก



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

191 
 

ทQอไอเสียรถยนต?น้ัน สQวนใหญQมีแหลQงกําเนิดจากกระบวนการเผาไหมUท่ีไมQสมบูรณ?ของนํ้ามันเช้ือเพลิง
โดยเฉพาะนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดดีเซลหรือท่ีเรียกวQา Diesel Exhaust Particulates คิดเป[นรUอยละ 
55.8 ของแหลQงกําเนิดฝุ¤นท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน 

จากป~ญหามลพิษทางอากาศและฝุ¤นละอองดังกลQาว ผูUวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับมลพิษ
อากาศท่ีบุคคลไดUรับจากการเดินทางดUวยมหาวิทยาลัย โดยศึกษาปริมาณของฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 
10 ไมครอน (Respirable Dust : RD) ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี นอกจากน้ีแลUวยังมี
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร  

 
วัตถุประสงค�การศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับของปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอนภายในพ้ืน ท่ี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรตQอผลกระทบดUานสุขภาพอนามัยจากฝุ¤น
ละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD)  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน ภายในพ้ืนท่ีมหาวัทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
และความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรตQอสุขภาพอนามัย  

 
วิธีดําเนนิวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป[นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการตรวจวัดปริมาณฝุ¤น
ละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD) ภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และศึกษาความ
คิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  เก่ียวกับป~ญหาฝุ¤นละอองท่ีสQงผลตQอ
สุขภาพอนามัยไดUดําเนินการวิจัยโดยลําดับดังตQอไปน้ี 
 1.การกําหนดพื้นท่ีเป�าหมาย 
 ในการกําหนดพ้ืนท่ีเป¡าหมายในการศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือใหUครอบคลุมและสอดคลUองกับ
วัตถุประสงค?ของงานวิจัย  
 2. การเลือกกลุ�มตัวอย�าง 
 2.1 การศึกษาฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน ท่ีมีผลกระทบตQอสุขภาพอนามัยจาก
ภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยเลือกพ้ืนท่ีบริเวณใกลUเสUนถนน ดUานขUางอาคารดุษฎี เน่ืองจากเป[น
บริเวณท่ีมีบุคลากรและนักศึกษาใชU พ้ืนท่ีเป[นจํานวณมากและยังติดกับเสUนถนนหลักภายใน
มหาวิทยาลัย โดยการเก็บตัวอยQางฝุ¤นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD) รวม 4 ช่ัวโมง ทํา
การสุQมเก็บตัวอยQางในวันพฤหัสบดี 
 2.2 กลุQมตัวอยQางท่ีใหUขUอมูลจากการใชUแบบสอบถาม ท่ีตUองการทราบถึงความคิดเห็นของ
บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี   
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 3. ช�วงเวลาการเก็บตัวอย�าง 
 ทําการเก็บตัวอยQางฝุ¤นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD) ในวันพฤหัสบดี
เน่ืองจากเป[นวันท่ีบุคลากรและนักศึกษามีการดําเนินกิจกรรมภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี ในชQวง
เวลา 08:00 -11:00 น. และ 14:00 – 17:00 น. 
 4. การรวบรวมข'อมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนกัศึกษาภายในมหาลยักรุงเทพธนบุรี    
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาวะฝุ¤นละออง 
     สQวนท่ี 1 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถาม เชQน เพศ อายุ 
การศึกษา และอาชีพ 
     สQวนท่ี 2 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นเก่ียวกับสาเหตุการเกิดฝุ¤น
ละอองไดUแกQ 
                  (1) ความถ่ีในการใชUบริการ 
                  (2) สาเหตุที่ทําใหUเกิดฝุ¤นละออง 
                  (3) ชQวงเวลาท่ีเกิดป~ญหาฝุ¤นละออง 
      สQวนท่ี 3 เป[นแบบสอบถามเก่ียวกับป~ญหา ระดับผลกระทบและการป¡องกันรักษาของ
สุขภาพอนามัยท่ีไดUรับฝุ¤นละอองจากการใชUบริการมหาวิทยาลัย 
                  (1) ป~ญหาสุขภาพจากการใชUบริการมหาวิทยาลัย 
                  (2) ระดับผลกระทบตQอสุขภาพอนามัย 
                  (3) วิธีการรักษาและป¡องกันฝุ¤นละออง 
       สQวนท่ี 4 เป[นขUอเสนอแนะ 
 5. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห�ข'อมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาลัยกรุงเทพธนบุรี   
 การเก็บขUอมูลดUานความคิดเห็นเก่ียวกับป~ญหาและผลกระทบของฝุ¤นละอองท่ีสQงผลกระทบ
ตQอสุขภาพอนามัยของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี   ไดUทําการสํารวจความ
คิดเห็นจากบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  มหาวิทยาลัยน้ันไมQสามารถทราบ
จํานวนประชากรท่ีแนQนอน ดังน้ันขนาดตัวอยQางสามารถคํานวณไดUจากสูตรไมQทราบขนาดประชากร 
ของ W.G. Cochran (กัลยา วานิชย?บัญชา, 2549) โดยกําหนดคQาระดับความเช่ือม่ันรUอยละ 95 และ
คQาความคลาดเคลื่อนรUอยละ 5 จะไดUกลุQมตัวอยQางจํานวน 385 คน 
   ขUอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  เก่ียวกับป~ญหา
ฝุ¤นละอองท่ีสQงผลตQอสุขภาพอนามัยจากภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดUขUอมูลและจํานวน
ตัวอยQางครบตามจํานวนท่ีกําหนด และดําเนินการวิเคราะห?ในหUองปฏิบัติการและเคร่ืองคอมพิวเตอร? 
โดยใชUโปรแกรมทางสถิติ 
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ผลการวิจัย  
การศึกษาผลกระทบจากฝุ¤นละอองท่ีมีขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน และทัศนคติทางดUาน

สุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี  ท่ีไดUรับจากภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีจากการเก็บรวบรวมปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD) จากพ้ืนท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และขUอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับป~ญหาฝุ¤นละอองท่ีสQงผลกระทบตQอ
สุขภาพอนามัยจากบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบวQา 
 การศึกษาปริมาณฝุ�นละอองในพืน้ท่ีศึกษา 
 ผลการศึกษาปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน (RD) ท่ีคQาเฉลี่ยในเวลา 4 ช่ัวโมง 
บนมหาวิทยาลัยจาก  พบวQามีคQาอยูQในชQวง 8.64 - 20.12 µg/m3 เม่ือแยกพิจารณาเป[นรายวันพบวQา 
ภายในมหาวิทยาลัย มีคQาปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 4 ช่ัวโมง สูงสุดในวันอาทิตย?ท่ี 28 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน 20.12 µg/m3 เวลา 14:00-
17.00 น เน่ืองจากมีสภาพอากาศปลอดโปรQงทUองฟ¡าแจQมใส ไมQมีฝน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 25 องศาเซลเซียส จึงทําใหUฝุ¤นละอองสามารถปลิวและฟุ¡งกระจายอยูQใน
อากาศไดUมาก และคQาปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กท่ีนUอยท่ีสุดคือ วันอาทิตย?ท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2562 จาก  8.46 µg/m3  เวลา 08:00-11:00น. ดังรายละเอียดในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 ขUอมูลผลการตรวจวัดปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10 ไมครอน 
 

 
คร้ังท่ี 

 
วันท่ีเก็บตัวอย�าง 

ปริมาณฝุ�นละอองขนาดเล็กกว�า 10 ไมครอน(µg/m3) 

 (08:00 – 11:00 น.)  (14:00 – 17:00 น.) 

1 วันพฤหัสบดีที่ 14 พ.ย. 2562 8.46 13.66 
2 วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 2562 12..36 14.36 
3 วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2562 18.16 20.12 

 
การศึกษาข'อมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลยักรุงเทพธนบุรี   

 ผลการศึกษาจากกลุQมตัวอยQาง ประชากรในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 385 คน  
ผลการศึกษาขUอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาลัยกรุงเทพธนบุรี ดUวย
แบบสอบถาม ผูUตอบแบบสอบถามสQวนใหญQเป[นเพศชายรUอยละ 36.2 เป[นเพศหญิง 63.8 มีอายุอยูQ
ในชQวง 21-30 ป̂ รUอยละ 82.0 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทQา รUอยละ 22.7 เป[นนักเรียน
นักศึกษา รUอยละ 70.6 สาเหตุการเกิดฝุ¤นละอองสQวนใหญQเกิดจาก การกQอสรUางปรับปรุงระบบ
คมนาคม รUอยละ 42.87 รองลงมาคือการจราจร รUอยละ 33.77 ดังรายละเอียดในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 ขUอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับแหลQงกําเนิดฝุ¤นละอองของผูUตอบแบบสอบถาม 
 

แหล�งกําเนิดฝุ�นละออง จํานวน (คน) ร'อยละ 

สภาพอากาศ 71 18.44 
การเผาขยะ 2 0.51 
การปลQอยควันจากโรงงานอุตสาหกรรม 17 4.42 
การกQอสรUางปรับปรุงระบบคมนาคม 165 42.87 
การจราจรท่ีหนาแนQน 130 33.77 

รวม 385 100.0 

 
การศึกษาผลกระทบและการป�องกันรักษาสุขภาพอนามัยท่ีได'รับจากฝุ�นละออง 

 อาการแสบจมูก/คันจมูก มีป~ญหาในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 62.1 มีป~ญหาในระดับ
นUอย คิดเป[นรUอยละ 24.9 มีป~ญหาในระดับมาก คิดเป[นรUอยละ 10.4 และในระดับไมQมีป~ญหา คิดเป[น
รUอยละ 2.6 
 อาการแสบคอ/คันคอ มีป~ญหาในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ56.1 มีป~ญหาในระดับนUอย 
คิดเป[นรUอยละ 24.9 ในระดับไมQมีป~ญหา คิดเป[นรUอยละ 16.4 และมีป~ญหาในระดับมาก คิดเป[นรUอย
ละ 2.6 
 อาการไอ/จาม มีป~ญหาในระดับนUอย คิดเป[นรUอยละ 40.3 มีป~ญหาในระดับปานกลาง คิด
เป[นรUอยละ 34.8 มีป~ญหาระดับมาก คิดเป[นรUอยละ 15.3 และในระดับไมQมีป~ญหา คิดเป[น 
รUอยละ 9.6 
 อาการแสบตา/ระคายเคืองตา มีป~ญหาในระดับนUอย คิดเป[นรUอยละ 47.5 ในระดับไมQมี
ป~ญหา คิดเป[นรUอยละ 27.8 มีป~ญหาในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 21.3และมีป~ญหาในระดับมาก 
คิดเป[นรUอยละ 3.4  
 อาการคัน/มีผื่นแดงตามรQางกาย อยูQในระดับไมQมีป~ญหา คิดเป[นรUอยละ 56.6 มีป~ญหาใน
ระดับนUอย คิดเป[นรUอยละ 39.5 และมีป~ญหาในระดับปานกลาง คิดเป[นรUอยละ 3.9 ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ผลกระทบและการป¡องกันรักษาสุขภาพอนามัยท่ีไดUรับจากฝุ¤นละออง ของผูUตอบ
แบบสอบถาม 
 

ระดับผลกระทบและการ
ป�องกันรักษาสขุภาพอนามัยที่

ได'รับจากฝุ�นละออง 

มีป�ญหา
มาก 

มีป�ญหา
ปานกลาง 

ไม�แน�ใจ มีป�ญหาน'อย ไม�มีป�ญหา 

1. ท�านคิดว�าป�ญหาฝุ�นละออง
ที่ มีอยู�ภายในรถประจําทาง
สาธารณะ ส�งผลต�อสุขภาพ
ของท�านหรือไม� 

37.9 57.1 0 4.69 0 

2. ท�านเคยมีป�ญหาต�อไปน้ีหรือไม�หลังจากใช'บริการรถประจําทางสาธารณะ 
   2.1) แสบจมูก/คันจมูก 10.4 62.1 0 24.9 2.6 
   2.2) อาการแสบคอ/คันคอ 2.6 56.1 0 24.9 16.4 
   2.3) อาการไอ/จาม 15.3 34.8 0 40.3 9.6 
   2.4) อาการแสบตา/ระคาย
เคืองตา 

3.4 21.3 0 47.5 27.8 

   2.5) อาการคัน/มีผ่ืนแดงตาม
รQางกาย 

0 3.9 0 39.5 56.6 

 
สรุปผลการวิจัย และข'อเสนอแนะ   
 จากการศึกษาพบวQาภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบวQา คQาปริมาณฝุ¤นละออง
ขนาดเล็กกวQา 10ไมครอนยังคงมีปริมาณไมQเกินกวQา คQามาตราฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด โดยคQา
มาตราฐาน ปริมาณฝุ¤นละอองขนาดเล็กกวQา 10ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง เทQากับ 50 µg/m3 จาก
ขUอมูลความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษา แหลQงกําเนิดของฝุ¤นละอองมากท่ีสุดมาจากการกQอสรUาง
ปรับปรุงระบบคมนาคม รUอยละ 42.87รองลงมาจากการจราจรท่ีหนาแนQนรUอยละ 33.77 ผลกระทบ
และการป¡องกันรักษาสุขภาพอนามัยท่ีไดUรับจากฝุ¤นละออง สQวนใหญQไดUรับผลกระทบในระดับปาน
กลาง รUอยละ 57.1 ผลกระทบตQอสุขภาพมากท่ีสุด อาการแสบจมูก/คันจมูก รUอยละ 62.1 รองลงมา
อาการแสบคอ/คันคอ รUอยละ 56.1 ขUอเสนอแนะควรมีการเก็บขUอมูลดUานอุตุนิยมวิทยาเพ่ิมเติมและ
เพ่ิมชQวงระยะเวลาในการเก็บตัวอยQางท่ีมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 การทดลองเพ่ือหาสารละลายปุ̧ยท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทองท่ี
ขยายพันธุ?โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ใชUสารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ 1) CF : เป[นสารละลายปุ̧ยเคมี
อยQางเดียว โดยใชUปุ̧ยสูตร 24-9-19 ท่ีมีธาตุอาหารเสริม และ 2) CF+OF : เป[นสารละลายปุ̧ยเคมีสูตร
เดิมผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า เตรียมสารละลายปุ̧ย 2 ชนิดน้ีใหUมีคQาความเค็มท่ีระบุเป[นคQา EC 4 ระดับ คือ 0 
(Control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ตามลําดับ วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD 
จํานวน 5 ซ้ํา ใหUสารละลายปุ̧ยทุก 3 วัน เป[นเวลา 3 เดือน ผลการทดลองพบวQา สารละลายปุ̧ยท้ัง 2 
ชนิดไมQมีผลทําใหUความกวUาง ความยาว และจํานวนใบ แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับ
คQาความเค็มของปุ̧ย 2 ชนิด ใหUความกวUางและความยาวของใบ แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ 
โดยคQา EC ท่ีระดับ 0 dSm-1(Control) ใหUคQาความกวUางและความยาวของใบตํ่าท่ีสุด โดยคQา EC ท่ี
ระดับ 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUความกวUางของใบไมQแตกตQางกันแตQสูงกวQาท่ีระดับ EC 0 dSm-1 
(Control) แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ สQวนคQา EC ท่ีระดับ 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUความ
ยาวของใบไมQแตกตQางกัน แตQสูงกวQาท่ีระดับคQา EC 0.5 dSm-1 แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สQวน
จํานวนใบ คQา EC ท้ัง 4 ระดับไมQมีผลใหUจํานวนใบแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากน้ียัง
ไมQพบปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิดสารละลายปุ̧ยกับคQาความเค็ม จากการทดลองสรุปไดUวQา สารละลายปุ̧ย
ท่ีเหมาะในการเพาะเลี้ยงกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง โดยทําใหUพืชมีการเจริญเติบโตดี เตรียมไดUงQาย
และมีตUนทุนตํ่าสุด คือ สารละลายปุ̧ยเคมีสูตร 24-9-19 ท่ีมีธาตุอาหารเสริม โดยเตรียมใหUมีคQา EC ไมQ
เกิน 1.0 dSm-1 

 
คําสําคัญ: กลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง ปุ̧ยเคมี ปุ̧ยอินทรีย?นํ้า 
 

Abstract 
The trial to find out suitable fertilizer solution for growing terrestrial orchids in 

the group of jewel orchids was carried out by using 2 kinds of fertilizer solutions. The 
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first solution was done by dissolution of chemical fertilizer grade 24-9-19 with 
supplementary elements. The second solution was prepared as same as the first one 
but mixed with liquid organic fertilizer. The fertilizer solutions were prepared in 4 
levels of salinity as EC 0 (Control) 0.5 1.0 and 2.0 dSm-1, The application of fertilizer 
solution was done once in 3 days for 3 months. The experiment was carried on 2x4 
Factorial in CRD with 5 replications. The results indicated that the kinds of fertilizer 
solution did not show significantly difference on leaf-width, leaf-length and leaf-
number. As for the salinity, EC levels at 0.5 1.0 and 2.0 dSm-1 gave no significantly 
difference of leaf-width but higher than that of EC at 0 dSm-1 (Control) significantly. 
Whereas EC levels at 1.0 and 2.0 dSm-1 gave no significantly difference of leaf-length 
but higher than that of EC at 0.5 dSm-1. However, the EC levels of both fertilizer 
solutions did not show significantly difference of leaf-number. And also, the 
interaction of kinds and EC levels of fertilizer solutions were not significantly 
difference. This trial indicate that the suitable fertilizer solution for growing terrestrial 
orchids in the group of jewel orchids should be the solution of chemical fertilizer 
grade 24-9-19 with supplementary elements at EC level 1.0 dSm-1 
 
Keywords: terrestrial orchids in the group of Jewel orchids , chemical fertilizer, liquid 
organic fertilizer. 
 
บทนํา 
 กลUวยไมUดินในกลุQมลายนํ้าทอง เป[นไมUประดับท่ีกําลังไดUรับความนิยมมากในตลาดไมUดอกไมU
ประดับในป~จจุบัน เน่ืองจากกลUวยไมUกลุQมลายนํ้าทองมีใบท่ีมีลายสวยงาม จัดอยูQในกลุQม Jewel 
orchids กลUวยไมUลายนํ้าทองมีหลายชนิด เชQน Goodyera sp., Anoectchilus sp., Macodes sp. 
และ Ludisia sp. เป[นตUน (Wikipedia, 2013) กลUวยไมUพวกน้ีพบในธรรมชาติบริเวณป¤าช้ืนข้ึนอยูQตาม
กUอนหิน ในประเทศไทยพบมีอยูQท่ีเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี อําเภอคิรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกาะสมุย จังหวัดยะลา สตูล และตรัง ลักษณะของกลUวยไมUลายนํ้าทองจะมีลําตUนอวบนํ้า ใบเป[นใบ
เด่ียวสลับกันไป ใบมีหลากหลายสี เชQน สีเขียว สีนํ้าตาลอมแดง มีเสUนใบหลักเป[นสีขาว (สํานักพิมพ?
บUานและสวน, 2015) 
 การขยายพันธุ?กลUวยไมUดินในกลุQมลายนํ้าทอง สามารถทําไดUหลายวิธี เชQน การเพาะเมล็ด การ
ป~กชํา แตQการขยายพันธุ?แบบเหลQาน้ีทําไดUชUาและเพ่ิมปริมาณไดUนUอย ซึ่งวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช 
เป[นวิธีการท่ีสามารถทําไดUรวดเร็วและในระยะเวลาสั้น ๆ แตQตUนท่ีไดUจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือจะมีตUน
เล็ก ใบเล็ก และโตชUา ทําใหUการขยายพันธุ?ไมQทันตามความตUองการของตลาดไมUประดับ 
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ในการเรQงการเจริญเติบโตของไมUใบประดับท่ีไดUจากการเพาะเน้ือเย่ือน้ัน สุเทพ และเพชรรัตน? 
(2561) ไดUทดลองเรQงการเจริญเติบโตของบีโกเนียท่ีจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือซึ่งจัดเป[นไมUใบประดับ
เชQนกัน การทดลองใชUสารละลาย Murashige and Skoog (MS) ท่ีดัดแปลงรูปของธาตุไนโตรเจนใน
สารละลาย ซึ่งของเดิมจะอยูQในรูปแอมโมเนียม (NH4

+) และไนเตรท(NO3
-) ใหUมาอยูQในรูปยูเรีย 

(CO(NH2)2) เพ่ือท่ีพืชจะไดUดูดกินทางใบไดUเร็วข้ึน และถูกใชUประโยชน?ในการสรUางโปรตีนไดUเร็วข้ึนดUวย 
ซึ่งจะชQวยสQงเสริมใหUพืชมีการเจริญเติบโตเร็วข้ึน แตQในการใชUสารละลาย MS ในการเรQงการ
เจริญเติบโตน้ัน มีป~ญหาเก่ียวกับความยุQงยากในการเตรียมสารละลาย รวมท้ังมีคQาใชUจQายสูง เพราะ
ตUองใชUสารหลายชนิดท่ีใหUธาตุอาหารเหลัก และธาตุอาหารเสริม รวมท้ังสารพวกวิตามิน และฮอร?โมน
ดUวย (Murasige and Skoog, 1962) ดังน้ันในทางปฏิบัติเพ่ือท่ีจะเพาะเลี้ยงใหUพืชมีการเจริญเติบโต มี
ตUนใหญQ ซึ่งระยะเวลานาน ถUาใชUสารละลาย MS จะไมQเหมาะสมในเชิงธุรกิจ 
 ในการท่ีจะเลี้ยงกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทองใหUมีการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วและสมบูรณ?จําเป[น
ท่ีจะตUองใชUสารละลายปุ̧ยท่ีมีความเหมาะสม ท้ังปริมาณและสัดสQวนธาตุอาหารหลัก (สูตรปุ̧ย และ เร
โชปุ̧ย) และตUองมีธาตุอาหารเสริมอยQางเหมาะสมครบถUวนเชQนกัน เน่ืองจากในการปลูกกลUวยไมU ลาย
นํ้าทองท่ีไดUจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือน้ัน นิยมปลูกโดยใชUวัสดุท่ีไมQมีธาตุอาหารหรือมีนUอยมาก เชQน 
สแฟกน่ัมมอส หรือขุยมะพรUาว  
  
วัตถุประสงค�การวิจัย  

1. เพ่ือใหUไดUสารละลายปุ̧ยท่ีกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง Macodes sanderiana มีการ
เจริญเติบโตดี 

2. เป[นสารละลายปุ̧ยท่ีมีตUนทุนตํ่า และเตรียมไดUงQาย 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 กลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทองเป[นไมUใบประดับ การเตรียมสารละลายปุ̧ยท่ีจะทําใหUพืชชนิดน้ีมี
การเจริญเติบโตดี การเตรียมสารละลายทําไดUงQายสะดวก และมีตUนทุนตํ่า ปุ̧ยท่ีใชUควรพิจารณา ดังน้ี 

1.การละลาย ควรเป[นปุ̧ยท่ีละลายนํ้าไดUดี ไมQมีกากตะกอนท่ีจะเป[นอุปสรรคในการใชU
โดยเฉพาะการฉีดพQนสารละลายปุ̧ยใหUกับพืช ปุ̧ยพวกน้ีท่ีมีจําหนQายตามทUองตลาดท่ัวไป นิยมเรียกวQา 
ปุ̧ยเกล็ด 

2.สูตรปุ̧ย เป[นตัวเลขท่ีบอกปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ̧ยโดยบอกเป[นเปอร?เซ็นต?ของธาตุ 
ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม ท่ีพืชสามารถใชUไดUในปุ̧ยน้ันๆ สูตรปุ̧ยท่ีนQาจะเหมาะสมในการใชU
สQงเสริมการเจริญเติบโตของไมUใบประดับควรเป[นสูตรปุ̧ยท่ีมีสัดสQวนธาตุอาหารหลักโดยประมาณ 
3:1:2 หรือ 4:1:3 เชQนสูตร 30-10-20 หรือสูตร 24-9-19 เป[นตUน ซึ่งเป[นสูตรท่ีมีสัดสQวนของธาตุ
ไนโตรเจนมากกวQาธาตุอ่ืน ท้ังน้ีเพ่ือสQงเสริมการเจริญเติบโตทางดUานตUนและใบของพืช (คณาจารย?
ปฐพีวิทยา, 2544) สQวนฟอสฟอรัสไมQจําเป[นตUองมีสูง เพราะไมQตUองการสQงเสริมการสรUางตาดอกรวมท้ัง
ถUามีฟอสฟอรัสสูง อาจสQงเสริมใหUสารละลายปุ̧ยเกิดการขาดจุลธาตุบางธาตุ เชQน สังกะสี (ยงยุทธ และ 
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สุขวัฒน?, ไมQระบุ พ.ศ.) เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาเป[นตะกอนท่ีไมQละลายนํ้า สําหรับโพแทสเซียม ควรมีใน
ปริมาณท่ีคQอนขUางสูงเพ่ือสQงเสริมใหUพืชแข็งแรง มีสีสันสวยงาม รวมท้ังสQงเสริมประสิทธิภาพการ
สังเคราะห?แสงเน่ืองจากการเพาะเลี้ยงกลUวยไมUดินกลุQมสายนํ้าทอง จะเพาะเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมีแสง
นUอย สูตรปุ̧ยท่ีมีสัดสQวนธาตุอาหารหลักดังกลQาว จะสอดคลUองกับงานของ Erin et. at., (2001) ซึ่งใชU
สารละลายปุ̧ยท่ีมีสัดสQวนธาตุอาหารหลักเป[น 20N-4.4P-16.6K ในการเพาะเลี้ยงไมUใบประดับ เชQน  
บีโกเนีย และ พิทูเนีย 

3.ธาตุอาหารเสริม หมายถึง ธาตุอาหารรองและจุลธาตุท่ีพืชตUองการ ซึ่งปุ̧ยเกล็ดท่ีผลิตและ
จําหนQายในทUองตลาดท่ัวไป มักจะมีธาตุอาหารเสริมไมQครบทุกธาตุ หรือ อาจจะไมQมีระบุไวUเลย หรือ 
อาจจะมีระบุไวUในปริมาณท่ีนUอยมากๆ เม่ือเทียบกับปริมานธาตุอาหารหลักในปุ̧ย ดังน้ันเพ่ือใหUแนQใจ
วQาสารละลายปุ̧ยท่ีเตรียมนQาจะมีธาตุอาหารพืชครบถUวน อาจจะตUองใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้ารQวมดUวย ปุ̧ยชนิด
น้ีคนท่ัวไปอาจจะเรียกช่ือแตกตQางกันออกไปหลายช่ือ เชQน ปุ̧ยหมักชีวภาพ ปุ̧ยนํ้าหมัก เป[นตUน ปุ̧ย
พวกน้ีไดUจากการนําเศษซากพืชผักหรือสัตว?มาหมักกับกากนํ้าตาล สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี1-8กรมวิชาการเกษตรไดUรวบรวมตัวอยQางปุ̧ยพวกน้ีท่ีหมักจากเศษวัสดุตQาง ๆพบวQา มีธาตุอาหาร
พืชท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุเป[นองค?ประกอบอยูQ แตQอาจจะมีมากนUอยแตกตQาง
ตามวัสดุท่ีใชUผลิต (กองทุนสนับสนุนงานวิจัยดUานการเกษตร, 2547) นอกจากน้ียังพบวQา อาจมีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ฮอร?โมนพืช) เป[นองค?ประกอบอยูQดUวย 

4.ความเค็มของสารละลายปุ̧ย โดยปกติระบุเป[นคQาการนําไฟฟ¡า(Electrical Conductivity : 
EC) เน่ืองจากปุ̧ยเคมีเกือบท้ังหมดเป[นเกลือแตQปุ̧ยแตQละชนิดจะมีความเค็มตQางกัน ดังน้ัน ถUาจะบอก
เป[นปริมาณปุ̧ยตQอสารละลายท่ีจะเตรียม เชQน 50 กรัม ตQอลิตร สารละลายปุ̧ยแตQละชนิดก็จะมีความ
เค็มตQางกัน ดังน้ันจึงใหUกําหนดคQาความเค็มสารละลายเป[นคQา EC โดยใชUเคร่ืองมือท่ีเรียกวQา Electric 
Conductivity Meter เป[นตัววัด สารละลายท่ีเขUมขUนซึ่งมีคQา EC สูง จะทําใหUพืชดูดใชUนํ้าและธาตุ
อาหารไดUยากหรือดูดใชUไมQไดUและถUาฉีดพQนใหUเป̂ยกใบก็จะทําใหUเกิดอาการใบไหมU เป[นอันตรายแกQพืช
(ยงยุทธและสุขวัฒน?, ไมQระบุป̂พ.ศ.) 
 พืชแตQละชนิดจะทนความเค็มไดUตQางกัน ไมUใบประดับอยQางเชQนบีโกเนีย เจริญเติบโตดีท่ีสุดท่ี
สารละลายปุ̧ยมีคQา EC = 1.6 dSm-1สQวนพิทูเนีย ท่ีคQา EC = 2.2 dSm-1 เป[นตUน (Erin et. al., 2001) 
ถUาสารละลายปุ̧ย มีคQา EC ตํ่าเกินไป ปุ̧ยจะเจือจางมีธาตุอาหารนUอย พืชอาจไดUรับธาตุอาหารไมQ
พอเพียง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี จะใชUปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ด ละลายนํ้าไดUดี มีสูตรปุ̧ย 24-9-19 ซึ่งเป[นสูตร
ปุ̧ยท่ีนQาจะเหมาะกับการเจริญเติบโตของไมUใบประดับ นอกจากน้ี ปุ̧ยน้ียังมีธาตุอาหารเสริมหลายธาตุ 
แตQไมQครบทุกธาตุ ดังน้ันจึงใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้าท่ีไดUจากการหมักเศษพืชผักกับกากนํ้าตาล เพ่ือท่ีจะเสริม
ใหUสารละลายปุ̧ยมีธาตุอาหารครบถUวน และอาจจะยังไดUรับฮอร?โมนเสริมการเจริญเติบโตบางชนิดดUวย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. แผนการวิจัย 
วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีป~จจัยแรกเป[นชนิด

สารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ 1) CF หมายถึงสารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ดอยQางเดียว และ 2) 
CF+OF หมายถึงสารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ด+ปุ̧ยอินทรีย?นํ้า ป~จจัยท่ี 2 คือความเค็มของ
สารละลายปุ̧ย ท้ั ง 2 ชนิด ซึ่ งระบุ เป[นคQา Electrical Conductivity (EC) มี  4 ระดับ EC = 0 
(Control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใชUโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห?ขUอมูล 

2. การเตรียมสารละลายปุ�ย 
1) CF (สารละลายปุ̧ยเคมีที่เป[นปุ̧ยเกล็ดอยQางเดียว) เตรียมจากปุ̧ยเกล็ดสูตร 24-9-19 และมี

ธาตุอาหารเสริมดังแสดงในตารางท่ี 1 ละลายปุ̧ยเกร็ดน้ีในนํ้าใหUไดUสารละลายปุ̧ยท่ีมีคQา EC 0.5 1.0 
และ 2.0 dSm-1 ตามลําดับ 

2) CF+OF (สารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ดผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า) เตรียมโดยใชU
ปุ̧ยเกล็ดสูตร 24-9-19 เชQนเดิม โดยละลายปุ̧ยเกล็ดในนํ้าท่ีมีปุ̧ยอินทรีย?ผสมอยูQ 1 % โดยเตรียม
สารละลายใหUมีคQา EC = 2.0 dSm-1 หลังจากน้ันแบQงสารละลายปุ̧ยท่ีไดUเพ่ือไปเจือจางกับนํ้าใหUไดU
สารละลายปุ̧ยท่ีมีคQา EC = 1.0 และ 0.5 dSm-1 ตามลําดับ 

3. การเตรียมตัวอย�างพืช 
เตรียมตUนกลUากลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง Macodes sanderiana โดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เน้ือเย่ือ เลือกตUนกลUาท่ีมีขนาดใกลUเคียงกันท้ังความกวUางใบ ความยาวใบ และจํานวนใบ เพาะตUนกลUา
ในกระถางพลาสติกขนาด 2 น้ิว โดยใชU Sphagnum moss เป[นวัสดุปลูก เตรียมตUนกลUาจํานวน 40 
กระถาง 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ� 
ประกอบดUวยเคร่ืองมือท่ีใชUในการเตรียมสารละลายปุ̧ยไดUแกQ เคร่ืองช่ังทศนิยม 0.1 ตําแหนQง 

กระบอกตวงสารละลาย เคร่ืองมือวัดคQา EC อุปกรณ?ท่ีใชUในการฉีดพQนสารละลายปุ̧ย กระบะพลาสติก 
ไมUบรรทัด และสารป¡องกันกําจัดศัตรูพืช เป[นตUน 

5. วิธีการทดลอง 
ฉีดพQนสารละลายปุ̧ยแตQละชนิด ท่ีระดับคQา EC ตQาง ๆ ฉีดใหUสารละลายเป̂ยกชุQมตUนและวัสดุ

ปลูก โดยฉีดทุก ๆ 3 วัน เป[นเวลา 3 เดือน หลังจากน้ัน วัดความกวUางและความยาวของใบท่ีใหญQที่สุด 
และวัดจํานวนใบ บันทึกผลการทดลอง  

6. สถานท่ีทําการวิจัย 
หUองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชของเอกชนรQวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
7. ระยะเวลาในการทําวิจัย  
ต้ังแตQเดือนตุลาคม 2562-กุมภาพันธ? 2563 
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ตารางท่ี 1 แสดงแสดงชนิดและปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ̧ยเคมีที่ใชUในการทดลอง* 
 

ธาตุอาหารหลัก 
1) ไนโตรเจนท้ังหมด  
2) ฟอสเฟตท่ีเป[นประโยชน? (P2O5) 
3) โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O) 

ธาตุอาหารรอง 
1) แคลเซียม (CaO)  
2) แมกนีเซียม (MgO)   
3) กํามะถัน (S)   

จุลธาตุ 
1) เหล็ก (Fe)   
2) แมงกานีส (Mn)   
3) ทองแดง (Cu)   
4) สังกะสี (Zn)   
5) โบรอน (B) 
6)  โมลิบดินัม (Mo)  

ปริมาณ (%) 
24 
9 

19 
 

  
- 

0.02 
0.31 

 
0.02 
0.02 
0.02 
0.25  
0.01 

0.0002 

*ขUอมูลจากฉลากปุ̧ยท่ีใชUทดลอง 
 

ผลการวิจัย 

 เม่ือทําการใหUสารละลายปุ̧ยครบเป[นเวลา 3 เดือน เลือกใบท่ีใหญQท่ีสุด เพ่ือทําการวัดความ
กวUาง และความยาวของใบ รวมท้ังนับจํานวนใบท่ีคลี่สมบูรณ? ผลการทดทองมีดังน้ี 

1. ความกวUางของใบ 
จากการวัดความกวUางของใบท่ีมีขนาดใหญQท่ีสุดของตUนพบวQา สารละลายปุ̧ยท้ังสองชนิด

ใหUความกวUางของใบไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สQวนระดับความเค็ม (EC) ของสารละลาย
ปุ̧ยท้ัง 2 ชนิดใหUความแตกตQางความกวUางของใบอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติโดยคQา EC ท่ีระดับ 0.5 
1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUความกวUางของใบไมQแตกตQางกัน แตQสูงกวQาคQา EC ท่ีระดับ 0 dSm-1 
(control) แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ สําหรับปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิดของสารละลายปุ̧ยกับ
ระดับคQา EC ไมQพบความแตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 

2. ความยาวของใบ 
ความยาวของใบจากใบท่ีมีขนาดใหญQท่ีสุด พบวQา สารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ใหUความยาว

ของใบไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQคQาความเค็ม (EC) ของสารละลายท้ัง 2 ชนิด ใหUคQา
ความยาวของใบแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยคQา EC ท่ีระดับ 0 dSm-1 (control) จะ
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ใหUคQาความยาวของใบตํ่าท่ีสุด สQวนคQา EC ท่ีระดับ 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUคQาความยาวของใบสูงท่ีสุด 
และไมQแตกตQางกัน แตQสูงกวQาคQา EC ท่ีระดับ 0.5 dSm-1 แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสQวน
ปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิดของสารละลายปุ̧ยกับระดับคQา EC ของสารละลายปุ̧ย ไมQพบความแตกตQาง
อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 

3. จํานวนใบ  
จากการนับจํานวนใบท่ีคลี่สมบูรณ? พบวQา ท้ังชนิดของสารละลายปุ̧ย และคQาความเค็ม

(EC) ของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ไมQทําใหUจํานวนใบ มีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รวมท้ังปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิดของสารละลายปุ̧ยกับระดับคQา EC ของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ไมQ
แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในภาพท่ี 1 และตารางท่ี 2 
 

สารละลาย CF 

 

EC 0 (control) EC 0.5 EC 1.0 EC 2.0 dSm-1 
 

สารละลาย CF+OF 

 

EC 0 (control) EC 0.5 EC 1.0 EC 2.0 dSm-1 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตUนกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง ท่ีไดUรับสารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ CF 
(ปุ̧ยเคมีอยQางเดียว) และ CF+OF (ปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า) ท่ีระดับคQา EC ของ 

สารละลาย 4 ระดับ คือ 0 (control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 
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ตารางท่ี 2 แสดงความกวUางและความยาวของใบ (ซม.) และจํานวนใบของกลUวยไมUดินกลุQม 
ลายนํ้าทอง ท่ีไดUจากการทดลอง 
 

ชนิดของสารละลาย 
EC 

(dSm-1) 
ค�าเฉลี่ย (ซม.) 

จํานวนใบ 
ความกว'างใบ ความยาวใบ 

CF 
(ปุ̧ยเคมีอยQางเดียว) 

0 
0.5 
1.0 
2.0 

1.18 b 
1.36 a 
1.42 a 
1.42 a 

2.16 c 
2.28 b 
2.36 a 
2.36 a 

3.30 a 
3.40 a 
3.40 a 
3.60 a 

เฉลี่ย 1.4 a 2.3 b 3.4 a 
CF + OF 

(ปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า) 
0 

0.5 
1.0 
2.0 

1.20 b 
1.32 a 
1.36 a 
1.36 a 

2.12 c 
2.24 b 
2.36 a 
2.38 a 

3.40 a 
3.60 a 
3.60 a 
3.60 a 

เฉลี่ย 1.3 a 2.3 b 3.6 a 
A :ชนิดสารละลาย 
B : EC ของสารละลาย 
A x B 
CV. (%) 

 ns 
** 
ns 

8.18 

ns 
** 
ns 

5.22 

ns 
ns 
ns 

14.55 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน?เดียวกันท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกันไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
อภิปรายผล 

จากการทดลอง การใชUสารละลายปุ̧ยเคมีอยQางเดียว และการใชUสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ย
อินทรีย?นํ้า ไมQมีผลทําใหUความกวUางของใบ ความยาวของใบ และจํานวนใบ แตกตQางกันอยQางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นQาจะเน่ืองมาจากปุ̧ยเคมีท่ีใชUมีปริมาณและสัดสQวนธาตุอาหารหลักเหมาะสมโดยมี
สัดสQวนธาตุไนโตรเจนท่ีสQงเสริมการเจริญเติบโตทางใบ ยอด ลําตUน สูงกวQาธาตุอ่ืน (คณาจารย?ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2544) นอกจากน้ียังมีธาตุอาหารเสริมแทบทุกธาตุดังแสดงในตารางท่ี 1 สQวนธาตุอาหาร
เสริมท่ีไมQมีในปุ̧ยเคมีไดUแกQ แคลเซียม คลอรีน และนิกเกิล พืชนQาจะไดUรับพอเพียงจากนํ้าประปาท่ีใชU
รดและใชUในการเตรียมสารละลายปุ̧ย การใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้าผสมเพ่ิมเติมนQาจะทําใหUสารละลายปุ̧ยไดUรับ
ธาตุอาหารเพ่ิมเติมในปริมาณท่ีนUอยมากเพราะใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้าในสัดสQวนท่ีนUอยมาก นอกจากน้ีปุ̧ย
อินทรีย?นํ้าท่ีใชUเป[นปุ̧ยท่ีไดUจากการหมักของเศษพืชผัก ซึ่งโดยสQวนใหญQจะมีปริมาณธาตุอาหารนUอย 
เม่ือเปรียบเทียบกับปุ̧ยอินทรีย?นํ้าท่ีไดUจากการหมักเศษซากสัตว? เชQนปลาหรือหอย นอกจากน้ี ปุ̧ย
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อินทรีย?นํ้าท่ีไดUจากการหมักของเศษพืชผักก็อาจจะพบหรือไมQพบฮอร?โมนท่ีสQงเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช เชQน ออกซิน และจิบเบอเรลลิน (กองทุนสนับสนุนงานวิจัยดUานเกษตร, 2547) 
 สําหรับคQาความเค็มของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ท่ีพบวQาคQา EC ท่ีระดับ 1.0 และ 2.0 dSm-

1 ใหUความกวUางและยาวของใบสูงท่ีสุดแตQไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ การท่ีคQา EC 2.0 
dSm-1 ซึ่งมีความเขUมขUนธาตุอาหารมากกวQา แตQไมQมีผลทําใหUความกวUางและความยาวของใบสูงข้ึน 
นQาจะเน่ืองมาจากสารละลายปุ̧ยมีความเค็มมากเกินไป โดยเฉพาะหลังจากฉีดพQนสารละลายปุ̧ยจนใบ
และวัสดุปลูกเป̂ยกชุQม เม่ือท้ิงไวUระยะหน่ึง มีการระเหยนํ้า ทําใหUท่ีผิวใบและวัสดุปลูกมีความเค็มมาก
ข้ึน ผลของความเค็ม ทําพืชดูดกินนํ้าและธาตุอาหารไดUนUอยลง (สุเทพ, 2551) ในสQวนของจํานวนใบ 
ซึ่งคQา EC ท่ีระดับตQาง ๆ ใหUผลไมQแตกตQางกัน ซึ่งบQงช้ีวQากลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทองมีการเจริญเติบโต
ชUา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากท้ังใบและลําตUนของพืชพันธุ?น้ีมีสีเขียวของคลอโรฟ�ลล?นUอย รวมท้ังพืชน้ี
เจริญเติบโตในสภาพท่ีมีแสงนUอย ทําใหUการสังเคราะห?แสงเพ่ือสรUางสารสQงเสริมการเจริญเติบโตมีนUอย 
อยQางไรก็ตามจากผลการทดลองก็ยังแสดงแนวโนUมวQา การใหUสารละลายปุ̧ย จะชQวยสQงเสริมใหUพืชชนิด
น้ีมีการเจริญเติบโตสรUางจํานวนใบมากกวQาการไมQใหUสารละลายปุ̧ย  
 
ข'อเสนอแนะ  

เน่ืองจากกลUวยไมUดินกลุQมลายนํ้าทอง เป[นพืชท่ีมีการเจริญเติบโตชUามาก ดังน้ันในการทดลอง
ควรจะใชUเวลาในการใหUสารละลายปุ̧ยนานกวQาในการทดลองน้ี 
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บทคัดย�อ 

 การทดลองเพ่ือใหUไดUสารละลายปุ̧ยท่ีเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงบีโกเนียสายพันธุ?ดาร?ทวาเดอ
เรียนาท่ีไดUจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ใชUสารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ สารละลายปุ̧ยเคมีอยQางเดียวโดยใชU
ปุ̧ยสูตร 24-9-19 ท่ีมีธาตุอาหารเสริม และสารละลายปุ̧ยสูตรเดิมผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า สารละลายปุ̧ยท้ัง 
2 ชนิด มีคQาความเค็มท่ีระบุเป[นคQา EC 4 ระดับ คือ 0 (Control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1ตามลําดับ 
วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD จํานวน 5 ซ้ํา ใหUสารละลายปุ̧ยทุก ๆ 3 วัน เป[น
เวลา 3 เดือน ผลการทดลองพบวQา สารละลายปุ̧ยท้ังสองชนิดไมQมีผลทําใหUความกวUางของใบ ความ
ยาวของใบและจํานวนใบของบีโกเนียแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQมีแนวโนUมวQาสารละลาย
ปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้ามีแนวโนUมมากกวQาเล็กนUอยในสQวนของคQาความเค็มของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 
ชนิด ใหUความกวUางของใบ และความยาวของใบแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยคQา EC ท่ี
ระดับ 0 dSm-1 (Control) ใหUความกวUางและความยาวของใบตํ่าท่ีสุด สQวนคQา EC ท่ีระดับ 1.0 และ 
2.0 dSm-1 ใหUความกวUางและความยาวของใบมากท่ีสุด และไมQแตกตQางกันแตQมากกวQาของ EC ท่ี
ระดับ 0.5 dSm-1 แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับจํานวนใบ สารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิดท่ี
ระดับคQา EC 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUจํานวนใบไมQตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในสารละลาย
ปุ̧ยท่ีเป[นปุ̧ยเคมีอยQางเดียว เฉพาะคQา EC ท่ีระดับ 2.0 dSm-1 และสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?
นํ้า ท่ีระดับคQา EC 1.0 และ 2.0 dSm-1 เทQาน้ันท่ีใหU จํานวนใบมากกวQาคQาท่ีระดับ EC 0 dSm-1 

(Control) แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิดและคQา EC ระดับตQาง ๆ 
ของสารละลายปุ̧ย ไมQพบความแตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ จากการทดลองสรุปไดUวQา 
สารละลายปุ̧ยท่ีเหมาะจะเตรียมเพ่ือการเพาะเลี้ยงบีโกเนียสายพันธุ?ดาร?ทวาเดอเรียนาคือ สารละลาย
ปุ̧ยเคมีสูตร 24-9-19 ท่ีมีธาตุอาหารเสริมผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า และเตรียมใหUมีคQา EC ไมQเกิน 1.0 dSm-1 

 
คําสําคัญ: บีโกเนียสายพันธุ?ดาร?ทวาเดอเรียนา ปุ̧ยเคมี ปุ̧ยอินทรีย?นํ้า  
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Abstract 
The trial to find out suitable fertilizer solution for growing  Begonia 

darthvaderiana was done by using 2 kinds of fertilizer solutions. The first solution 
was prepared from chemical fertilizer grade 24-9-19 with supplementary elements. 
The second solution was prepared from the same chemical fertilizer as the first one 
but mixed with liquid organic fertilizer. Each kind of fertilizer solution was prepared in 
4  levels of EC as 0 (control) 0 .5  1 .0  and 2 .0  dSm-1. The application of fertilizer 
solution was done once in 3 days for 3 months. The experimental design was carried 
out on 2x4 Factorial in CRD with 5 replications. The results showed that both fertilizer 
solutions gave leaf-width, leaf-length and leaf–number no significantly difference. 
However the solution of chemical fertilizer mixed with liquid organic fertilizer tended 
to show better results than that of chemical fertilizer alone. As for EC levels of the 
both fertilizer solutions showed leaf–width and leaf–length significantly difference. 
The EC at 0 dSm-1 (control) gave the lowest values whereas EC at 1.0 and 2.0 dSm-1 

gave the highest values and showed no significantly difference but gave the values 
higher than that of EC at 0 .5  dSm-1 significantly. For leaf–number, EC of the both 
fertilizer solutions at level 0.5 1 .0 and 2.0 dSm-1 gave no significantly difference. In 
chemical fertilizer alone at EC level 2 .0  dSm-1 and in chemical fertilizer mixed with 
liquid organic fertilizer at EC level 1 .0 and 2 .0  dSm-1 gave higher leaf–number than 
that of EC level at 0 dSm-1 (control). The results for leaf–width, leaf–length and leaf–
number did not show the interaction between kinds and EC levels of fertilizer 
solutions. This trial indicated that the suitable fertilizer solution for growing Begonia 
darthvaderiana should be the solution of chemical fertilizer grade 24-9-19 with 
supplementary elements mixed with liquid organic fertilizer at EC level 1.0 dSm-1 

 
Keyword : Begonia darthvaderiana, chemical fertilizer, liquid organic fertilizer  
 
บทนํา 
 บีโกเนีย เป[นไมUประดับท่ีไดUรับความนิยมมากชนิดหน่ึง ท้ังในประเทศไทยและตQางประเทศ 
โดยเป[นไมUประดับท่ีมีใบและดอกสวยงาม แตQสQวนใหญQนิยมปลูกเป[นไมUประดับเน่ืองจากใบมีลวดลาย 
และสีสันสวยงาม บีโกเนียมีหลายสายพันธุ? สําหรับสายพันธุ? darthvaderiana เป[นบีโกเนียสายพันธุ?
หน่ึงท่ีมีใบแปลกสวยงาม และเป[นสายพันธุ?ท่ีเพ่ิงคUนพบไมQนานท่ีซาลาวัค บอร?เนียว ประเทศมาเลเซีย 
(Lin et. al, 2014)  
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 การขยายพันธุ?บีโกเนียสายพันธุ? darthvaderiana สามารถทําไดUโดยการเพาะเมล็ดหรือการ
ป~กชําใบและยอด แตQวิธีการพวกน้ีทําไดUชUาและเพ่ิมปริมาณไดUนUอย การใชUวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเป[น
วิธีการท่ีสามารถเพ่ิมปริมาณไดUมากในระยะเวลาสั้น ๆ แตQวิธีการน้ีมีป~ญหาท่ีวQา ตUนบีโกเนียท่ีผลิตไดU
จะมีตUนเล็กมาก จําเป[นตUองใชUเวลาในการเพาะเลี้ยงใหUตUนมีขนาดโตตามความตUองการของตลาดไมU
ดอกไมUประดับ 
 สุ เทพ และเพชรรัตน?  (2561) ไดU ทํ าการเรQ งการเจริญ เติบโตของบี โกเนียสายพันธุ? 
darthvaderiana ตUนเล็ก ๆ ท่ีไดUจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ โดยใชUสารละลาย Murashige and Skoog 
(MS) ท่ีมีการดัดแปลงรูปของธาตุไนโตรเจนในสารละลาย ซึ่งของเดิมสQวนใหญQจะอยูQในรูปแอมโมเนียม 
(NH4

+) และไนเตรท (NO3
-) ใหUมาอยูQในรูปยูเรีย [CO(NH2)2] เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดกินและการ

ใชUประโยชน?ธาตุในโตรเจนในการเรQงการเจริญเติบโต อยQางไรก็ตามการใชUสารละลาย MS มีความยุQงยาก
ในการเตรียม และมีคQาใชUจQายสูง เน่ืองจากมีการใชUสารท่ีใหUท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง จุลธาตุ 
วิตามิน และฮอร?โมน (Murashige and Skoog, 1962) ดังน้ันจึงไมQเหมาะสมถUาหากจะใชUสารละลายน้ี
เพาะเลี้ยงบีโกเนียในระยะยาว เพ่ือใหUไดUตUนบีโกเนียท่ีมีขนาดใหญQตามความตUองการของตลาด เพราะมี
ตUนทุนสูง นอกจากน้ีจากการท่ีผูUวิจัยไดUสอบถามผูUเพาะเลี้ยงบีโกเนียสายพันธุ?น้ีโดยใชUสารละลายปุ̧ยเกล็ด 
ท่ีมีจําหนQายอยูQในทUองตลาดท่ัวไปพบวQา เม่ือเพาะเลี้ยง บีโกเนียไปไดUระยะเวลาหน่ึง บีโกเนียจะมีอาการ
ตายยุบ ซึ่งอาจจะเน่ืองมาจากบีโกเนียไดUรับธาตุอาหารไมQพอเพียง หรือไมQครบถUวนทุกธาตุตามท่ีบีโกเนีย
ตUองการ ท้ังน้ีเพราะการเพาะเลี้ยงบีโกเนียนิยมเลี้ยงในวัสดุท่ีไมQมีธาตุอาหาร หรือมีนUอยมาก เชQน 
สแฟกน่ัมมอส หรือขุยมะพรUาว และปุ̧ยเกล็ดท่ีใชU ซึ่งเป[นปุ̧ยท่ีละลายนํ้าไดUทั้งหมด ปุ̧ยพวกน้ีสQวนใหญQ จะ
ใหUธาตุอาหารหลัก พวกไนโตรเจนฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สQวนธาตุรองและจุลธาตุ อาจจะไมQมีหรือ
มีเพียงบางธาตุ และมักจะมีประมาณเพียงเล็กนUอย 
  
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือใหUไดUสารละลายปุ̧ยท่ีบีโกเนียสายพันธุ? darthvaderiana มีการเจริญเติบโตดี 
2. สารละลายปุ̧ยท่ีมีตUนทุนตํ่าและเตรียมไดUงQาย 

  
การทบทวนวรรณกรรม  
 บีโกเนียเป[นไมUใบประดับ การเตรียมสารละลายปุ̧ยท่ีจะทําใหUพืชชนิดน้ีมีการเจริญเติบโตดี 
การเตรียมสารละลายทําไดUงQายสะดวก และมีตUนทุนตํ่า ปุ̧ยท่ีใชUควรพิจารณา ดังน้ี 

1.การละลาย ควรเป[นปุ̧ยท่ีละลายนํ้าไดUดี ไมQมีกากตะกอนท่ีจะเป[นอุปสรรคในการใชUโดยเฉพาะ
การฉีดพQนสารละลายปุ̧ยใหUกับพืช ปุ̧ยพวกน้ีที่มีจําหนQายตามทUองตลาดท่ัวไป นิยมเรียกวQา ปุ̧ยเกล็ด 

2.สูตรปุ̧ย เป[นตัวเลขท่ีบอกปริมาณธาตุอาหารหลักในปุ̧ยโดยบอกเป[นเปอร?เซ็นต?ของธาตุ 
ไนโตรเจน-ฟอสฟอรัส-โพแทสเซียม ท่ีพืชสามารถใชUไดUในปุ̧ยน้ันๆ สูตรปุ̧ยท่ีนQาจะเหมาะสมในการใชU
สQงเสริมการเจริญเติบโตของไมUใบประดับควรเป[นสูตรปุ̧ยท่ีมีสัดสQวนธาตุอาหารหลักโดยประมาณ 
3:1:2 หรือ 4:1:3 เป[นสูตร 30-10-20 หรือสูตร 24-9-19 เป[นตUน ซึ่งเป[นสูตรท่ีมีสัดสQวนของธาตุ
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ไนโตรเจนมากกวQาธาตุอ่ืน ท้ังน้ีเพ่ือสQงเสริมการเจริญเติบโตทางดUานตUนและใบของพืช (คณาจารย?
ปฐพีวิทยา, 2544) สQวนฟอสฟอรัสไมQจําเป[นตUองมีสูง เพราะไมQตUองการสQงเสริมการสรUางตาดอกรวมท้ัง
ถUามีฟอสฟอรัสสูง อาจสQงเสริมใหUสารละลายปุ̧ยเกิดการขาดจุลธาตุบางธาตุ เชQน สังกะสี (ยงยุทธ และ 
สุขวัฒน?, ไมQระบุ พ.ศ.) เน่ืองจากเกิดปฏิกิริยาเป[นตะกอนท่ีไมQละลายนํ้า สําหรับโพแทสเซียม ควรมีใน
ปริมาณท่ีคQอนขUางสูงเพ่ือสQงเสริมใหUพืชแข็งแรง มีสีสันสวยงาม รวมท้ังสQงเสริมประสิทธิภาพการ
สังเคราะห?แสงเน่ืองจากการเพาะเลี้ยงบีโกเนียจะเพาะเลี้ยงในโรงเรือนท่ีมีแสงนUอย สูตรปุ̧ยท่ีมีสัดสQวน
ธาตุอาหารหลักดังกลQาว จะสอดคลUองกับงานของ Erin et. at., (2001) ซึ่งใชUสารละลายปุ̧ยท่ีมี
สัดสQวนธาตุอาหารหลักเป[น 20N-4.4P-16.6K ในการเพาะเลี้ยงไมUใบประดับเชQน บีโกเนีย และพิทูเนีย 

3.ธาตุอาหารเสริม หมายถึง ธาตุอาหารรองและจุลธาตุท่ีพืชตUองการ ซึ่งปุ̧ยเกล็ดท่ีผลิตและ
จําหนQายในทUองตลาดท่ัวไป มักจะมีธาตุอาหารเสริมไมQครบทุกธาตุ หรือ อาจจะไมQมีระบุไวUเลย หรือ 
อาจจะมีระบุไวUในปริมาณท่ีนUอยมากๆ เม่ือเทียบกับปริมานธาตุอาหารหลักในปุ̧ย ดังน้ันเพ่ือใหUแนQใจ
วQาสารละลายปุ̧ยท่ีเตรียมนQาจะมีธาตุอาหารพืชครบถUวน อาจจะตUองใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้ารQวมดUวย ปุ̧ยชนิด
น้ีคนท่ัวไปอาจจะเรียกช่ือแตกตQางกันออกไปหลายช่ือ เชQน ปุ̧ยหมักชีวภาพ ปุ̧ยนํ้าหมัก เป[นตUน ปุ̧ย
พวกน้ีไดUจากการนําเศษซากพืชผักหรือสัตว?มาหมักกับกากนํ้าตาล สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี1-8 กรมวิชาการเกษตรไดUรวบรวมตัวอยQางปุ̧ยพวกน้ีท่ีหมักจากเศษวัสดุตQาง ๆพบวQามีธาตุอาหาร
พืชท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุเป[นองค?ประกอบอยูQแตQอาจจะมีมากนUอยแตกตQาง
ตามวัสดุท่ีใชUผลิต (กองทุนสนับสนุนงานวิจัยดUานการเกษตร, 2547) นอกจากน้ียังพบวQา อาจมีสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (ฮอร?โมนพืช) เป[นองค?ประกอบอยูQดUวย 

4.ความเค็มของสารละลายปุ̧ย โดยปกติระบุเป[นคQาการนําไฟฟ¡า(Electrical Conductivity : 
EC) เน่ืองจากปุ̧ยเคมีเกือบท้ังหมดเป[นเกลือแตQปุ̧ยแตQละชนิดจะมีความเค็มตQางกัน ดังน้ัน ถUาจะบอก
เป[นปริมาณปุ̧ยตQอสารละลายท่ีจะเตรียม เชQน 50กรัม ตQอลิตร สารละลายปุ̧ยแตQละชนิดก็จะมีความ
เค็มตQางกัน ดังน้ันจึงใหUกําหนดคQาความเค็มสารละลายเป[นคQา EC โดยใชUเคร่ืองมือท่ีเรียกวQา Electric 
Conductivity Meter เป[นตัววัด สารละลายท่ีเขUมขUนซึ่งมีคQา EC สูง จะทําใหUพืชดูดใชUนํ้าและธาตุ
อาหารไดUยากหรือดูดใชUไมQไดUและถUาฉีดพQนใหUเป̂ยกใบก็จะทําใหUเกิดอาการใบไหมU เป[นอันตรายแกQพืช
(ยงยุทธและสุขวัฒน?, ไมQระบุป̂พ.ศ.) 
 พืชแตQละชนิดจะทนความเค็มไดUตQางกัน ไมUใบประดับอยQางเชQนบีโกเนียเจริญเติบโตดีท่ีสุดท่ี
สารละลายปุ̧ยมีคQา EC = 1.6 dSm-1 สQวนพิทูเนียท่ีคQา EC = 2.2 dSm-1 เป[นตUน (Erin et. al., 2001) 
ถUาสารละลายปุ̧ยมีคQา EC ตํ่าเกินไปปุ̧ยจะเจือจางมีธาตุอาหารนUอยพืชอาจไดUรับธาตุอาหารไมQพอเพียง  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี จะใชUปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ด ละลายนํ้าไดUดี มีสูตรปุ̧ย 24-9-19 ซึ่งเป[นสูตร
ปุ̧ยท่ีนQาจะเหมาะกับการเจริญเติบโตของไมUใบประดับ นอกจากน้ี ปุ̧ยน้ียังมีธาตุอาหารเสริมหลายธาตุ 
แตQไมQครบทุกธาตุ ดังน้ันจึงใชUปุ̧ยอินทรีย?นํ้าท่ีไดUจากการหมักเศษพืชผักกับกากนํ้าตาล เพ่ือท่ีจะเสริม
ใหUสารละลายปุ̧ยมีธาตุอาหารครบถUวน และอาจจะยังไดUรับฮอร?โมนเสริมการเจริญเติบโตบางชนิดดUวย 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
1. แผนการวิจัย 

วางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in CRD จํานวน 5 ซ้ํา โดยมีป~จจัยแรกเป[นชนิด
สารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ 1) CF หมายถึงสารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ดอยQางเดียว และ 2) 
CF+OF หมายถึงสารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ด+ปุ̧ยอินทรีย?นํ้า ป~จจัยท่ี 2 คือความเค็มของ
สารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ซึ่งระบุเป[นคQา Electrical Conductivity (EC) มี 4 ระดับคือ EC = 0 
(Control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใชUโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห?ขUอมูล 

2. การเตรียมสารละลายปุ�ย 
1) CF (สารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ดอยQางเดียว) เตรียมจากปุ̧ยเกล็ดสูตร 24-9-19 

และมีธาตุอาหารเสริมดังแสดงในตารางท่ี 1 ละลายปุ̧ยเกล็ดน้ีในนํ้าใหUไดUสารละลายปุ̧ยท่ีมีคQา EC 0.5 
1.0 และ 2.0 dSm-1 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงแสดงชนิดและปริมาณธาตุอาหารพืชในปุ̧ยเคมีที่ใชUในการทดลอง* 
 

ธาตุอาหารหลัก 
4) ไนโตรเจนท้ังหมด  
5) ฟอสเฟตท่ีเป[นประโยชน? (P2O5) 
6) โพแทสเซียมท่ีละลายนํ้า (K2O) 

ธาตุอาหารรอง 
4) แคลเซียม (CaO)  
5) แมกนีเซียม (MgO)   
6) กํามะถัน (S)   

จุลธาตุ 
7) เหล็ก (Fe)   
8) แมงกานีส (Mn)   
9) ทองแดง (Cu)   
10) สังกะสี (Zn)   
11) โบรอน (B) 
12)  โมลิบดินัม (Mo)  

ปริมาณ (%) 
24 
9 

19 
 

 - 
0.02 
0.31 

 
0.02 
0.02 
0.02 
0.25  
0.01 

0.0002 

*ขUอมูลฉลากปุ̧ยท่ีใชUทดลอง 
 

2) CF+OF (สารละลายปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเคมีท่ีเป[นปุ̧ยเกล็ดผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า) เตรียมโดย
ใชUปุ̧ยเกล็ดสูตร 24-9-19 เชQนเดิม โดยละลายปุ̧ยเกล็ดในนํ้าท่ีมีปุ̧ยอินทรีย?ผสมอยูQ 1 % โดยเตรียม
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สารละลายใหUมีคQา EC=2.0 dSm-1 หลังจากน้ันแบQงสารละลายปุ̧ยท่ีไดUเพ่ือไปเจือจางกับนํ้าใหUไดU
สารละลายปุ̧ยท่ีมีคQา EC = 1.0 และ 0.5 dSm-1 ตามลําดับ 

3. การเตรียมตัวอย�างพืช 
เตรียมตUนกลUาบีโกเนียสายพันธุ? darthvaderiana โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเลือกตUน

กลUาท่ีมีขนาดใกลUเคียงกันท้ังความกวUางใบ ความยาวใบ และจํานวนใบ เพาะตUนกลUาในกระถาง
พลาสติกขนาด 2 น้ิว โดยใชU Sphagnum moss เป[นวัสดุปลูก เตรียมตUนกลUาจํานวน 40 กระถาง 

4. เคร่ืองมือและอุปกรณ� 
ประกอบดUวยเคร่ืองมือท่ีใชUในการเตรียมสารละลายปุ̧ยไดUแกQ เคร่ืองช่ังทศนิยม 0.1 

ตําแหนQง กระบอกตวงสารละลาย เคร่ืองมือวัดคQา EC อุปกรณ?ที่ใชUในการฉีดพQนสารละลายปุ̧ย กระบะ
พลาสติก ไมUบรรทัด และสารป¡องกันกําจัดศัตรูพืช เป[นตUน 

5. วิธีการทดลอง 
ฉีดพQนสารละลายปุ̧ยแตQละชนิด ท่ีระดับคQา EC ตQาง ๆ ฉีดใหUสารละลายเป̂ยกชุQมตUนและ

วัสดุปลูก โดยฉีดทุก ๆ 3 วัน เป[นเวลา 3 เดือน หลังจากน้ัน วัดความกวUางและความยาวของใบท่ีใหญQ
ท่ีสุด และวัดจํานวนใบ บันทึกผลการทดลอง 

6. สถานท่ีทําการวิจัย 
หUองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชของเอกชนรQวมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

7. ระยะเวลาในการทําวิจัย  
ต้ังแตQเดือนตุลาคม 2562-กุมภาพันธ? 2563 

 

ผลการวิจัย 

 หลังจากทําการใหUสารละลายปุ̧ยเป[นเวลาครบ 3 เดือน ทําการวัดความกวUางและความยาว
ของใบท่ีใหญQที่สุด และนับจํานวนใบท่ีคลี่เต็มท่ี ไดUผลการทดลองดังน้ี 

1. ความกวUางของใบ 
ใชUใบท่ีมีขนาดใหญQที่สุดของตUน พบวQา ชนิดของสารละลายใหUความกวUางของใบไมQแตกตQางกัน

อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQการใชUสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้ามีแนวโนUมใหUความกวUางของ
ใบมากกวQาเล็กนUอย สQวนคQาความเค็ม (EC) ของสารละลายของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ใหUความ
แตกตQางความกวUางของใบอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติโดยคQา EC 0 dSm-1 (Control) ใหUความกวUาง
ของใบตํ่าท่ีสุด สQวนคQา EC 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUความกวUางของใบมากท่ีสุดและไมQแตกตQางกันแตQ
มากวQาท่ีคQา EC 0.5 dSm-1 แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับปฏิสัมพันธ?ของชนิดและความ
เค็มของสารละลายปุ̧ยไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 1 

2. ความยาวของใบ 
ใชUความยาวของใบท่ีมีขนาดใหญQท่ีสุด พบวQา ชนิดของสารละลายใหUความยาวของใบไมQ

แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQการใชUสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้ามีแนวโนUมใหUความ
ยาวของใบมากกวQา สําหรับคQาความเค็ม (EC) ของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ใหUความยาวของใบ
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แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ โดยคQา EC 0 dSm-1 (Control) ใหUความยาวของใบตํ่าท่ีสุด 
สQวนคQา EC 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUความยาวของใบมากท่ีสุดและไมQแตกตQางกัน แตQมากวQาความยาว
ของใบท่ีคQา EC 0.5 dSm-1 แตกตQางอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ สQวนปฏิสัมพันธ?ของชนิดและความเค็ม
ของสารละลายปุ̧ยไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางท่ี 2 และภาพท่ี 1 

3. จํานวนใบ 
จากการนับจํานวนของใบท่ีคลี่สมบูรณ? พบวQา ชนิดของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด ไมQทําใหU

บีโกเนียมีจํานวนใบแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้ามี
แนวโนUมใหUจํานวนใบมากกวQาเล็กนUอย สQวนคQาความเค็ม (EC) ของสารละลายปุ̧ย พบวQา คQาความเค็ม
ท่ี EC 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 ใหUจํานวนใบไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตQในสารละลาย
ท่ีเป[นปุ̧ยเคมีอยQางเดียว เฉพาะคQา EC 2.0 dSm-1 และสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า เฉพาะคQา 
EC 1.0 และ 2.0 dSm-1 เทQาน้ัน ท่ีใหUจํานวนใบมากกวQาท่ีคQา EC 0 dSm-1 (Control) แตกตQางอยQางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และไมQพบปฏิสัมพันธ?ระหวQางชนิด และคQาความเค็มของสารละลายปุ̧ยท้ัง 2 ชนิด 
ดังแสดงในตารางท่ี 2  

สารละลาย 
CF

 
 EC 0(control)  EC 0.5 EC 1.0 EC 2.0 dSm-1 

สารละลาย CF+OF 

 
EC 0 (control)  EC 0.5 EC 1.0 EC 2.0 dSm-1 

 
ภาพท่ี 1 แสดงตUนกลUาบีโกเนียท่ีไดUรับสารละลายปุ̧ย 2 ชนิด คือ CF (ปุ̧ยเคมีอยQางเดียว) และ 

CF+OF (ปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า) ท่ีระดับคQา EC ของสารละลาย 4 ระดับ คือ 
0 (control) 0.5 1.0 และ 2.0 dSm-1 
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ตารางท่ี 2 แสดงความกวUางและความยาวของใบ (ซม.) และ จํานวนใบของบีโกเนียสายพันธุ?  
darthvaderiana ท่ีไดUจากการทดลอง 
 

ชนิดของสารละลาย EC 
(dSm-1) 

ค�าเฉลี่ย (ซม.) จํานวนใบ 

ความกว'างใบ ความยาวใบ 

CF 
(ปุ̧ยเคมีอยQางเดยีว) 

0 
0.5 
1.0 
2.0 

3.8 c 
5.9 b 
6.7 a 
6.7 a 

4.2 c 
5.7 b 
7.0 a 
7.2 a 

3.6 b 
4.0 ab 
4.0 ab 
4.4 a 

เฉล่ีย 5.8 b 6.0 b 4.0 ab 
CF + OF 

(ปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรยี?น้ํา) 
0 

0.5 
1.0 
2.0 

3.5 c 
6.2 b 
6.8 a 
6.9 a 

4.0 c 
6.1 b 
7.3 a 
7.3 a 

3.6 b 
4.2 ab 
4.6 a 
4.6 a 

เฉล่ีย 5.9 b 6.2 b 4.3 a 
A :ชนิดสารละลาย 
B : EC ของสารละลาย 
A x B 
CV. (%) 

 ns 
** 
ns 

23.0 

ns 
** 
ns 

21.6 

ns 
* 
ns 

15.9 

หมายเหตุ ตัวเลขในคอลัมน?เดียวกันท่ีมีตัวอักษรกํากับเหมือนกันไมQแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 
อภิปรายผล 
 การใชUสารละลายปุ̧ยเคมีอยQางเดียว และการใชUสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้า ไมQมีผล
ทําใหUความกวUางของใบความยาวของใบ และจํานวนใบของบีโกเนียสายพันธุ? darthvaderiana 
แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติ นQาจะเป[นเพราะปุ̧ยเคมีท่ีใชU นอกจากมีธาตุอาหารหลักใน
ปริมาณและสัดสQวนท่ีเหมาะสมแลUว ยังมีธาตุอาหารแทบทุกธาตุ ดังแสดงในตารางท่ี 1 สQวนธาตุ
อาหารเสริมท่ีไมQมีในปุ̧ยไดUแกQ แคลเซียม คลอรีน และนิกเกิล พืชนQาจะไดUรับจากนํ้าประปาท่ีใชUรดและ
ใชUเตรียมสารละลายปุ̧ย สQวนธาตุอาหารท่ีจะไดUรับเพ่ิมจากปุ̧ยอินทรีย?นํ้าก็นQาจะนUอยมาก เน่ืองจากใชU
ปุ̧ยอินทรีย?นํ้าเจือจางมาก ๆ นอกจากน้ีในตัวปุ̧ยอินทรีย?นํ้าท่ีไดUจากการหมักเศษซากพืชผักก็จะมี
ปริมาณธาตุอาหารทุกธาตุสQวนใหญQในปริมาณท่ีนUอยมากดUวย รวมท้ังฮอร?โมนท่ีสQงเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชเชQน ออกซิน จิบเบอเรลลิน เป[นตUน ก็อาจจะพบในตัวอยQางปุ̧ยอินทรีย?นํ้าไมQทุก
ตัวอยQาง และอาจจะมีอยูQในปริมาณท่ีนUอยมาก (กองทุนสนับสนุนงานวิจัยดUานเกษตร, 2549) อยQางไร
ก็ตามการท่ีสารละลายปุ̧ยเคมีผสมปุ̧ยอินทรีย?นํ้ามีแนวโนUมท่ีจะใหUความกวUาง ความยาว และจํานวนใบ 
มากกวQาสารละลายปุ̧ยเคมีอยQางเดียว ก็อาจจะเป[นอิทธิพลของฮอร?โมนจากปุ̧ยอินทรีย?นํ้า สอดคลUอง
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กับงานทดลองของสุรชัย (2546) ท่ีทดลองปลูกผักกวางตุUงในสารละลายสูตรนํ้ายาปลูกพืช ซึ่งเม่ือเติม
ปุ̧ยอินทรีย?นํ้าผสมลงไปดUวย ทําใหUผลผลิตผักกวางตุUงสูงกวQาการใชUสารละลายสูตรนํ้ายาปลูกพืชเพียง
อยQางเดียว 
 ในสQวนของคQาความเค็มซึ่งปรากฏวQาคQา EC ท่ี 1.0 และ 2.0 dSm-1 ไมQมีผลทําใหUความกวUาง
ใบ ความยาวใบ และจํานวนใบของบีโกเนียสายพันธุ? darthvaderiana แตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติน้ัน นQาจะเน่ืองมาจากสารละลายท่ีมีคQา EC 2.0 dSm-1 ถึงแมUวQาจะมีความเขUมขUนธาตุอาหาร
มากกวQา แตQอาจจะเค็มมากเกินไป สําหรับบีโกเนียท่ีปลูกในกระถาง และฉีดพQนสารละลายปุ̧ยใหUใบ
และวัสดุปลูกเป̂ยกชุQม เพราะหลังจากการใหUปุ̧ยระยะหน่ึง เม่ือสารละลายปุ̧ยท่ีเกาะท่ีใบ และท่ีวัสดุ
ปลูกมีการระเหยนํ้าบางสQวน จะทําใหUความเค็มท่ีผิวใบและวัสดุปลูกเพ่ิมสูงข้ึน มีผลทําใหUการดูดกินนํ้า
และธาตุอาหารชUาลง ซึ่งผลการทดลองน้ีสอดคลUองกับงานทดลองของ Erin et. Al., (2001) ท่ีทดลอง
ปลูกบีโกเนียในสารละลายปุ̧ยท่ีมีคQา EC ระดับตQาง ๆ และพบวQา คQา EC ท่ีทําใหUบีโกเนียเติบโตดีท่ีสุด
คือ EC 1.6 dSm-1 
 
ข'อเสนอแนะ 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ไมQมีการตรวจวิเคราะห?ปุ̧ยอินทรีย?นํ้าท่ีใชU เน่ืองจากการวิเคราะห?เพ่ือใหU
ทราบปริมาณธาตุอาหารท้ังธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริม รวมท้ังฮอร?โมนชนิดตQาง ๆ น้ันมี
คQาใชUจQายสูงมาก แตQงานวิจัยน้ีมีขUอจํากัดเร่ืองงบประมาณ 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค? 1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหวQาง
เรียนและหลังเรียนดUวยบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 กลุQม
ประชากรคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
ช้ันป̂ท่ี 1 จํานวน 40 คน และกลุQมตัวอยQางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชUวิธีการสุQมตัวอยQางอยQางงQาย 

เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยประกอบดUวย บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร?2แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส? และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา ระหวQางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขUอ ซึ่งมีคQาความตรงตามเน้ือหา 
(IOC) อยูQระหวQาง 0.67-1.00 คQาความยากงQายอยูQระหวQาง 0.47-0.80 คQาอํานาจจําแนกอยูQระหวQาง 
0.20-0.80 และมีคQาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทQากับ 0.89 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวQาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส? เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 มีคQา
คุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก (Χ =4.57, S.D. =0.36) และมีคQาคุณภาพเฉลี่ยดUานเทคนิค
การผลิตสื่ออยูQในระดับดีมาก ( Χ  =4.53, S.D. = 0.33) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส? เร่ืองการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร?2 มีคQาประสิทธิภาพ E1/E2 เทQากับ 81.78/82.44  
 
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 
ประสิทธิภาพของบทเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

The purposes of this study were to; 1) Develop and find out the efficiency of 
computer assisted instruction lesson on COMPUTER PROGRAMMING2, 2) compare the 
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formative test and posttest scores of learning achievement from computer assisted 
instruction lesson on COMPUTER PROGRAMMING2. The population 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 COMPUTER PROGRAMMING2, 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 0.20-0.80 and the reliability was 0.89. 

The results of this study were; the quality level in computer assisted instruction 
lesson on COMPUTER PROGRAMMING2 in term average of content is very good (Χ =4.57, 
S.D. =0.36) and in term average of media production is very good (Χ =4.53, S.D.=0.33), 
the efficiency (E1/E2) of computer assisted instruction lesson on COMPUTER PROGRAMMING2 
to have efficiency was 81.78/82.44 
 
Keywords:  The Development of computer assisted, COMPUTER PROGRAMMING2, 
efficiency of computer assisted, Bangkok Thonburi University. 
 
บทนํา 

การศึกษาถือวQาเป[นรากฐานสําคัญในการการพัฒนาประเทศ โดยการศึกษาชQวยสรUางความรูU
ความคิด ฉะน้ันจึงควรใหUความรูUแกQผูUคน เพ่ือเขUาสูQตลาดแรงงานในทุกๆดUาน ใหUไดUตามความตUองการ
ของประเทศชาติ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนในชาติใหUมีคุณภาพจึงเป[นเร่ืองสําคัญ 
และจําเป[นตUองเรQงกระจายความรูUในสาขาวิชาตQางๆ ไปสูQคนในประเทศอยQางรวดเร็ว เรQงดQวน และ
สQงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูQในตัวคน ใหUไดUรับการพัฒนาอยQางเต็มขีดความสามารถ ทําใหUรูUจักคิดวิเคราะห? 
รูUจักแกUป~ญหา มีความคิดริเร่ิมสรUางสรรค? รูUจักเรียนรูUดUวยตนเอง สามารถปรับตัวใหUทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยQางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูUจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูQใน
สังคมอยQางมีความสุข 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 เป[นวิชาท่ีเก่ียวกับการสรUางสรUางตัวการ?ตูน บนอินเทอร?เน็ต
และสื่อมัลติมีเดียตQางๆ เป[นสQวนหน่ึงของเทคโนโลยีในป~จจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มีโครงสรUาง แสดง
ความเป[นเหตุเป[นผล มีลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชUตัวละครและสัญลักษณ? 
เพ่ือสื่อความหมายในจุดประสงค?ตQางๆ เชQน การเรียนรูUใหUเขUาใจในสิ่งท่ีตUองการสื่อความหมาย จากท่ี
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กลQาวมา การจัดการเรียการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 ใหUบรรลุวัตถุประสงค?น้ันตUองใชU
เทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหUเกิดการเรียนรูUไดU การเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะของ
ผูUเรียนตามจุดมุQงหมายของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหUผูUเรียนมีจินตนการ คิดแบบเช่ือมโยง สรUางตัว
ละครเป[นอยQางมีระบบ โดยมีจุดเนUนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนกระบวนการ คือใหUผูUเรียนไดUเรียนรูU
และเกิดทักษะในกระบวนการตQางๆ เพ่ือนําประสบการณ?ท่ีไดUจากการเรียนไปประยุกต?ใชUในงาน ไมQวQาจะ
เป[นการนําไปใชUกับสื่อบนอินเทอร?เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต?ตQางๆ 

ดUวยเหตุท่ีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 ซึ่งเป[นเร่ืองท่ียากสําหรับนักศึกษาท่ีไมQไดUมี
พ้ืนฐานทางดUานการคํานวณและการออกแบบโปรแกรม ทําใหUยากตQอการเรียนรูU วิธีการหน่ึงท่ีจะชQวย
ใหUนักศึกษาสามารถเรียนรูU และทําความเขUาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดUวยตนเองโดยอยูQในกรอบของ
ขUอมูลท่ีมีความถูกตUองน่ันคือ การใชUบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (CAI : Computer Assisted 
Instruction) ซึ่งการนําคอมพิวเตอร?มาใชUในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตQางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ี
นักการศึกษาใหUความสนใจ ไดUแกQ การนําคอมพิวเตอร?มาใชUในดUานการเรียนการสอน ซึ่งเรียก
โดยท่ัวไปวQา คอมพิวเตอร?ชQวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเป[นการนําเอา
คอมพิวเตอร?มาใชUเป[นเคร่ืองมือชQวยในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝTกหัด และสื่อการสอน
จะถูกพัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร? ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและ
ภาพกราฟ�ก (ขนิษฐา ชานนท?.2532: 8) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI]) เป[นอุปกรณ?สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร? เพ่ือใหUผูUเรียนไดUมีโอกาสทบทวนความรูUดUวย
ตนเอง (ฉลอง ทับศรี. 2537: 9) ยังเป[นอุปกรณ?ท่ีชQวยใหUผูUเรียนสามารถเรียนรูUไดUในเวลาท่ีตQางกัน
ตามท่ีผูUเรียนตUองการและจัดกระทําไวUโดยเป�ดโอกาสใหUผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับคอมพิวเตอร?โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหUดูเหมือนเหตุการณ?จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นQาสนใจมากข้ึน และผูUเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดUเป[นรายบุคคล (กรรณิการ? 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมQไดUอีกประการหน่ึงคือ การใหUผลป¡อนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร? แลUวผลป¡อนกลับหรือการใหUคําตอบน้ีถือเป[นการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับสิ่งเรUาคือ ขUอมูลจากบทเรียนทําใหUเกิดการเรียนรูU  

ดังน้ัน ผูUวิจัย ซึ่งเป[นอาจารย?ผูUสอนคอมพิวเตอร? ไดUเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 วQาสามารถชQวยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนรูUของนักศึกษาใหUสามารถเรียนรูUไดUอยQางเขUาใจ สามารถเรียนรูUดUวยตนเอง ตลอดเวลา และไมQ
สQงผลกระทบตQอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเป[นแนวทางในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเป[นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูUตQอไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได'รับ 

1. ไดUบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนวิชา เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 เพ่ือนําไปใชU
ในการเรียนการสอนสนับสนุนใหUนักศึกษาเกิดการเรียนรูUดUวยตนเองอยQางตQอเน่ืองตลอดเวลา 
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2. ทําใหUนักศึกษามีความรูUความเขUาใจเน้ือหา เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 มากข้ึน 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนชQวยใหUนักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห? ดUวยตนเองไดU

ทุกท่ีและทุกเวลา และทําใหUการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. รูปแบบการเรียนการสอนในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 ไดUรับการพัฒนาใหUมี

ศักยภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนเร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2  

2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 ใหUมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชUในการวิจัย เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ช้ันป̂ท่ี 1 ภาคเรียน

ท่ี 2 ป̂การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 หUองเรียน จํานวน 40 คน 
2. กลุQมตัวอยQาง 
กลุQมตัวอยQาง ผูUวิจัยไดUกลุQมตัวอยQางมาโดยการสุQมอยQางงQาย เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?

และเทคโนโลยี ช้ันป̂ท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ป̂การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 
หUองเรียน จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในงานวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน  
3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการสรUางแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบ และการวิเคราะห?แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห?เน้ือหาและวัตถุประสงค? และสรUางตารางวิเคราะห?เน้ือหากับวัตถุประสงค? 
3. สรUางแบบทดสอบใหUสอดคลUองกับเน้ือหา  
4. นําแบบทดสอบท่ีสรUางข้ึนใหUผูUทรงคุณวุฒิดUานเน้ือหา จํานวน 3 ทQาน ตรวจสอบและ

พิจารณาวQาเหมาะสมหรือไมQ  โดยใชUสูตร (Index of Object Congruency : IOC) ดัชนีความ
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สอดคลUองระหวQางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค? และจะคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคQา IOC ต้ังแตQ 0.50 
ข้ึนไป กรณีท่ีแบบทดสอบบางขUอมีคQาตํ่ากวQา 0.50 จะทําการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นและ
ขUอเสนอแนะของผูUทรงคุณวุฒิ  

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใชUกับกลุQมตัวอยQาง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห?หาความยาก
งQาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 

6. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวU ไปคํานวณหาคQาความเช่ือม่ันเพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมQ
เปลี่ยนไปมาไมQวQาจะทําการทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม โดยใชUสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540:145)  

7. นําแบบทดสอบท่ีผQานเกณฑ?ไปบรรจุอยูQในบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เพ่ือใชUในการหา
ประสิทธิภาพตQอไป 

 
การวิเคราะห�ข'อมูล 

ผูU วิจัยไดUดําเนินการวิเคราะห?ขUอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร?2ดังน้ี 

 1. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชUคQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 ดังน้ี 

  4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับดีมาก 
  3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับดี 
  2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับพอใชU 
  1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับควรปรับปรุง 
 2. วิเคราะห?หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร?2สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการทําแบบทดสอบระหวQางเรียนและแบบทดสอบหลัง
เรียน โดยใชUสูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดUดังน้ี 
1. ผลการวิเคราะห?คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร?2 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 ดUานเน้ือหา  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู'ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.63 0.28 ดีมาก 
2. ภาพและภาษาท่ีใชU 4.58 0.29 ดีมาก 
3. การทดสอบความรูU 4.50 0.50 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด'าน 4.57 0.36 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวQา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 ดUานเน้ือหามีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.57 และคQาสQวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทQากับ 0.36 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 ดUานเทคนิคการผลิตสื่อ  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู'ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. ดUานตัวอักษรและส ี 4.67 0.23 ดีมาก 
2. ดUานภาพน่ิง 4.47 0.23 ดี 
3. ภาพเคลื่อนไหว 4.60 0.20 ดีมาก 
4. การสื่อความหมายของปุ¤มและสัญลักษณ?ตQาง ๆ  4.44 0.51 ดี 
5. ดUานปฏิสัมพันธ? 4.50 0.33 ดีมาก 
6. ดUานแบบทดสอบ 4.50 0.50 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด'าน 4.53 0.33 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 2 พบวQา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร?2 ดUานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.53 และคQาสQวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.33  

2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห?ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 
 

รายการ จํานวนผู'เรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค�าร'อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบทUายหนQวยการเรียน 30 30 81.78 (E1) 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 30 30 82.44 (E2) 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวQา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 ท่ีสรUางข้ึนมีคQาประสิทธิภาพ E1 เทQากับ 81.78 และ E2 เทQากับ 82.44 ซึ่งมีคQา
ประสิทธิภาพ เป[นไปตามเกณฑ? E1/E2 ไมQตํ่ากวQา 80/80 ซึ่งเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวU 
 
สรุปผลการวิจัย และข'อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดUวQาการสรUางบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร?2 ตรงตามเน้ือหาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 สามารถแยกแยะเด็กเกQงเด็กอQอน
ออกจากกันไดU มีคุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับ ดีมาก และคุณภาพเฉลี่ยดUานเทคนิคในการผลิต
สื่อในระดับ ดีมาก 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห?ขUอมูลท้ังหมด ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 

เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระหวQางเรียน
และหลังเรียน จํานวน 30 ขUอ ซึ่งมีคQาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูQระหวQาง 0.67-1.00 คQาความยาก
งQายอยูQระหวQาง 0.47-0.80 คQาอํานาจจําแนกอยูQระหวQาง 0.20-0.80 และมีคQาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเทQากับ 0.89 พบวQาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร?2 มีคQาคุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก ( Χ =4.57, S.D. =0.36) และมีคQา
คุณภาพเฉลี่ยดUานเทคนิคการผลิตสื่ออยูQ ในระดับดีมาก ( Χ  =4.53, S.D. = 0.33) บทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร?2มีคQาประสิทธิภาพ E1/E2 เทQากับ 
81.78/82.44  

ข'อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเป[นการทดสอบกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร?

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชUในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนํา
บทเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหUมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค? 1)เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหวQางเรียน
และหลังเรียนดUวยบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ กลุQมประชากรคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ช้ันป̂ท่ี 2 
จํานวน 40 คน และกลุQมตัวอยQางคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 30 คน โดยใชUวิธีการสุQมตัวอยQางอยQางงQาย 

เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยประกอบดUวย บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกส? และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ระหวQางเรียนและหลังเรียน จํานวน 30 ขUอ ซึ่งมีคQาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูQ
ระหวQาง 0.67-1.00 คQาความยากงQายอยูQระหวQาง 0.50-0.80 คQาอํานาจจําแนกอยูQระหวQาง 0.20-0.67 
และมีคQาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทQากับ 0.91 

ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวQาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส? เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ มีคQา
คุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก (Χ =4.58, S.D. =0.31) และมีคQาคุณภาพเฉลี่ยดUานเทคนิค
การผลิตสื่ออยูQในระดับดีมาก (Χ  =4.56, S.D. = 0.27) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส? เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ มีคQาประสิทธิภาพ E1/E2 เทQากับ 81.11/82.44  
 
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
Abstract 

The purposes of this study were to; 1) Develop and find out the efficiency of 
computer assisted instruction lesson on COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS, 2) 
compare the formative test and posttest scores of learning achievement from computer 
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assisted instruction lesson on COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS. 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 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 COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS , 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. 50-0. 80, and discrimination was 0. 20-0. 67 and the 
reliability was 0.91. 

The results of this study were; the quality level in computer assisted 
instruction lesson on COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS in term average of 
content is very good (Χ =4.58, S.D. =0.31) and in term average of media production is 
very good ( Χ =4.56, S.D.=0.27), the efficiency (E1/E2) of computer assisted instruction 
lesson on COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS to have efficiency was 81.11/82.44 
 
Keywords: The Development of computer assisted, COMPUTER ANIMATION 2 DIMANTIONS, 
efficiency of computer assisted, Bangkok Thonburi University. 
 
บทนํา 

ความรูUเป[นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ในโลกป~จจุบันขUอมูลขQาวสาร และการเรียนรูU
ตQางๆ มีมากมายและตUองรวดเร็วใหUทันโลกทันเหตุการณ?ฉะน้ันการใหUความรูUแกQนักเรียน นักศึกษา จึง
มีความสําคัญมากเพ่ือความเจริญกUาวหนUาของประเทศ การเรียนรูUจึงจําเป[นท่ีจะตUองมีกระบวนการ
สรUางนวัตกรรมการเรียนรูUแบบตQางๆ ใหUเรียนรูUไดUตลอดเวลา และจําเป[นตUองเรQงกระจายความรูUใน
สาขาวิชาตQางๆ ไปสูQคนในประเทศอยQางรวดเร็ว เรQงดQวน และสQงเสริมศักยภาพท่ีมีอยูQในตัวคน ใหUไดUรับ
การพัฒนาอยQางเต็มขีดความสามารถ ทําใหUรูUจักคิดวิเคราะห? รูUจักแกUป~ญหา มีความคิดริเร่ิมสรUางสรรค? 
รูUจักเรียนรูUดUวยตนเอง สามารถปรับตัวใหUทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยQางรวดเร็ว มีคุณธรรม 
จริยธรรม รูUจักพ่ึงตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยูQในสังคมอยQางมีความสุข 

คอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ เป[นวิชาท่ีเก่ียวกับการสรUางสรUางตัวการ?ตูน บนอินเทอร?เน็ต
และสื่อมัลติมีเดียตQางๆ เป[นสQวนหน่ึงของเทคโนโลยีในป~จจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มีโครงสรUาง 
แสดงความเป[นเหตุเป[นผล มีลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชUตัวละครและ
สัญลักษณ? เพ่ือสื่อความหมายในจุดประสงค?ตQางๆ เชQน การเรียนรูUใหUเขUาใจในสิ่งท่ีตUองการสื่อ
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ความหมาย จากท่ีกลQาวมา การจัดการเรียการสอนหลักการเขียนโปรแกรม ใหUบรรลุวัตถุประสงค?น้ัน
ตUองใชUเทคนิค และวิธีการท่ีเหมาะสมจึงจะทําใหUเกิดการเรียนรูUไดU การเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะ
ของผูUเรียนตามจุดมุQงหมายของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหUผูUเรียนมีจินตนการ คิดแบบเช่ือมโยง 
สรUางตัวละครเป[นอยQางมีระบบ โดยมีจุดเนUนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนกระบวนการ คือใหU
ผูUเรียนไดUเรียนรูUและเกิดทักษะในกระบวนการตQางๆ เพ่ือนําประสบการณ? ท่ีไดUจากการเรียนไป
ประยุกต?ใชUในงาน ไมQวQาจะเป[นการนําไปใชUกับสื่อบนอินเทอร?เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต?ตQางๆ 

ดUวยเหตุท่ีวิชาคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ ซึ่งเป[นเร่ืองท่ียากสําหรับนักศึกษาท่ีไมQไดUมี
พ้ืนฐานทางดUานศิลปะและการออกแบบ ทําใหUยากตQอการเรียนรูU วิธีการหน่ึงท่ีจะชQวยใหUนักศึกษา
สามารถเรียนรูU และทําความเขUาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดUวยตนเองโดยอยูQในกรอบของขUอมูลท่ีมี
ความถูกตUองน่ันคือ การใชUบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) 
ซึ่งการนําคอมพิวเตอร?มาใชUในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตQางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ีนักการศึกษาใหU
ความสนใจ ไดUแกQ  การนําคอมพิวเตอร?มาใชUในดUานการเรียนการสอน ซึ่ งเรียกโดยท่ัวไปวQา 
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเป[นการนําเอาคอมพิวเตอร?
มาใชUเป[นเคร่ืองมือชQวยในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝTกหัด และสื่อการสอนจะถูก
พัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร? ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและภาพกราฟ�ก 
(ขนิษฐา ชานนท?.2532: 8) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI]) เป[นอุปกรณ?สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร? เพ่ือใหUผูUเรียนไดUมีโอกาสทบทวนความรูUดUวย
ตนเอง (ฉลอง ทับศรี. 2537: 9) ยังเป[นอุปกรณ?ท่ีชQวยใหUผูUเรียนสามารถเรียนรูUไดUในเวลาท่ีตQางกัน
ตามท่ีผูUเรียนตUองการและจัดกระทําไวUโดยเป�ดโอกาสใหUผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับคอมพิวเตอร?โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหUดูเหมือนเหตุการณ?จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นQาสนใจมากข้ึน และผูUเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดUเป[นรายบุคคล (กรรณิการ? 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมQไดUอีกประการหน่ึงคือ การใหUผลป¡อนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร? แลUวผลป¡อนกลับหรือการใหUคําตอบน้ีถือเป[นการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับสิ่งเรUาคือ ขUอมูลจากบทเรียนทําใหUเกิดการเรียนรูU  

ดังน้ัน ผูUวิจัย ซึ่งเป[นอาจารย?ผูUสอนคอมพิวเตอร? ไดUเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ วQาสามารถชQวยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูU
ของนักศึกษาใหUสามารถเรียนรูUไดUอยQางเขUาใจ สามารถเรียนรูUดUวยตนเอง ตลอดเวลา และไมQสQงผล
กระทบตQอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเป[นแนวทางในการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเป[นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูUตQอไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได'รับ 

1. ไดUบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนวิชา เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ เพ่ือนําไปใชUในการ
เรียนการสอนสนับสนุนใหUนักศึกษาเกิดการเรียนรูUดUวยตนเองอยQางตQอเน่ืองตลอดเวลา 
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2. ทําใหUนักศึกษามีความรูUความเขUาใจเน้ือหา เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ มากข้ึน 
3. บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนชQวยใหUนักศึกษา มีทักษะในการคิด วิเคราะห? ดUวยตนเองไดU

ทุกท่ีและทุกเวลา และทําใหUการเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
4. รูปแบบการเรียนการสอนในคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ ไดUรับการพัฒนาใหUมีศักยภาพ

มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนเร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ  

2. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ ใหUมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชUในการวิจัย เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ช้ันป̂ท่ี 2 ภาคเรียน

ท่ี 2 ป̂การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 หUองเรียน จํานวน 40 คน 
2. กลุQมตัวอยQาง 
กลุQมตัวอยQาง ผูUวิจัยไดUกลุQมตัวอยQางมาโดยการสุQมอยQางงQาย เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?

และเทคโนโลยี ช้ันป̂ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป̂การศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 1 
หUองเรียน จํานวน 30 คน 

ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในงานวิจัย  

1. บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
2. คุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน  
3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีการสรUางแบบทดสอบ การเขียนแบบทดสอบ และการวิเคราะห?แบบทดสอบ 
2. วิเคราะห?เน้ือหาและวัตถุประสงค? และสรUางตารางวิเคราะห?เน้ือหากับวัตถุประสงค? 
3. สรUางแบบทดสอบใหUสอดคลUองกับเน้ือหา  
4. นําแบบทดสอบท่ีสรUางข้ึนใหUผูUทรงคุณวุฒิดUานเน้ือหา จํานวน 3 ทQาน ตรวจสอบและ

พิจารณาวQาเหมาะสมหรือไมQ  โดยใชUสูตร (Index of Object Congruency : IOC) ดัชนีความ
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สอดคลUองระหวQางแบบทดสอบกับวัตถุประสงค? และจะคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคQา IOC ต้ังแตQ 0.50 
ข้ึนไป กรณีท่ีแบบทดสอบบางขUอมีคQาตํ่ากวQา 0.50 จะทําการปรับเปลี่ยนตามความคิดเห็นและ
ขUอเสนอแนะของผูUทรงคุณวุฒิ  

5. นําแบบทดสอบไปทดลองใชUกับกลุQมตัวอยQาง จํานวน 30 คน เพ่ือวิเคราะห?หาความยาก
งQาย (p) และอํานาจจําแนก (r) 

6. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกไวU ไปคํานวณหาคQาความเช่ือม่ันเพ่ือวัดความสมํ่าเสมอ ไมQ
เปลี่ยนไปมาไมQวQาจะทําการทดสอบก่ีคร้ังก็ตาม โดยใชUสูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson 
(รวีวรรณ ชินะตระกูล. 2540:145)  

7. นําแบบทดสอบท่ีผQานเกณฑ?ไปบรรจุอยูQในบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เพ่ือใชUในการหา
ประสิทธิภาพตQอไป 

 
การวิเคราะห�ข'อมูล 

ผูUวิจัยไดUดําเนินการวิเคราะห?ขUอมูลของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ ดังน้ี 

 1. หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยใชUคQาเฉลี่ย และสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ ดังน้ี 

  4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับดีมาก 
  3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับดี 
  2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับปานกลาง 
  1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับพอใชU 
  1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพบทเรียนอยูQในระดับควรปรับปรุง 
 2. วิเคราะห?หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 

2 มิติ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จากการทําแบบทดสอบระหวQางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน โดยใชU
สูตร E1/E2 
 
ผลการวิจัย 
การวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามลําดับไดUดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห?คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน  
2 มิติ  
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน  
2 มิติ ดUานเน้ือหา  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู'ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.48 0.06 ดี 
2. ภาพและภาษาท่ีใชU 4.58 0.29 ดีมาก 
3. การทดสอบความรูU 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด'าน 4.58 0.31 ดีมาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบวQา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ ดUานเน้ือหามีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.58 และคQาสQวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทQากับ 0.31 

 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน  
2 มิติ ดUานเทคนิคการผลิตสื่อ  
 

เร่ืองท่ีประเมิน 
ผู'ทรงคุณวุฒิ 

Χ  S.D.  ระดับคณุภาพ 
1. ดUานตัวอักษรและส ี 4.60 0.35 ดีมาก 
2. ดUานภาพน่ิง 4.60 0.40 ดีมาก 
3. ภาพเคลื่อนไหว 4.60 0.20 ดีมาก 
4. การสื่อความหมายของปุ¤มและสัญลักษณ?ตQาง ๆ  4.33 0.00 ดี 
5. ดUานปฏิสัมพันธ? 4.56 0.10 ดีมาก 
6. ดUานแบบทดสอบ 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกด'าน 4.56 0.27 ดีมาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบวQา คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ

เมช่ัน 2 มิติ ดUานเทคนิคการผลิตสื่อมีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.56 และคQาสQวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.27  

 
2. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ  
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห?ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ
เมช่ัน 2 มิติ  
 

รายการ จํานวนผู'เรียน 
คะแนน

เต็ม 
ค�าร'อยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบทUายหนQวยการเรียน 30 30 81.11 (E1) 
คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 30 30 82.44 (E2) 

  
  จากตารางท่ี 3 พบวQา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอ
นิเมช่ัน 2 มิติ ท่ีสรUางข้ึนมีคQาประสิทธิภาพ E1 เทQากับ 81.78 และ E2 เทQากับ 82.44 ซึ่งมีคQา
ประสิทธิภาพ เป[นไปตามเกณฑ? E1/E2 ไมQตํ่ากวQา 80/80 ซึ่งเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวU 
 
สรุปผลการวิจัย และข'อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดUวQาการสรUางบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิ

เมช่ัน 2 มิติ ตรงตามเน้ือหาคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ สามารถแยกแยะเด็กเกQงเด็กอQอนออกจาก
กันไดU มีคุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับ ดีมาก และคุณภาพเฉลี่ยดUานเทคนิคในการผลิตสื่อใน
ระดับ ดีมาก 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห?ขUอมูลท้ังหมด ในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 

เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง
คอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ระหวQางเรียน
และหลังเรียน จํานวน 30 ขUอ ซึ่งมีคQาความตรงตามเน้ือหา (IOC) อยูQระหวQาง 0.67-1.00 คQาความยาก
งQายอยูQระหวQาง 0.50-0.80 คQาอํานาจจําแนกอยูQระหวQาง 0.20-0.67 และมีคQาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเทQากับ 0.91 พบวQาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 
มิติ มีคQาคุณภาพเฉลี่ยดUานเน้ือหาอยูQในระดับดีมาก (Χ =4.58, S.D. =0.31) และมีคQาคุณภาพเฉลี่ย
ดUานเทคนิคการผลิตสื่ออยูQในระดับดีมาก (Χ  =4.56, S.D. = 0.27) บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน 
เร่ืองคอมพิวเตอร?แอนิเมช่ัน 2 มิติ มีคQาประสิทธิภาพ E1/E2 เทQากับ 81.11/82.44  
 
ข'อเสนอแนะ 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป[นการทดสอบกับนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร?
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชUในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนํา
บทเรียนไปทดสอบกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหUมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?ในการพัฒนาสื่อการจําลองเสมือน การหาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยมีภาพเคลื่อนไหว เสียง ภาพประกอบคําอธิบาย เพ่ือ
ชQวยใหUสื่อการจําลองเสมือนมีความนQาสนใจมากย่ิงข้ึน กลุQมตัวอยQางท่ีใชUคือนักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1 ป̂
การศึกษา 2562 จํานวน 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
และแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การประเมินจาก
ผูUเช่ียวชาญ พบวQาดUานเน้ือหา ดUานภาพและเสียง ดUานตัวอักษรและสี ดUานการออกแบบหนUาจอและ
การนําเสนอ และดUานแบบฝTกหัด มีผลการประเมินคุณภาพอยูQในระดับดี  ภาพรวมในการประเมินทุก

ดUาน มีคQา X = 3.90, มีคQา S.D. = 0.42 ผลการประเมินคุณภาพอยูQในระดับดี สQวนผลการหา
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของสื่อกราฟ�กแอนิเมชันเทQากับ 83.58/81.75อยูQในเกณฑ?ท่ีต้ังไวU คือ 80/80 
และผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? พบวQามีคQา Meguigans Ratio 
มากกวQา 1.00 สรุปไดUวQามีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? 
 
คําสําคัญ: การจําลองเสมือน, อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 

 
Abstract 

 The purpose of this research was to Development Virtual Simulation, Evaluate 
quality and evaluate effectiveness Virtual Simulation: Kingdom of life, The Animation, 
Audio description illustration, Multimedia is interesting. There were 4 0 students, 
Studying 1rd year, Major information technology and Major Multimedia and Animation 
Technolog, Faculty of Science and Technology, Bangkokthonburi University. Results 
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are evaluated by expert performs found content, Audio Visual, Font and color, 
Screen Design and Presentation and Exercise, The overall assessment results at a 

good level and the average overall X = 3.90, S.D. = 0.42. The efficiency values (E1/ 
E2) of the media equaled 83.58/81.75, which belonged to the standard that had been 
set up at 80/80. The computer assisted instruction of user satisfaction Meguigans 
Ratio which is more than standard (1.0). Performance Benchmark of Meguigans. 
 
Keyword : Virtual Simulation, Kingdom of life 
 
บทนํา 
 การกUาวกระโดดของเทคโนโลยีในป~จจุบันถือวQาเกิดข้ึนอยQางรวดเร็วเป[นอยQางมาก อีกท้ังยังไดU
มีการแขQงขันเพ่ือนําพาธุรกิจของตนใหUเป[นท่ียอมรับและตUองการของตลาด เพราะเทคโนโลยียังเป[นสิ่ง
สําคัญตQอมนุษย? ท้ังในดUานการดําเนินชีวิต การทํางาน การสรUางความบันเทิง หรือแมUแตQการศึกษาก็มี
ความสําคัญเป[นอยQางย่ิง เน่ืองจากการศึกษาเป[นรากฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย? ทํา
ใหUสังคม ชุมชน หรือประเทศชาติดํารงอยูQไดUอยQางผาสุข และเป[นเคร่ืองมือท่ีชQวยนําพาชีวิตไปสูQ
เสUนทางแหQงความสําเร็จท้ังในการประกอบอาชีพ และการพ่ึงพาตนเอง แตQยังมีเด็กและเยาวชน
จํานวนมากท่ีไมQมีโอกาสไดUรับการศึกษา หรือเขUาถึงการศึกษายากเพราะติดป~ญหาอุปสรรคสําคัญ 
หลากหลายประการ หรือแมUแตQบางคร้ังการเรียนในหUองเรียนยังมีความเขUาใจยาก เน้ือหามีจํานวนมาก 
หรือการเห็นภาพไดUยาก ดังน้ันเพ่ือสรUางแรงจูงใจใหUผูUเรียนมีความสนใจ มีความสุขและสนุกไปกับการ
เรียนรูU รวมท้ังกระตุUนใหUผูUเรียนมีความกระตือรือรUนในการศึกษา และพัฒนาความรูUอยQางตQอเน่ือง และ
อีกท้ังดUวยความกUาวหนUาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหUหนQวยงานตQางๆ นําเทคโนโลยีเหลQาน้ีเขUามา
ชQวยในการดําเนินงานของหนQวยงานใหUมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังประดิษฐ?คิดคUนนวัตกรรม
การเช่ือมโยงขUอมูลผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต โดยท่ีมนุษย?สามารถพูดใหUคําสั่งหรือโตUตอบกันเป[น
ภาษาพูดผQานเครือขQาย เชQน การสนทนาผQานระบบโทรศัพท?เคลื่อนท่ี และการสนทนาผQานโปรแกรม
สนทนาบนเครือขQายอินเทอร?เน็ต ความสามารถท่ีจะโตUตอบกับมนุษย?ในลักษณะน้ี ทําใหUคอมพิวเตอร?
มีบทบาทในการแกUป~ญหาและชQวยเหลือคนในสังคมไดU เชQน คนพิการ หรือทุพพลภาพ คนหูหนวก คน
ใบU หรือคนตาบอด ในการติดตQอสื่อสารระหวQางกัน หรือแมUกระท่ังการสรUางหุQนยนต?คนรับใชU หรือ
หุQนยนต?สุนัข ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไมQจําเป[นตUองมีรูปรQางเป[นหุQนยนต? เพียงแคQเป[นอุปกรณ?ประกอบท่ี
อาจติดอยูQกับตัวมนุษย? ดังเชQนโทรศัพท? มือถือท่ีมนุษย?เกือบทุกคนบนโลกน้ีมีไวUในครอบครองและอาจ
ถือไดUวQาเป[นสQวนหน่ึงของชีวิตท่ีไมQสามารถขาดไดU 
  จากท่ีกลQาวมาผูUจัดทําวิจัยเห็นวQา การเรียนการสอนในป~จจุบันตUองมีการนําสื่อการจําลอง
เสมือน มาใชUในการประกอบการเรียนการสอนเพ่ือใหUผูUเรียนเกิดความเขUาใจ และเห็นภาพชัดเจน
ย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเป[นการสรUางแรงเสริม (Reinforcement) เพ่ือใหUผูUเรียนเกิดความสนใจและอยากเรียน
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ย่ิงข้ึนอีก ดังน้ันผูUจัดทําวิจัยจึงไดUมีการพัฒนาการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ข้ึนเพ่ือ
มุQงหวังใหUผูUเรียนสนใจเรียน และเห็นภาพของอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตไดUชัดเจนย่ิงข้ึน   
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนาสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 2. เพ่ือหาคุณภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีนํามาใชUในการวิจัย ผูU วิ จัยไดU ทําการสุQมตัวอยQางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) กลุQมตัวอยQางคือ นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1 ป̂การศึกษา 2562 จํานวน 40 คน สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 การสร'างเคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

ผูUวิจัยไดUสรUางเคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย โดยใชUวิธีการออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE 
Model เป[นรูปแบบในการประยุกต?การออกแบบสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
โดยรูปแบบของ ADDIE Model 5 ข้ันตอน ไดUแกQ การวิเคราะห? (Analysis) การออกแบบ (Design) 
การพัฒนา (Development) การนําไปใชU (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) 
(Driscoll Margaret, 2002) ดังภาพตQอไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การออกแบบการเรียนการสอนแบบ ADDIE Model 
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1. การวิเคราะห� (Analysis) 
   เป[นข้ันตอนในการวิเคราะห? ท้ังในหัวเร่ือง วัตถุประสงค? และวิเคราะห?ผูUเรียนซึ่งศึกษาดู
คุณลักษณะท่ัวไปของผูUเรียน วิเคราะห?เทคโนโลยีท่ีชQวยในการพัฒนาสื่อ ไดUแกQ โปรแกรม Adobe 
Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash CS6 และวิเคราะห?เน้ือหาเพ่ือดูความลึก
ของเน้ือหาท่ีใชUในการพัฒนาสื่อ ซึ่งมี 7 หัวขUอ ดังน้ี 
  1.1 อาณาจักรมอเนอรา (Kingdom Monera) 
  1.2 อาณาจักรโปรติสตา (Protista Kingdom) 
  1.3 อาณาจักรพืช (Plant Kingdom) 
  1.4 อาณาจักรฟ~งใจ (Kingdom Fungi) 
  1.5 อาณาจักรสัตว? (Kingdom Animalia) 
 2. การออกแบบ (Design)  
 เป[นข้ันตอนการออกแบบ ท้ังในเร่ืองการออกแบบบทเรียนและโครงเร่ืองในการนําเสนอ
บทเรียน แบบทดสอบกQอนเรียน วิธีการนําเสนอ และแบบทดสอบหลังเรียน พรUอมท้ังแบบประเมิน
เน้ือหา และแบบประเมินสื่อการสอน  
 3. การพัฒนา (Development)  
 เป[นข้ันตอนการพัฒนา ซึ่งประกอบไปดUวย 
 3.1 นําแผนการสอน แบบทดสอบกQอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนท่ีไดUออกแบบไวU 
ใหUผูUเช่ียวชาญประเมินเพ่ือหาคุณภาพและหาความเหมาะสม 
 3.2 พัฒนาสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 3.3 ผูUเช่ียวชาญทางดUานเทคนิคประเมินคุณภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต 
 4. การนําไปใช' (Implementation)  
  เป[นข้ันตอนการนําไปใชU ในข้ันตอนน้ีผูUวิจัยไดUนําการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต นําไปทดลองใชUกับนักศึกษาป̂ท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 10 คน เพ่ือทดสอบ ตรวจสอบ ป~ญหาท่ีอาจเกิดข้ึน แลUวนํามาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือ
นําไปใชUจริง 
 5. การประเมินผล (Evaluation) 
 เป[นข้ันตอนการประเมินผล ผูUวิจัยไดUนําสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
ท่ีผQานการทดลองใชU และผQานการประเมินไปใชUกับกลุQมตัวอยQางคือ นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1 ป̂การศึกษา 
2562 จํานวน 40 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ
แอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และประเมินเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
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ผลการดําเนินงาน 
 จากการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตไดUแบQง
ผลการประเมินระบบออกเป[น 3 สQวน ดังตQอไปน้ี 
 1. การประเมินความคิดเห็นโดยผู'เช่ียวชาญ 
 ผลการประเมินความคิดเห็นทางดUานคุณภาพของการพัฒนาการจําลองเสมือน เร่ือง 
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งประเมินโดยผูUเช่ียวชาญ ท้ังดUานเน้ือหาและดUานเทคนิค จํานวน 5 ทQาน ทํา
ใหUทราบถึงผลการทดสอบดUานตQางๆ แสดงดังตารางตQอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 การประเมินคุณภาพรวมทุกดUานของการพัฒนาการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต 
 

รายการประเมิน 
คุณภาพ 

 SD แปรผล 
1.  ดUานเน้ือหา 3.84 0.37 ดี 
2.  ดUานภาพ เสียง 3.72 0.46 ดี 
3.  ดUานตัวอักษรและส ี 3.94 0.48 ดี 
4.  ดUานการออกแบบหนUาจอ และ

การนําเสนอ 
3.97 0.49 ดี 

5.  ดUานแบบฝTกหัด 4.04 0.45 ดี 

รวม 3.90 0.42 ดี 
 
 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพรวมทุกดUานไดUคQาเฉลี่ยเทQากับ 3.90 และคQาสQวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทQากับ 0.42 สรุปไดUวQาการพัฒนาและหาคุณภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง 
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จากการประเมินคุณภาพโดยรวมจากผูUเช่ียวชาญมีคุณภาพอยูQในระดับดี 

 2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
  ผลการหาประสิทธิภาพของของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง 
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จํานวน 40 คน หลังจากการใชUสื่อการจําลองเสมือน และใหUกลุQมตัวอยQางทํา
การทดสอบทUายหนQวยการเรียน ในระหวQางการเรียน ไดUผลดังตารางท่ี 2 
 

x
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ตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพของของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต 
 

ผลลัพธ� 
จํานวน 
(คน) 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
รวม 

ค�าเฉลี่ย 
ประสิทธ ิ

ภาพ 
E1 (คะแนนระหวQางฝTกอบรม) 40 30 1003 25.08 83.58 
E2 (คะแนนระหวQางหลังฝTกอบรม) 40 30 981 24.53 81.75 

  
 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จากการ
ทดลองกลุQมตัวอยQาง จํานวน 40 คน พบวQา คะแนนท่ีไดUจากแบบฝTกหัดระหวQางเรียน (E1) และ
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคQาเทQากับ 83.58/81.75 แสดงวQาสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพอยูQในเกณฑ?ที่ต้ังไวU คือ 80/80 
   3. ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ�มาตรฐานของเมกุยแกนส� 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? ของการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต โดยมีการทําแบบฝTกหัดในการ
ประเมิน จํานวน 30 ขUอ ไดUผลแสดงดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 แสดงการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? 
 

จํานวน 
คะแนนรวม 

Pretest Posttest 
40  คน 11.70 23.28 

 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? พบวQาคQา Meguigans 
Ratio ท่ีคํานวณไดUมีคQา 1.99 ซึ่งมีคQามากกวQา 1.00 ถือวQามีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเม
กุยแกนส? สรุปไดUวQาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต
มีประสิทธิภาพในเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการนําสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ไดUทดสอบโดยผูUเช่ียวชาญดUาน
เน้ือหาและดUานเทคนิค จํานวน 5 ทQาน เพ่ือหาคุณภาพของออกแบบสื่อการจําลองเสมือนท่ีไดU
พัฒนาข้ึน ทําใหUทราบถึงผลการประเมินคุณภาพในดUานตQางๆ จํานวน 5 ดUาน คือ ดUานเน้ือหา มี
คQาเฉลี่ย 3.84 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.37 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดUานเน้ือหาอยูQใน 
ระดับดี ดUานภาพและเสียง มีคQาเฉลี่ย 3.72 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.46 หมายถึง การ
ประเมินคุณภาพในดUานภาพและเสียงอยูQในระดับดี ดUานตัวอักษรและสี มีคQาเฉลี่ย 3.94 และคQาสQวน
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เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดUานตัวอักษรและสีอยูQใน ระดับดี ดUานการ
ออกแบบหนUาจอและการนําเสนอ มีคQาเฉลี่ย 3.97 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 หมายถึง การ
ประเมินคุณภาพในดUานการออกแบบหนUาจอและการนําเสนอ อยูQใน ระดับดี ดUานแบบฝTกหัด มี
คQาเฉลี่ย 4.04 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45 หมายถึง การประเมินคุณภาพในดUานแบบฝTกหัด
อยูQในระดับดี  
 สรุปไดUวQา การประเมินคุณภาพตQอภาพรวมของการพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการจําลอง
เสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต มีคQาเฉลี่ย 3.90 และคQาสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 หมายถึง 
การประเมินคุณภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต อยูQในระดับดี สามารถใชU
เป[นสื่อการเรียนการสอนไดU  
 จากผลการหาประสิทธิภาพของสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต จากการ
ทดลองกลุQมตัวอยQาง จํานวน 40 คน พบวQา คะแนนท่ีไดUจากแบบฝTกหัดระหวQางเรียน (E1) และ
แบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีคQาเทQากับ 83.58/81.75  แสดงวQาสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพอยูQในเกณฑ?ที่ต้ังไวU คือ 80/80 และจากผลการประเมินประสิทธิภาพตาม
เกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? พบวQา คQา Meguigans Ratio ท่ีคํานวณไดUมีคQา 1.99 ซึ่งมีคQามากกวQา 
1.00 ถือวQามีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเมกุยแกนส? สรุปไดUวQาการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพในเกณฑ?มาตรฐาน
ของเมกุยแกนส? 
 
อภิปรายผล 
 จากการวิจัยพบวQา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักร
ของสิ่งมีชีวิตทําใหUผูUเรียนมีความรูUความเขUาใจในเน้ือหาบทเรียนมากย่ิงข้ึน และสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ซึ่งไดU
ทดสอบโดยผูUเช่ียวชาญดUานเน้ือหาและดUานเทคนิค จํานวน 5 ทQาน เพ่ือหาคุณภาพของการพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพสื่อการจําลองเสมือน ซึ่งภาพรวมอยูQในระดับดี การหาประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของสื่อ
การจําลองเสมือน เทQากับ 83.58/81.75 อยูQในเกณฑ?ที่ต้ังไวU คือ 80/80 และหาคQา Meguigans Ratio 
ซึ่งเม่ือคํานวณแลUวไดUคQา 1.99 ซึ่งมีคQามากกวQา 1.00 ถือวQามีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของเม
กุยแกนส? การอภิปรายผลโดยรวมในแตQละรายดUาน คือดUานเน้ือหา ดUานภาพ เสียง ดUานตัวอักษรและสี 
ดUานการออกแบบหนUาจอและการนําเสนอ ดUานแบบฝTกหัด ถือวQามีความเหมาะสมในระดับดี ไมQมาก
นUอยจนเกินไป รูปแบบการนําเสนอ ท้ังตัวอักษรและสี การออกแบบหนUาจอ และการนําเสนอ มีความ
ชัดเจน ตัวอักษรมีขนาดไมQเล็กหรือใหญQจนเกินไป และสื่อน้ันมีท้ังภาพประกอบคําบรรยาย 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเพ่ือเพ่ิมอรรถรสในการเขUาใชUงานสื่อการจําลองเสมือน สQวนสิ่งท่ีควรเพ่ิม คือ 
ความเดQนชัดของตัวอักษรและสีเพ่ือเป[นท่ีสะดุดตาและดึงดูดความสนใจของผูUเรียนย่ิงข้ึน สQวนวีดีโอ
ประกอบควรมีจํานวนวีดีโอเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือความเขUาใจท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน สQวนแบบฝTกหัด มีจํานวนขUอ
นUอยเกินไป ควรมีมากกวQาน้ีและควรทําแบบฝTกหัดหลายๆ ชุด โดยภาพรวมถือวQาการพัฒนาและหา
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ประสิทธิภาพของการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต มีประสิทธิภาพในการเขUาใชUอยูQใน
ระดับดี ซึ่งมีความสอดคลUองกับงานวิจัยของ ภานุวัฒน? ศรีไชยเลิศ และสารเดช ครุฑจUอน (2560) ไดU
ทํางานวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนดUวยสื่อแอพพลิเคช่ันบนสมาร?ทโฟนในรูปแบบเทคโนโลยีโลก
เสมือนจริงโดยใชUกิจกรรมการจัดการเรียนรูUแบบ KWL ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค? เพ่ือพัฒนา หาประสิทธิภาพ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และศึกษาความพึงพอใจซึ่ง
ผลการวิจัยพบวQาสื่อมีประสิทธิภาพ 82.82/80.90 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กวQากQอนเรียนอยQางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และความพึงพอใจตQอการจัดการเรียนมีคQาเฉลี่ย 4.74 และมีคQา
สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 และสอดคลUองกับรัตนาพร  ทองเพชร (2559) ไดUทํางานวิจัยเร่ืองการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนบนเครือขQายในรูปแบบ 2.5D เร่ืองอินโฟกราฟ�ก ซึ่ งมี
วัตถุประสงค?ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียน และหาประสิทธิภาพจากการเรียน ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียน และศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนรูUดUวยบทเรียนท่ีพัฒนา เคร่ืองมือท่ีใชUคือบทเรียนท่ี
พัฒนา แบบทดสอบกQอนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบวQา บทเรียนมี
ประสิทธิภาพ 1.43 ตามสูตรการหาประสิทธิภาพของเมกุยแกนส? สQวนผลสัมฤทธ์ิของการเรียนและ
หลังเรียนมีคQาเฉลี่ยสูงกวQากQอนเรียนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึง
พอใจจากการเรียนดUวยบทเรียนอยูQในระดับพึงพอใจมาก มีคQาเฉลี่ย 4.47 และมีคQาสQวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.50 ซึ่งเป[นไปตามสถิติที่ต้ังไวU 
 
ข'อเสนอแนะ 
 ข'อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจําลองเสมือน เร่ือง อาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต สิ่งท่ีควรเพ่ิมเติม คือ วีดีโอประกอบแอนิเมชัน เพ่ือใหUเกิดความชัดเจนและความนQาสนใจของ
ผูUเรียนย่ิงข้ึน 
  ข'อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 

ควรมีการพัฒนาสื่อจําลองเสมือนแบบป~ญญาประดิษฐ? (Artificial Intelligence) โดยสรUาง
บทเรียนใหUเปลี่ยนเน้ือหาตามความรูUความสามารถของผูUเรียนแตะละคน และควรมีเกมเก่ียวกับการ
พัฒนาสื่อท่ีใชUในการเรียนการสอนเพ่ือความนQาสนใจในการเรียนรูUย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค? เพ่ือใหUความรูUและพัฒนาทักษะการใชUงานโปรแกรม Photoshop 
CS6 เบ้ืองตUน แกQบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเน่ืองจากในป~จจุบันคอมพิวเตอร?ไดUเขUามามีบทบาทอยQางมากใน
งานดUานการออกแบบ ตกแตQงและสรUางสรรค?ผลงาน อีกท้ังสามารถนํามาประยุกต?ใชUกับงานดUานตQางๆ
ไดUอีกมากมายกลุQมขUาพเจUาจึงไดUศึกษาการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 และจัดทําเป[นสื่อ
มัลติมีเดียการเรียนการสอนเพ่ือโตUตอบกับผูUเรียน เร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เบ้ืองตUน น้ีขึ้น 
 การจัดทําสื่อการเรียนการสอน เร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน ท่ี
จัดทําข้ึนน้ี มีเน้ือหาเก่ียวกับการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUนและการใชUงานตQางๆ 
รวบรวมไวUในงานวิจัยเลQมน้ี เพ่ือใหUสําหรับผูUท่ีสนใจไดUเขUาใจไดUงQายข้ึนและสามารถนําความรูUท่ีไดUไป
ประยุกต?ใชUในหนQวยงานดUานตQางๆ ไดU 

  
คําสําคัญ: พัฒนาทักษะ, โปรแกรม Photoshop CS6 

 
Abstract 

The purposes of this study were to user guide for those who are interested in 
using Photoshop CS6 as well in the design and presentation of other works can also 
be applied to various tasks. Many technical groups have won. The use of Adobe 
Photoshop CS6 and multimedia teaching and learning to interact with students about 
the use of Adobe Photoshop CS6. 

Creating teaching and learning media About this Adobe Photoshop CS6 Basics. 
The content is about to use Adobe Photoshop CS6 Basic and various applications. 
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Collected in this research for those who are interested to understand more easily 
and be able to apply the knowledge gained in various departments. 
 
Keywords: Develop skills, Photoshop CS6. 
 
บทนํา 

ในป~จจุบันคอมพิวเตอร?ไดUเขUามามีบทบาทอยQางมากในงานดUานการออกแบบ ตกแตQงและ
สรUางสรรค?ผลงาน อีกท้ังสามารถนํามาประยุกต?ใชUกับงานดUานตQางๆไดUอีกมากมาย เชQน การเพ่ิมลูกเลQน
ใหUกับช้ินงานตQางๆ ซึ่ง Photoshop เป[นโปรแกรมท่ีไดUรับความนิยมเป[นอันดับตUนๆและเป[นท่ีรูUจัก
อยQางแพรQหลายในการใชUสรUางและแกUไขภาพช้ินงานน้ันๆเพ่ือสนับสนุนการสรUางงานประเภทสิ่งพิมพ? 
งานวิดีทัศน? งานนําเสนอ งานมัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต? 

คอมพิวเตอร? เป[นวิชาท่ีเก่ียวกับการสรUางภาพบนอินเทอร?เน็ตและสื่อมัลติมีเดียตQางๆ เป[น
สQวนหน่ึงของเทคโนโลยีในป~จจุบัน โดยมีความคิดรวบยอด มีโครงสรUาง แสดงความเป[นเหตุเป[นผล มี
ลักษณะรูปธรรม นามธรรม ในการสื่อความหมายโดยใชUตัวละครและสัญลักษณ? เพ่ือสื่อความหมายใน
จุดประสงค?ตQางๆ เชQน การเรียนรูUใหUเขUาใจในสิ่งท่ีตUองการสื่อความหมาย จากท่ีกลQาวมา การ
จัดการเรียการสอนหลักการเขียนโปรแกรม ใหUบรรลุวัตถุประสงค?น้ันตUองใชUเทคนิค และวิธีการท่ี
เหมาะสมจึงจะทําใหUเกิดการเรียนรูUไดU การเรียนการสอนท่ีจะพัฒนาทักษะของผูUเรียนตามจุดมุQงหมาย
ของหลักสูตร ท่ีมีความคาดหวังใหUผูUเรียนมีจินตนการ คิดแบบเช่ือมโยง สรUางภาพน่ิง เรียบเรียง
เร่ืองราวเป[นอยQางมีระบบ โดยมีจุดเนUนในการจัดการเรียนการสอนท่ีเนUนกระบวนการ คือใหUผูUเรียนไดU
เรียนรูUและเกิดทักษะในกระบวนการตQางๆ เพ่ือนําประสบการณ?ที่ไดUจากการเรียนไปประยุกต?ใชUในงาน 
ไมQวQาจะเป[นการนําไปใชUกับสื่อบนอินเทอร?เน็ตหรือโปรแกรมประยุกต?ตQางๆ 

ดUวยเหตุท่ีการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน ซึ่งเป[นเร่ืองท่ียากสําหรับ
นักศึกษาท่ีไมQไดUมีพ้ืนฐานทางดUานศิลปะและการออกแบบ ทําใหUยากตQอการเรียนรูU วิธีการหน่ึงท่ีจะ
ชQวยใหUนักศึกษาสามารถเรียนรูU และทําความเขUาใจเพ่ิมเติม สามารถศึกษาดUวยตนเองโดยอยูQในกรอบ
ของขUอมูลท่ีมีความถูกตUองน่ันคือ การใชUบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (CAI : Computer Assisted 
Instruction) ซึ่งการนําคอมพิวเตอร?มาใชUในวงการศึกษา จะมีรูปแบบแตกตQางกันไป รูปแบบหน่ึงท่ี
นักการศึกษาใหUความสนใจ ไดUแกQ การนําคอมพิวเตอร?มาใชUในดUานการเรียนการสอน ซึ่งเรียก
โดยท่ัวไปวQา คอมพิวเตอร?ชQวยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) ซึ่งเป[นการนําเอา
คอมพิวเตอร?มาใชUเป[นเคร่ืองมือชQวยในการเรียนการสอนโดยท่ีเน้ือหาวิชา แบบฝTกหัด และสื่อการสอน
จะถูกพัฒนาข้ึนในรูปโปรแกรมคอมพิวเตอร? ซึ่งอาจจะเสนอเน้ือหาวิชาท้ังในรูปตัวหนังสือและ
ภาพกราฟ�ก (ขนิษฐา ชานนท?.2532: 8) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร?ชQวยสอน (Computer Assisted Instruction [CAI]) เป[นอุปกรณ?สื่อ
ประสมชนิดหน่ึง ซึ่งนําเสนอเน้ือหาบนคอมพิวเตอร? เพ่ือใหUผูUเรียนไดUมีโอกาสทบทวนความรูUดUวย
ตนเอง (ฉลอง ทับศรี. 2537: 9) ยังเป[นอุปกรณ?ท่ีชQวยใหUผูUเรียนสามารถเรียนรูUไดUในเวลาท่ีตQางกัน
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ตามท่ีผูUเรียนตUองการและจัดกระทําไวUโดยเป�ดโอกาสใหUผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับคอมพิวเตอร?โดยตรง 
การนําเสนอโดยมีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมเสียง ทําใหUดูเหมือนเหตุการณ?จริง เห็น
กระบวนการชัดเจน นQาสนใจมากข้ึน และผูUเรียนสามารถทบทวนซ้ําไดUเป[นรายบุคคล (กรรณิการ? 
สุวรรณโคต. 2539: 11) ลักษณะท่ีขาดไมQไดUอีกประการหน่ึงคือ การใหUผลป¡อนกลับโดยทันที ตาม
แนวคิดของสกินเนอร? แลUวผลป¡อนกลับหรือการใหUคําตอบน้ีถือเป[นการเสริมแรง (Reinforcement 
Theory) โดยผูUเรียนมีปฏิสัมพันธ?กับสิ่งเรUาคือ ขUอมูลจากบทเรียนทําใหUเกิดการเรียนรูU  

ดังน้ัน ผูUวิจัย ซึ่งเป[นอาจารย?ผูUสอนคอมพิวเตอร? ไดUเห็นความสําคัญของการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน วQาสามารถชQวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรูUของนักศึกษาใหUสามารถเรียนรูUไดUอยQางเขUาใจ สามารถเรียนรูUดUวยตนเอง 
ตลอดเวลา และไมQสQงผลกระทบตQอการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาอ่ืนๆ นอกจากน้ียังเป[นแนวทางใน
การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอนในเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือเป[นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการเรียนรูUตQอไป 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได'รับ 

1. ไดUสื่อมัลติมีเดียท่ีสามารถโตUตอบกับผูUเรียนในเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop 
CS6 เบ้ืองตUน ใชUในการเรียนการสอนสนับสนุนใหUผูUเรียนเกิดการเรียนรูUดUวยตนเองอยQางตQอเน่ือง
ตลอดเวลา 

2. ทําใหUผูU เรียนมีความรูUความเขUาใจเน้ือหาการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เบ้ืองตUน 

3. สื่อมัลติมีเดียเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน สามารถใชUในการเรียน 
การสอน สามารถโตUตอบกับผูUเรียน ไดUทุกท่ีและทุกเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนมากย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือสรUางสื่อมัลติมีเดียเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน ในการ
เรียนการสอน เพ่ือโตUตอบกับผูUเรียนไดU 

2. เพ่ือวัดความพึงพอใจกับผูUใชUโปรแกรม 
 

ขอบเขตการวิจัย  
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชUในการวิจัย เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี จํานวน 400 คน 
2. กลุQมตัวอยQาง 
กลุQมตัวอยQาง ผูUวิจัยไดUกลุQมตัวอยQางโดยใหUผูUที่ใจเขUารQวม เป[นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 100 คน  
ระยะเวลาดําเนินการ สิงหาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 
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เคร่ืองมือท่ีใช'ในงานวิจัย  
1. สื่อมัลติมีเดียเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ สื่อมัลติมีเดียเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

เบ้ืองตUน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.คิดหัวขUองานวิจัยเพ่ือนําเสนอขอทุนวิจัย 

 2.กําหนดหัวขUอและขอบเขตของเน้ือหา 
3.ศึกษาและคUนควUาหาขUอมูลเก่ียวกับเร่ืองเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

เบ้ืองตUน จากหนังสือ เว็บไซต?ตQางๆ และเก็บขUอมูลไวUเพ่ือจัดทําเน้ือหาตQอไป 
 4.ศึกษาวิธีใชUโปรแกรม Adobe Captivate และเทคนิคตQางๆ เพ่ือสรUางสื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร? 
 5.จัดทําโครงรQางโปรแกรม เพ่ือนําเสนอตQอผูU เช่ียวชาญดUานการใชUโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6  

6.สรUางสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร? ดUวย Adobe Captivate เร่ืองการใชUโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ตามท่ีไดUกําหนดโครงรQางไวU 
 7.นําสื่อท่ีสรUางเสร็จแลUวสQงใหUผูUเช่ียวชาญตรวจความถูกตUอง เพ่ือทําการปรับปรุง แกUไขงงาน
ใหUดีย่ิงข้ึนและนQาสนใจ  
 8.ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร?เร่ืองการใชUโปรแกรม 
Adobe Photoshop CS6 ดUวยโปรแกรม Adobe Captivate แกQผูUที่สนใจเขUารQวมการประเมินผลงาน
จํานวน 100 คน นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีท่ีสนใจ โดยการสรUางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ท่ีมีตQอบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เพ่ือปรับปรุงแกUไขตQอไป 
 
ผลการวิจัย 

การดําเนินงานสรUางสื่อการเรียนรูUมัลติมิเดียเร่ืองอุปกรณ?คอมพิวเตอร? โดยใชU Adobe 
Photoshop CS6 ไดUออกแบบและศึกษาขUอมูลเพ่ือใสQในสื่อมัลติมิเดียไดUรวบรวมขUอมูลเก่ียวกับ
อุปกรณ?คอมพิวเตอร?ตQางๆออกแบบหนUาตQางของสื่อมัลติมิเดีย ภาพกราฟฟ�กประกอบและเขียน
โปรแกรม ซึ่งผลการดําเนินการมีดังน้ี 
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1.หนUาเขUาสูQบทเรียนสามารถคลิกปุ¤ม 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนUาตQางเร่ิมตUนเพ่ือเขUาสูQหนUาเมนู 
 

2.หนUาตQางเมนูสามารถไปยังหนUาตQางบทเรียนในหัวขUอตQางๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หนUาตQางหัวขUอบทเรียนตQางๆ 
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3.หนUาตQางบทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หัวขUอยQอยของบทเรียน 
 

4.เน้ือหาบทเรียน  
 

 
 

ภาพท่ี 4 เน้ือหาบทเรียน 
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5.เน้ือหาบทเรียน  
 

 
 

ภาพท่ี 5 เน้ือหาบทเรียน 
 
ประเมินผลงาน โดยการนําเสนอสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร? เร่ืองการใชUโปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 ดUวยโปรแกรม Adobe Captivate แกQผูUที่สนใจเขUารQวมการประเมินผลงาน
จํานวน 100 คน ประเมินผลงานโดยนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีที่สนใจ จากการ
สรUางแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ีมีตQอบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน ดังน้ี 
 
ผลการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต�อบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอนเร่ือง การใช'
โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เบ้ืองต'น 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผลการประเมินความพึงพอใจของผูUตอบแบบสอบถาม  
 

ข'อ ข'อความ 

ระดับความพงึพอใจ 
ผู'ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น'อย 
น'อย
ท่ีสุด 

1 อธิบายเน้ือหาเขUาใจงQาย 70 28 1 1  
2 เน้ือหาสอดคลUองกับบทเรียน 63 33 3 1  
3 ภาพสอดคลUองกับบทเรียน 62 35 2 1  
4 คําอธิบายเคร่ืองมือชัดเจน 60 34 6   
5 ตัวอยQางการใชUเคร่ืองมือชัดเจน 60 32 8   
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ข'อ ข'อความ 

ระดับความพงึพอใจ 
ผู'ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น'อย 
น'อย
ท่ีสุด 

6 รูปสวยงาม 66 29 5   
7 การนําเสนอตQอเน่ือง 63 34 3   
8 ความชัดเจนของ Font 63 31 5 1  
9 สามารถทบทวนบทเรียนไดU 64 31 5   
10 สีบทเรียนสอดคลUองภาพประกอบ 69 27 4   
11 ไอคอนเคร่ืองมือชัดเจน 62 33 5   
12 คําอธิบายตัวอยQางการชัดงQายตQอการฝTก 63 32 5   
13 ความสะดวกในการเรียนบทเรียน 62 32 6   
14 ความชัดเจนของการเรียกช่ือไอคอน 61 33 6   
15 ความเหมาะสมภาพ+เน้ือหาสอดคลUอง 57 37 6   
16 ฝTกปฏิบัติบทเรียนตามทัน 57 38 5   
17 ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองไดU 67 27 6   
18 เขUา – ออก บทเรียนไดUสะดวก 53 42 5   
19 ประโยชน?ที่ไดUรับ 56 38 6   
20 สามารถนําไปประยุกต?ใชUไดUกับงานอ่ืนๆไดU 69 26 5   

 
สรุปผลการวิจัย และข'อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดUวQาการสรUางสื่อมัลติมีเดียท่ีสามารถโตUตอบกับผูUเรียนในเร่ืองการใชU

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน ตรงตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัยไดUสื่อมัลติมีเดียเร่ือง
การใชUโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน ในการเรียนการสอน เพ่ือโตUตอบกับผูUเรียนไดU 
และวัดความพึงพอใจกับผูUใชUโปรแกรม โดยระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ลําดับแรกคือ คุณภาพ
ดUานอธิบายเน้ือหาเขUาใจงQายรUอยละ 70 สื่อบทเรียนสอดคลUองกับภาพประกอบรUอยละ 69 และ
สามารถนําไปประยุกต?ใชUไดUกับงานอ่ืนๆไดU รUอยละ 69 

การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห?ขUอมูลท้ังหมด ในการสรUางสื่อมัลติมีเดียท่ีสามารถโตUตอบกับผูUเรียนในเร่ืองการใชU

โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เบ้ืองตUน สิ่งท่ีผูUเรียนพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การอธิบายเน้ือหา
เขUาใจงQายรUอยละ 70 สื่อบทเรียนสอดคลUองกับภาพประกอบรUอยละ 69 และ สามารถนําไป
ประยุกต?ใชUไดUกับงานอ่ืนๆไดUรUอยละ 69 จากรUอยละท่ีผูUเรียนไดUตอบแบบสอบถามน้ันจะเห็นไดUวQาผูUวิจัย
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ยังสามารถปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียสามารถโตUตอบกับผูU เรียนในเร่ืองการใชUโปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 เบ้ืองตUน น้ีใหUดีย่ิงข้ึนไดUอีกเพ่ือความพึงพอใจตQอการเรียนของผูUเรียน 

ข'อเสนอแนะ 
งานวิจัยคร้ังน้ีเป[นการทดสอบกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชUในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนําบทเรียนไปทดสอบกับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหUมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

สื่อการเรียนการสอนการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUนมีวัตถุประสงค? เพ่ือสรUางสื่อการเรียนการ
สอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUนพรUอมท้ังยังสอนรายละเอียดตQาง ๆ ในโปรแกรมท่ีใชUในการป~£น
โมเดลสามมิติอยQางเขUาใจงQาย ซึ่งจะเป[นการสอนท่ีเขUาใจไดUงQายไมQยุQงยากซับซUอนเหมาะสําหรับผูUท่ี
เร่ิมตUนใหมQ สื่อการเรียนการสอน เร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUนน้ันจะสอนพ้ืนฐานต้ังแตQเคร่ืองมือ
ท่ีใชUในการป~£นโมเดล วิธีการป~£นโมเดลเบ้ืองตUน การลงสีวัตถุเบ้ืองตUน การใสQกระดูกโมเดล การใสQแสง
และเงาและวิธีการเรนเดอร?งานใหUออกมาเป[นไฟล?รูปภาพหรือไฟล?วิดีโอ ท้ังหมดน้ีจะอยูQในสื่อการ
เรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUนและในวิดีโอสื่อการเรียนการสอนน้ีจะมีการแบQงหัวขUอ
ตQาง ๆ เพ่ือทําใหUสะดวกแกQการเลือกเรียนรูUมากข้ึน 

 
คําสําคัญ: โมเดลสามมิติ, สื่อการเรียนการสอน, มัลติมีเดีย 

 
Abstract 

The foundation of computer 3D modeling courseware. The purpose to create 
the foundation of computer 3D modeling courseware. It also allows tell more details 
in program, that is a use in the program, that easy to understand teach a easy to 
understand. Adapted for new beginner. The foundation of computer 3D modeling 
courseware is will teach the basic, tools for create 3D modeling. How to create 3D 
modeling for basic, how to use texture for basic, how to use biped for basic, basic for 
how to use render for create picture file or video file. This all is stay in the 
foundation of computer 3D modeling courseware and in the Instructional media, is 
will have the division a category explicitly for easy to learn.  

 
Keywords: 3D modeling, courseware, Multimedia 
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บทนํา 
โมเดลช้ินแรกของโลก มีจุดกําเนิดมาจากท่ีใดไมQประจักษ?หรือปรากฏหลักฐาน แตQสันนิษฐาน

วQา โมเดลตQางๆ ไดUวิวัฒนามาพรUอมกับมนุษย? โดยมนุษย?มีการใชUโมเดลตQางๆ แตกตQางกัน โดยอาศัย
การป~£นรูปข้ึนจากดินเหนียวหรือเกิดจากการแกะสลักจากไมU หรือหินตQางๆ เพ่ือใหUเป[นรูปทรงข้ึนมา
จากโมเดลช้ินเล็กๆ ไปสูQโมเดลช้ินใหญQๆ โดยมีจุดประสงค?แตกตQางกันไป เห็นไดUจากในอดีต มีรูป
เคารพตQางๆ หรือรูปโมเดลในการทําพิธี บูชายัญ ก็ถือวQาเป[นสQวนหน่ึงของโมเดล แมUกระท่ัง โมเดล
ยQอสQวนของ ป�รามิด ของประเทศอียิปต? เป[นตUน 
 มนุษย?เร่ิมใชUโมเดลหรือแบบจําลองอยQางจริงจังเม่ือประมาณ 60 ป̂ท่ีผQานมา เร่ิมจากโมเดล
รถยนต?ขนาดเล็ก โมเดลเคร่ืองบิน โมเดลบUาน โมเดลแผนท่ี โมเดลอุโมงค?ลม เพ่ือศึกษาทางดUาน
พลศาสตร?เคร่ืองบินแตQละแบบ กQอนท่ีจะนํามาปรับปรุงเพ่ือสรUางแบบจริงข้ึนมา  

ดังน้ันผูUวิจัยจึงจัดทําโครงงานน้ีข้ึนเพ่ือท่ีจะใหUผูUท่ีตUองการศึกษาในเร่ืองของการป~£นโมเดลสาม
มิติไดUมีความเขUาใจในการป~£นโมเดลสามมิติเพ่ิมมากข้ึน ไมQวQาจะเป[นผูUท่ีเร่ิมตUนใหมQหรือผูUท่ีมีความรูU
พ้ืนฐานอยูQแลUวและโครงงานเลQมน้ีจะสอนต้ังแตQขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงการเรนเดอร?งาน 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได'รับ 

1. ใหUความรูUเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติอยQางเขUาใจงQาย 
2. ผูUใชUรูUจักสQวนประกอบ ประเภท ประวัติและความเป[นมาของโมเดล 
3. ผูUใชUสามารถนําตัวสื่อการเรียนการสอนน้ีกลับไปศึกษาดUวยตนเองท่ีบUานไดU 
4. ผูUใชUสื่อการเรียนการสอนน้ีจะเขUาใจในหลักการป~£นโมเดลมากข้ึน 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือสรUางวีดีโอมัลติมีเดียสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ 
 2. เพ่ือใหUความรูUเบ้ืองตUนแกQผูUที่กําลังศึกษาเก่ียวกับการป~£นโมเดลสามมิติ 

3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูUเรียนวีดีโอมัลติมีเดียสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ 
 
ขอบเขตการวิจัย  

1.แถบเมนูตQาง ๆ ของโปรแกรม 
2.การป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUน 
3.การลงสีบนวัตถุดUวย Material 
4. การใสQแสงและปรับเงา 
5. การ Render งานใหUเป[นรูปภาพและวีดีโอ 
6. แอนิเมชันเร่ืองสั้นสามมิติเร่ือง Go home 
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เคร่ืองมือท่ีใช'ในงานวิจัย  
1. Autodesk 3Ds max 2012 
2. Adobe Premiere Pro CS3 

 3. Adobe Photoshop CS3 
 4. Adobe audition CS3 
 5. Adobe Flash CS3 

6. แบบสํารวจความพึงพอใจ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การสรUางสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUน สรUางข้ึนดUวยโปรแกรม 

Autodesk 3ds max 2012 ตัดแตQงตัวอักษรดUวยโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 อัดเสียงดUวย
โปรแกรม Adobe audition CS3 ผQานกระบวนการตัดตQอเสียง อีกคร้ังดUวยโปรแกรม Adobe 
premiere Pro CS3 และผQานกระบวนการทําหัวขUอใหUเลือกดUวยโปรแกรม Adobe Flash CS3 โดยมี
ข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 เน้ือเร่ือง (Plot) 

สื่อการเรียนการสอน เร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUน จะสอนเก่ียวกับการสรUางโมเดลสาม
มิติ จะทําความรูUจักต้ังแตQแถบเมนูและเคร่ืองมือตQาง ๆ ในการสรUางโมเดลจนไปถึงข้ันตอนการ
เรนเดอร?งานโดยผQานทางวีดีโอสื่อการเรียนการสอนและมี 6 หัวขUอหลักท่ีจะสอนคือ แถบเมนูตQาง ๆ 
ของโปรแกรม การป~£นโมเดลสามมิติเบ้ืองตUน การลงสีบนวัตถุดUวย Material การใสQแสงและปรับเงา
การ Render งานใหUเป[นรูปภาพและวีดีโอ  แอนิเมชันเร่ืองสั้นสามมิติเร่ือง Go home 
 
ออกแบบฉาก (Scene Design) 
 ข้ันตอนการออกแบบฉากหลังและวัสดุประกอบฉาก เพ่ือแสดงรูปแบบ ลกัษณะตQาง ๆ ของ
ฉากหลังและวัสดุประกอบฉากน้ัน ๆ โดยมีฉากตQาง ๆ ดังตQอไปน้ี 

1.ออกแบบฉากท่ี 1 หนUาเมนูหลัก 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนUาเมนูหลัก 
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2.ออกแบบฉากท่ี 2 หนUาเมนูรอง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หนUาเมนูรอง 
 

3. ออกแบบฉากท่ี 3 หัวขUอท่ี 1  
 

 
 

ภาพท่ี 3 หัวขUอท่ี 1 
 

4. ออกแบบฉากท่ี 4 จบหัวขUอพากลับไปหนUาเมนูรอง 
 

 
 

ภาพท่ี 4 จบหัวขUอพากลับไปเมนูรอง 
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5. ออกแบบฉากท่ี 5 หัวขUอท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หัวขUอท่ี 2 
 

เขียนบทภาพ (Story Board) 
 เป[นข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหาและสื่อมัลติมีเดียตQาง ๆ ลงบนกระดาษ เพ่ือเป[นโครงรQาง
หรือเป[นกรอบความคิดในการนําเสนอ โดยเขียนStoryboard ของสื่อการเรียนการสอน เร่ืองการป~£น
โมเดลสามมิติ ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางบทภาพ (Storyboard) 
 

ลําดับ รูปภาพ รายละเอียด 

Scene : 1/30 

 

Dialogue : สื่อการเรียน
การ    สอนเร่ืองการป~£น
โมเดลสามมิติเบ้ืองตUน 

Action : ปุ¤มเขUาสูQหนUาเมนู 

FX : เพลงบรรเลงประกอบ 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

257 
 

Scene : 2/30 

 

Dialogue : เลือกหัวขUอท่ี
จะศึกษาไดUเลยครับ 

Action : 6หัวขUอ ท่ี
สามารถคลิกเพ่ือท่ีจะเขUา
ไปยังหัวขUอ 
(เลือกหัวขUอท่ี 1) 

FX : เพลงบรรเลงประกอบ 

 

ลําดับ           รูปภาพ รายละเอียด 

Scene : 3/30 

 

Dialogue :เร่ืองแถบเมนู
ตQาง ๆ ของโปรแกรม 

Action : กลับสูQหนUาเมนู 
ไปยังวีดีโอ 

FX : เพลงบรรเลงประกอบ 

Scene : 4/30 

 

Dialogue :อธิบายควบคูQ
กับการสอน 

Action : เขUาสูวีดีโอการ
สอน 

FX : เพลงบรรเลงประกอบ 
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จัดเตรียมไฟล�วีดีโอ 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ตรวจสอบไฟล?วีดีโอ 
 

สรUางหนUาแรก ปุ¤มกดเร่ิมและเขียนโค¢ด 
 

 
 

ภาพท่ี 7 สรUางหนUาเมนูและปุ¤มกดสําหรับลิงค?ไปหนUาอ่ืน ๆ 
 

สุดทUาย Export ไฟล? เพ่ือใชUงาน 
 
ผลการวิจัย 

ประเมินความพึงพอใจการสรUางสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ โดยใชU
โปรแกรม 3ds Max2012 แกQผูUท่ีสนใจเขUารQวมการประเมินผลงานจํานวน 40 คน ประเมินผลงานโดย
นักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีท่ีสนใจ จากการสรUางแบบสอบถามความพึงพอใจ ท่ี
มีตQอสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ ดังน้ี 
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ผลการประเมินแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต�อการสร'างสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป��น
โมเดลสามมิติ โดยใช'โปรแกรม 3ds Max2012 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนผลการประเมินความพึงพอใจของผูUตอบแบบสอบถาม 
 

ข'อ ข'อความ 

ระดับความพงึพอใจ 
ผู'ตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น'อย 
น'อย
ท่ีสุด 

ด'านโปรแกรม      
1 เมนูใชUงานสะดวก 30 6 4   
2 ภาพและเสียงชัดเจน 29 7 3 1  
3 แบบอักษรอQานงQาย 27 10 3   
4 เคร่ืองมือชัดเจน 26 12 1 1  
5 เขUา – ออก บทเรียนไดUสะดวก 26 12 2   
6 คําอธิบายเคร่ืองมือชัดเจน 26 11 3   

ค�าเฉลี่ย 27.33 9.67 2.67 1.00  
ด'านเนื้อหา      

7 อธิบายเน้ือหาเขUาใจงQาย 32 8    
8 ความยาวเน้ือหาในแตQละตอนใชUเวลาเหมาะสม 30 7 3   
9 เน้ือหาครอบคลุมทุกเคร่ืองมือ 28 12    
10 บทเรียนสอดคลUองภาพประกอบ 27 10 2 1  
11 ทบทวนบทเรียนไดU 25 11 3 1  
12 ไดUรับความรูUและนําไปใชUงานไดUจริง 24 12 4   

ค�าเฉลี่ย 27.67 10.00 3.00 1.00  

 
สรุปผลการวิจัย และข'อเสนอแนะ 

สรุปการวิจัย 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสรุปไดUวQาการสรUางสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ โดยใชU

โปรแกรม 3ds Max2012 ตรงตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัย 1) เพ่ือสรUางวีดีโอมัลติมีเดียสอนเร่ือง
การป~£นโมเดลสามมิติ 2) เพ่ือใหUความรูUเบ้ืองตUนแกQผูUที่กําลังศึกษาเก่ียวกับการป~£นโมเดลสามมิติ 3) เพ่ือ
สํารวจความพึงพอใจของผูUเรียนวีดีโอมัลติมีเดียสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ 
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การอภิปรายผล 
ผลวิเคราะห?ขUอมูลท้ังหมด ในการสรUางสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการป~£นโมเดลสามมิติ โดยใชU

โปรแกรม 3ds Max2012 สิ่งท่ีผูUเรียนพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดในดUานโปรแกรมคือ เมนูใชUงาน
สะดวกคิดเป[นรUอยละ 75 และผูUเรียนพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในดUานเน้ือหาคือ อธิบายเน้ือหาเขUาใจ
งQาย รUอยละ 80 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในดUานโปรแกรมระดับมากและมากท่ีสุด รUอยละ 92.50 
และระดับความพึงพอใจระดับมากและมากท่ีสุด รUอยละ 94.17 
 
ข'อเสนอแนะ 

งานวิจัยคร้ังน้ีเป[นการทดสอบกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ผลการศึกษาน้ีจึงใชUในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนําบทเรียนไปทดสอบกับ
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเก็บผลวิจัยเพ่ือนํามาปรับปรุงใหUมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาทักษะการใชUงาน Search Engine ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีกลุQมตัวอยQางคือนักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1-4 
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ในป̂การศึกษา 2562 จํานวน 153 คน เป[นเพศชาย 69 คน เพศ
หญิง 84 คน 

ผลการวิจัยพบวQา (1) ขUอมูลดUานบุคคล สQวนใหญQเป[นเพศหญิง (2) ขUอมูลเก่ียวกับการใชUงาน 
Internet สQวนใหญQ นักศึกษามีพ้ืนฐานเร่ิมตUนการใชUงานคอมพิวเตอร? เม่ือศึกษาอยูQในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตUน/กศน. มัธยมตUน และระยะเวลาในการใชUงานคอมพิวเตอร?มา 11-15 ป̂ มีการใชU
งาน internet 11-20 คร้ัง/วัน ระยะเวลาในการใชU Internet ตQอคร้ัง อยูQท่ีนUอยกวQา 30 นาที โดย
วัตถุประสงค?ในการใชUงาน Internet เพ่ือความบันเทิง (3) ขUอมูลทักษะคUนหาขUอมูลใน Search 
Engine สQวนใหญQนักศึกษาทักษะการใชU Search Engine อยูQในระดับปานกลาง และนักศึกษาทุกคน
นิยมใชUโปรแกรมคUนหาของตQางประเทศ สําหรับโปรแกรมคUนหาของไทยท่ีเคยใชUมี Sanook และ 
Hunsa สQวนโปรแกรมคUนหาของตQางประเทศท่ีนักศึกษานิยมใชUมากท่ีสุด คือ Google ถึงแมUจะมี 
Search Engine ตัวอ่ืนก็ตาม ในสQวนของการคUนหาจะเรียนรูUมาจากครู/อาจารย? และมีการเรียนรูUดUวย
ตัวเอง จึงทําใหUผลลัพธ?ท่ีไดUจากการคUนหาสารสนเทศน้ัน สQวนใหญQผลลัพธ?สามารถแสดงหนUาแรก ซึ่ง
ผลลัพธ?ท่ีไดUควรจะอยูQในอันดับแรกสุด และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการคUนหาสารสนเทศอยูQท่ี 5-10 
นาที สําหรับการเลือกผลลัพธ?ท่ีไดUจากการคUนหา สQวนใหญQเลือกจากช่ือเร่ืองสารสนเทศ สําหรับ
เทคนิคการคUนหา สQวนใหญQนักศึกษาทราบความหมายของตรรกะบูลีน และมีการใสQคํา สัญลักษณ? 
เพ่ืมเติมไปในการคUนหาใน Search Engine ดUวย 

 
คําสําคัญ: ทักษะ, โปรแกรมคUนหา  
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Abstract 
This research was study of The study of using students search engine skill in 

science and technology faculty of bangkokthonburi university. The research was used 
student of Faculty of Science and Technology for 153 samples, 69 males and 84 
females. 

 The result showed that, (1) the most of samples are females, (2) using an 
internet, the most of the students have use computer in junior high school, used 
computer 11-15 years, used internet 11-20 times/day, used time Less than 30 
minutes. The purpose of using the internet for entertainment. (3) The data of 
searching skills is  Search Engine in moderate and all students use foreign search 
engine. The popular Thai search engine are sanook and hansa websites. The most 
popular foreign search engine is Google. The Search is learning by teachers and 
myself. Therefore resulting in the information search mostly result in the first page 
which should be the first rank and the average duration of information searches is 5-
10 minutes. Mostly choosing the result from the information title. The Most of 
students know the meaning of boolean logic and include additional words in the 
search on the search engine. 

 
Keywords: search engine, skill 
 
บทนํา 

ป~จจุบันความเจริญกUาวหนUาและการเติบโตอยQางกUาวกระโดดในดUานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? 
ระบบเครือขQายอินเทอร?เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสาร ไดUเขUามาเก่ียวขUองและมีอิทธิพล
อยQางมาก ไมQวQาจะเป[นในดUานการดําเนินชีวิต การศึกษา การดําเนินธุรกิจ และการสื่อสารของคนใน
สังคม การใชUเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอลกQอใหUเกิดยุคแหQงการสื่อสารไรUพรมแดน ทําใหUเกิด
เครือขQายสังคมออนไลน? โดยเช่ือมตQอการสื่อสารระหวQางบุคคลในโลกอินเทอร?เน็ต ซึ่งทําใหUผูUคน
สามารถแลกเปลี่ยน แบQงป~นขUอมูล ไดUหลายรูปแบบ เชQน ขUอความ รูปภาพ วิดีโอ เป[นตUน ประกอบกับ
ในป~จจุบันคQาบริการอินเทอร?เน็ตมีราคาถูกลง ทําใหUผูUใชUสามารถเขUาถึงอินเทอร?เน็ตไดUมากข้ึน และ
แนQนอนวQาทักษะในการใชUงานคอมพิวเตอร?หรืออินเตอร?เน็ตแตQละคนยQอมไมQเทQากัน อีกท้ังโปรแกรม
คUนหาขUอมูล หรือ Search Engine น้ันมีหลายโปรแกรม ทําใหUผูUใชUงานสามารถสืบคUนขUอมูลท่ีตUองการ
จากระบบเครือขQายอินเทอร?เน็ตผQานโปรแกรม Search Engine ไดUอยQางรวดเร็ว  

Search Engine ถูกออกแบบมาเพ่ือใชUในการสืบคUนขUอมูลตQางๆ  โดยโปรแกรมสQวนมากท่ีใชU
สําหรับการคUนหาขUอมูลบนเว็บไซต? Search engines จะมีวิธีการคUนหาโดยการกรอกขUอมูลหรือคําท่ี
ตUองการคUนหา หรือเรียกวQา Keyword (คีย?เวิร?ด) จากน้ันเว็บไซต?จะทําการประมวลผลลัพธ?ตQางๆ 
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ออกมาใหUผูUสืบคUนขUอมูลทราบ ซึ่งผลลัพธ?ท่ีไดUจากการสืบคUนจะไดUเอกสารท่ีเก่ียวขUองกับเอกสารท่ีไมQ
เก่ียวขUองกับการสืบคUน และถึงแมUวQาเป[นเอกสารท่ีเก่ียวขUองกับการคUนหาก็อาจไมQตรงตามความ
ตUองการของผูUใชUเสมอไป ดังน้ันในป~จจุบันจึงมีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของ Search Engine ใหUดี
ย่ิงข้ึน โดยหลังจากท่ีทําการคUนหาเรียบรUอยแลUว ระบบจะสามารถทําการเลือกผลลัพธ?ของผูUใชU และ
บันทึกประวัติการคUนหาไวUสําหรับการกรองผลลัพธ?การคUนหาคร้ังตQอไป เพ่ือชQวยใหUผูUใชUสามารถคUนหา
ขUอมูลไดUอยQางมีประสิทธิภาพ ถูกตUอง แมQนยํา 

จากท่ีไดUกลQาวขUางตUนถึงแมU Search Engine จะเป[นโปรแกรมท่ีคUนหาขUอมูลไดUดีเพียงไรแตQ
หากผูUใชUงานยังขาดทักษะ ความรูUและความเขUาใจในการสืบคUนขUอมูล ก็ยากท่ีจะไดUเอกสารท่ีมีเน้ือหา
ตรงตามความตUองการ โดยเฉพาะผูUใชUงานท่ีอยูQในกลุQมของนักเรียน นักศึกษา ท่ีมีการคUนหาขUอมูลเพ่ือ
ใชUในการเรียน หรือเพ่ือความบันเทิง หรือในดUานอ่ืนๆ ซึ่งในการศึกษาทักษะการใชUงาน Search 
Engine ในงานวิจัยน้ีจะมุQงเนUนกลุQมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ท้ัง 3 สาขาวิชา คือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน และ
สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลUอม โดยศึกษาการใชUงาน Search Engine ของนักศึกษา เพ่ือเป[นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการคUนหาขUอมูลของนักศึกษาใหUไดUตรงตามความตUองการมากท่ีสุด 

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ทําเพ่ือทราบทักษะ ความรูUและความเขUาใจในการสืบคUนขUอมูลจาก Search Engine ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือใหUทราบถึงพฤติกรรมการสืบคUนขUอมูลผQาน Search Engine ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือทราบทักษะ ความรูUและความเขUาใจในการสืบคUนขUอมูลจาก Search Engine ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ประชากร คือ  นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1-4 คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ในป̂การศึกษา 2562 จํานวน 246 คน 

กลุQมตัวอยQาง คือ  นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 1-4 คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ในป̂การศึกษา 2562 จํานวน 153 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขUอมูลท่ีใชUในการวิจัยคร้ังน้ี เป[นแบบสอบถามมี 3 สQวน 
สQวนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถาม  
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สQวนท่ี 2 ขUอมูลการใชUงาน Internet เป[นแบบสอบถามปลายป�ด  จํานวน 6 ขUอ 
สQวนท่ี 3 ขUอมูลทักษะการคUนหาขUอมูลใน Search Engine เป[นแบบสอบถามปลายป�ด  

จํานวน 9 ขUอ 
 

การวิเคราะห�ข'อมูล 
1. คQาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
2. สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาทักษะการใชUงาน Search Engine ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลดังตQอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ความถ่ีและรUอยละของผูUตอบแบบสอบถาม  
 

ข'อมูลท่ัวไปของผู'ตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) ร'อยละ 
เพศ   

ชาย 69 45.10 
หญิง 84 54.90 

ระดับช้ันป�ทีศ่กึษา   
ช้ันป̂ที่ 1 27 17.65 
ช้ันป̂ที่ 2 35 22.88 
ช้ันป̂ที่ 3 42 27.45 
ช้ันป̂ที่ 4 49 32.03 

สาขาท่ีกําลังศกึษา   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 91 59.48 

เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 49 32.03 
เทคโนโลยีสิ่งแวดลUอม 13 8.50 

รวม 153 100.00 
   
ตอนท่ี 2 ข'อมูลการใช'งาน Internet  

การวิเคราะห?ขUอมูลการใชUงาน Internet นําเสนอโดยแสดงเป[นตารางแจกแจง ความถ่ีและ
รUอยละ ผลปรากฏดังตาราง 2-7 
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ตารางท่ี 2  แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับระดับการศึกษาท่ีเร่ิมใชUงานคอมพิวเตอร? 
 

ระดับการศึกษา ความถ่ี (คน) ร'อยละ 
ปฐมวัย 0 0.00 
ประถมศึกษา 9 5.88 
มัธยมศึกษาตอนตUน/กศน. มัธยมตUน 131 85.62 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./กศน. มัธยมปลาย 13 8.50 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับระยะเวลาในการใชUงานคอมพิวเตอร? 
 

ระยะเวลาการใช'งานคอมพวิเตอร� ความถ่ี (คน) ร'อยละ 
นUอยกวQา 5 ป̂ 3 1.96 
5-10 ป̂ 29 18.95 
11-15 ป̂ 115 75.16 
มากกวQา 15 ป̂ 6 3.92 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 4 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับจํานวนคร้ังในการใชU Internet ตQอวัน 
 

จํานวนคร้ังในการใช' Internet ต�อวัน ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
นUอยกวQา 10 คร้ัง 17 11.11 
11-20 คร้ัง 89 58.17 
มากกวQา 20 คร้ัง 47 30.72 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 5 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับระยะเวลาในการใชU Internet ตQอคร้ัง 
 

ระเวลาในการใช' Internet ต�อคร้ัง ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
นUอยกวQา 30 นาที 92 60.13 
1 – 2 ช่ัวโมง 37 24.18 
3 – 4 ช่ัวโมง 18 11.76 
มากกวQา 4 ช่ัวโมง 6 3.92 

รวม 153 100.00 
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ตารางท่ี 6 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค?ในการใชU Internet (ตอบไดU
มากกวQา 1 ขUอ) 
 

วัตถุประสงค�ในการใช' Internet ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
ความบันเทิง 153 30.30 
การศึกษา 27 5.35 
คUนควUาทํารายงาน/วิจัย 44 8.71 
ดาวโหลดโปรแกรม 134 26.53 
ติดตQอสื่อสาร 147 29.11 

รวม 505 100.00 
 
ตารางท่ี 7 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทQานใชUงาน internet (ตอบไดUมากกวQา 1 ขUอ) 
 

สถานท่ีท�านใช'งาน internet ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
มหาวิทยาลัย 153 36.34 
หอพัก 101 23.99 
บUาน 48 11.40 
หUางสรรพสินคUา 119 28.27 

รวม 421 100.00 
 
ตอนท่ี 3 ข'อมูลทักษะค'นหาข'อมูลใน Search Engine 

การวิเคราะห?ขUอมูลทักษะการคUนหาขUอมูลใน Search Engine นําเสนอโดยแสดงเป[นตาราง
แจกแจง ความถ่ีและรUอยละ ผลปรากฏดังตาราง 8-17 
 
ตาราง 8 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลทักษะในการใชU Search Engine อยูQในระดับใด 
 

ทักษะในการใช' Search Engine ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
มากท่ีสุด 0 0.00 
มาก 27 17.65 
ปานกลาง 126 82.35 
นUอย 0 0.00 
นUอยท่ีสุด 0 0.00 

รวม 153 100.00 
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ตารางท่ี 9 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลความนิยมใชUโปรแกรมคUนหา Search Engine 
 

ความนิยมใช' Search Engine ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
โปรแกรมคUนหาของไทย 0 0.00 
โปรแกรมคUนหาของตQางประเทศ 153 100.00 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 10 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลโปรแกรมคUนหาของไทยท่ีเคยใชUงาน 
 

โปรแกรมค'นหาของไทยท่ีเคยใช'งาน ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
Sanook 14 9.15 
Thaiseek 0 0.00 
Thaifind 0 0.00 
Hunsa 3 1.96 
Siamguru 0 0.00 
ไมQเคยใชU 136 88.89 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 11 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลโปรแกรม Search Engine ท่ีเคยใชUงาน (ตอบไดU
มากกวQา 1 ขUอ) 
 

โปรแกรม Search Engine ท่ีเคยใช'งาน ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
Google 153 49.35 
Yandex 0 0.00 
Baidu 88 28.39 
dogpile 0 0.00 
Bing 69 22.26 
Yahoo 0 0.00 
Ask.com 0 0.00 

รวม 310 100.00 
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ตารางท่ี 12 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลการเรียนรูUในการคUนหาขUอมูลในโปรแกรม Search 
Engine (ตอบไดUมากกวQา 1 ขUอ) 
 

เรียนรู'ค'นหาข'อมูลในโปรแกรม Search 
Engine 

ความถ่ี (คน) ร'อยละ  

ครู/อาจารย? 153 33.19 
ดUวยตนเอง 153 33.19 
เว็บไซต?/หนังสือ 82 17.79 
เพ่ือน 73 15.84 

รวม 461 100.00 
 
ตารางท่ี 13 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลสารสนเทศท่ีไดUจากการคUนหาดUวย keyword มักอยูQ
ในอันดับใดในผลลัพธ?ทั้งหมด 
 

อันดับในผลลพัธ�ทั้งหมด ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
ผลลัพธ?อันดับแรกสุด 12 2.78 
ผลลัพธ?ใน 10 อันดับแรก 116 26.91 
ผลลัพธ?อยูQในหนUาแรก 149 34.57 
ผลลัพธ?อยูQในหนUา 2-3 95 22.04 
ผลลัพธ?อยูQในหนUาท่ีเหลือ 59 13.69 

รวม 431 100.00 
 
ตารางท่ี 14 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเวลาโดยเฉลี่ยในการคUนหาสารสนเทศ 
 

เวลาโดยเฉลี่ยในการค'นหาสารสนเทศ ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
นUอยกวQา 5 นาที 17 11.11 
5-10 นาที 63 41.18 
11-20 นาที 44 28.76 
มากกวQา 20 นาที 29 18.95 

รวม 153 100.00 
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ตารางท่ี 15 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเกณฑ?ในการเลือกผลลัพธ?ท่ีไดUจากการคUนหา (ตอบไดU
มากกวQา 1 ขUอ) 
 

เกณฑ�ในการเลือกผลลพัธ�ทีไ่ด'จากการค'นหา ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
เน้ือหาโดยยQอ 138 29.42 
ช่ือเร่ืองสารสนเทศ 144 30.70 
Link ของเว็บไซต? 119 25.37 
ความนQาเช่ือถือของเจUาของสารสารสนเทศ 68 14.50 

รวม 469 100.00 
 
ตารางท่ี 16 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลการรูUความหมายตรรกะบูลีน หรือไมQ 
 

ความหมายของตรรกะบูลีน ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
ทราบ 142 92.81 
ไมQทราบ 11 7.19 

รวม 153 100.00 
 
ตารางท่ี 17 แสดงความถ่ีและรUอยละของขUอมูลเทคนิคการคUนหา(ตอบไดUมากกวQา 1 ขUอ) 
 

เทคนิคการค'นหา ความถ่ี (คน) ร'อยละ  
ใสQ AND OR NOT +,- 151 19.53 
ใสQเคร่ืองหมาย “ ” 149 19.28 
ใสQ filetype 107 13.84 
ใสQช่ือ site 75 9.70 
ใสQ info 78 10.09 
ใสQ related 72 9.31 
ไมQใสQอะไรเลย 141 18.24 

รวม 773 100.00 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข'อเสนอแนะ 

การศึกษาทักษะการใชUงาน Search Engine ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สรุปไดUวQา นักศึกษาสQวนใหญQมีพ้ืนฐานเร่ิมตUนการใชUงานคอมพิวเตอร? เม่ือ
ศึกษาอยูQในระดับมัธยมศึกษาตอนตUน/กศน. มัธยมตUน และระยะเวลาในการใชUงานคอมพิวเตอร?มา 
11-15 ป̂ มีการใชUงาน internet 11-20 คร้ัง/วัน ระยะเวลาในการใชU Internet ตQอคร้ัง อยูQท่ีนUอยกวQา 



270 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

30 นาที โดยวัตถุประสงค?ในการใชUงาน Internet เพ่ือความบันเทิง ซึ่งจะเห็นไดUวQานักศึกษาสQวนใหญQ
มีพ้ืนฐานในการใชUงานคอมพิวเตอร?ดี 

สําหรับโปรแกรม Search Engine สQวนใหญQนักศึกษาทักษะการใชU Search Engine อยูQใน
ระดับปานกลาง และนักศึกษาทุกคนนิยมใชUโปรแกรมคUนหาของตQางประเทศ สําหรับโปรแกรมคUนหา
ของไทยท่ีเคยใชUมี Sanook และ Hunsa สQวนโปรแกรมคUนหาของตQางประเทศท่ีนักศึกษานิยมใชUมาก
ท่ีสุด คือ Google ถึงแมUจะมี Search Engine ตัวอ่ืนก็ตาม ในสQวนของการคUนหาจะเรียนรูUมาจากครู/
อาจารย? และมีการเรียนรูUดUวยตัวเอง จึงทําใหUผลลัพธ?ท่ีไดUจากการคUนหาสารสนเทศน้ัน สQวนใหญQอยูQใน
ผลลัพธ?หนUาแรก ซึ่งผลลัพธ?ท่ีไดUควรจะอยูQในอันดับแรกสุด และมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการคUนหา
สารสนเทศอยูQท่ี 5-10 นาที สําหรับการเลือกผลลัพธ?ท่ีไดUจากการคUนหา สQวนใหญQเลือกจากช่ือเร่ือง
สารสนเทศ  

สําหรับเทคนิคการคUนหา สQวนใหญQนักศึกษาทราบความหมายของตรรกะบูลีน และมีการใสQ
คํ า สัญ ลักษณ?  เพ่ื ม เติม ไปในการคUนหาใน  Search Engine ดU วย ไดU แกQ  AND OR NOT +,- 
เคร่ืองหมาย “ ” , filetype , info , site และ related เป[นตUน  

 
ข'อเสนอแนะ 

โปรแกรม Search Engine ท่ีนักศึกษานิยมใชUในการคUนหาสารสนเทศน้ัน มีการพัฒนาอยQาง
ตQอเน่ือง ทําใหUมีเทคนิคในการคUนหามากข้ึน จึงควรปรับรูปแบบใหUเหมาะสมและเป[นป~จจุบันท่ีสุด 
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บทคัดย�อ 

สถาบัน Robots & Science เพชรเกษม มีป~ญหาในเร่ืองการจัดเก็บขUอมูล ขUอมูลซ้ําซUอน 
และขUอมูลหาย ทําใหUเกิดป~ญหาในการคUนหาประวัตินักเรียนและประวัติการมาเรียน อีกท้ังยังเกิดการ
สูญหายของบัตรบันทึกการมาเรียนของนักเรียน ซึ่งทําใหUเกิดการผิดพลาดในการบันทึกขUอมูลการ
เรียน และเน่ืองจากระดับการเรียน (Level) ของนักเรียนแตกตQางกัน ทําใหUมีความยากในการ
ตรวจสอบจํานวนคร้ังท่ีเหลือของการมาเรียนของนักเรียน และนักเรียนไมQสามารถกลับไปทบทวน
บทเรียนท่ีบUานไดU ดังน้ัน จึงพัฒนาระบบการลงเวลาเรียน กรณีศึกษาสถาบัน Robots & Science 
เพชรเกษม เพ่ือจัดเก็บขUอมูลลงฐานขUอมูล ไมQวQาจะเป[นขUอมูลผูUสอน ขUอมูลนักเรียน ขUอมูลการลงเวลา
เรียน และสามารถคUนหาขUอมูล เรียกดูขUอมูล ปรับปรุงแกUไข พรUอมท้ังสรุปขUอมูลช่ัวโมงการสอนของ
ผูUสอนไดU  

 
คําสําคัญ: ระบบการลงเวลาเรียน ระบบ  สถาบันกวดวิชา 

 
Abstract 

The Robots & Science Institute, Petchkasem. There is a problem in data 
storage redundant data and data loss. Therefore making it difficult to find or fix and 
waste time checking information that may change at anytime. In the implementation 
of the system, Dreamweaver is used in the design of data storage. That was passed 
from the program to the record stored at the database that was designed Robots & 
Science Institute's Time Attendance System Petchkasem has been developing a new 
system that will help to store data on the database primarily. 

 
Keywords: Time Attendance System, Time System 
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บทนํา 
ป~จจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดUานตQางๆ โดยเฉพาะอยQางย่ิงเทคโนโลยีทางดUานคอมพิวเตอร?

และเทคโนโลยีทางดU านการสื่ อสาร (ICT-Information And Communication Technology) 
เป[นไปอยQางรวดเร็วและตQอเน่ืองสQงผลใหUเกิดการนําเทคโนโลยีตQางๆ เหลQาน้ีเขUามาประยุกต?ใชUในการ
จัดการการศึกษา เพ่ือใหUการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือเป[นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย? รองรับการพัฒนาและสรUางขีดความสามารถในการแขQงขันในสังคม เศรษฐกิจแหQง
ความรูU (Knowledge-Based Economy Society) การใชU E-Learning นับเป[นวิถีทางอยQางหน่ึงใน
การเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน โดยการใชUวิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหUเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา  ต้ังแตQตUนป̂ 2549 กระทรวงศึกษาธิการไดUมีการรับรอง
การศึกษาทางไกลผQานอินเทอร?เน็ตอยQางเป[นทางการ ทําใหU หลักสูตร E-Learning มีอัตราการเติบโต
เป[นเทQาตัว เน่ืองจากสามารถศึกษาหาความรูUไดUทุกท่ีทุกเวลา  E-Learning ไมQเพียงจะอํานวยความ
สะดวกและเอ้ือประโยชน?ตQอผูUเรียนแลUว ยังอํานวยประโยชน?ใหUกับมหาวิทยาลัยในแงQของการบริหาร
จัดการดUวย คือ การจัดการการเรียนการสอน อีเลิร?นน่ิง (E-learning) หรือ Electronic Learning 
เป[นแนวคิดทางการศึกษาแบบใหมQ ท่ีเกิดข้ึนจากความกUาวหนUาทางดUานคอมพิวเตอร?ออนไลน? ทําใหU
เกิดการเรียนการสอนระบบตQางๆ และมีช่ือเรียกแตกตQางกันไปไมQวQาจะเป[น การเรียนการสอนผQานเว็บ
, การเรียนการสอนออนไลน?, การเรียนการสอนผQานอินเทอร?เน็ตหรือแมUแตQจะเรียกวQา คอมพิวเตอร?
ชQวยสอนบนเว็บแตQละแบบจัดเป[นรูปแบบของการเรียนรูUผQานระบบเครือขQายคอมพิวเตอร?ท้ังสิ้น จึงไดU
มีการประยุกต?ท่ีจะนําระบบฐานขUอมูลหรือ SQL ซึ่งมีความจําเป[นในการเก็บขUอมูลในธุรกิจและขUอมูล
ของลูกคUาท่ีมาใชUบริการเพ่ือใหUธุรกิจหรือกิจการ เพ่ือความสะดวก สบายในการบันทึกและการเรียกใชU
งานในคร้ังตQอไป การท่ีนําระบบจัดการฐานขUอมูล (Database Management System) ท่ีทําหนUาท่ี
ในการจัดการและควบคุมการเขUาถึงขUอมูลและการเรียนการสอน มาใชUน้ันทําใหUธุรกิจสามารถ
ดําเนินงานเป[นไปไดUอยQางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สถาบัน Robots & Science เพชรเกษม ต้ังอยูQท่ี 604/780 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 บางแค
เหนือ แขวงบางแคเหนือ บางแค กรุงเทพมหานคร 10160 เป[นสถาบันศูนย?เรียนรูUทักษะวิศวกรรม
หุQนยนต?ท่ีเนUนความคิดสรUางสรรค?ซึ่งผูUเรียนจะไดUเรียนรูUต้ังแตQการสรUางหุQนยนต? ออกแบบ ประดิษฐ? 
เขียนโปรแกรมสั่งงานดUวยคอมพิวเตอร? และการทดสอบหุQนยนต?ท่ีตัวเองไดUสรUางข้ึน ซึ่งเป[นพ้ืนฐาน
ของการออกแบบเทคโนโลยีช้ันสูง ท้ังน้ีไดUประสานวิชาตQางๆ เขUาดUวยกัน เชQน คณิตศาสตร? 
วิทยาศาสตร? คอมพิวเตอร? และความคิดสรUางสรรค? อาศัยการทํางานของ Sensor ตQางๆ โดยมี NXT 
หรือ EV3 ทําหนUาท่ีเสมือนเป[นสมองหรือสQวนควบคุมของหุQนยนต?  ในสQวนของการเรียนในสถาบันน้ัน 
เน่ืองจากนักเรียนในโรงเรียนมีจํานวนมากข้ึน ทําใหUเกิดป~ญหาในการคUนหาประวัตินักเรียนและประวัติ
การมาเรียน อีกท้ังยังเกิดการสูญหายของบัตรบันทึกการมาเรียนของนักเรียน ซึ่งทําใหUเกิดการ
ผิดพลาดในการบันทึกขUอมูลการเรียน เน่ืองจากระดับการเรียน (Level) ของนักเรียนแตกตQางกัน ทํา
ใหUมีความยากในการตรวจสอบจํานวนคร้ังท่ีเหลือของการมาเรียนของนักเรียน  และนักเรียนไมQ
สามารถกลับไปทบทวนบทเรียนท่ีบUานไดU  
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จากท่ีไดUกลQาวขUางตUน ผูUวิจัยจึงพัฒนาระบบการลงเวลาเรียนออนไลน? สถาบัน Robots & 
Science เพชรเกษม ซึ่งสามารถจัดเก็บขUอมูลลงฐานขUอมูล ไมQวQาจะเป[นขUอมูลผูUสอน ขUอมูลนักเรียน 
ขUอมูลการลงเวลาเรียน และสามารถคUนหาขUอมูล เรียกดูขUอมูล พรUอมท้ังสรุปขUอมูลช่ัวโมงการสอนของ
ผูUสอน ไดUอีกดUวย  

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ชQวยจัดการขUอมูลของผูUสอนในกรณีที่ผูUสอนในช่ัวโมงน้ันไมQใชQคนเดียวกับผูUสอน 
2. ชQวยจัดการระดับความถนัด หรือ Skill ของผูUเรียนในคอร?ส Robots 
3. ชQวยจัดการขUอมูลคอร?สเรียนและบันทึกการมาเรียนของนักเรียนไดU 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาระบบการลงเวลาเรียน สถาบัน Robots & Science เพชรเกษม โดยสามารถ

จัดการขUอมูลนักเรียน คอร?สเรียน และผูUสอนไดUอยQางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร? พรUอมเช่ือมตQอระบบเครือขQายอินเทอร?เน็ต  
2. โปรแกรมท่ีใชUในการพัฒนาระบบ  

2.1 โปรแกรม Dreamweaver  
2.2 โปรแกรมระบบฐานขUอมูล My SQL  

3. ภาษาท่ีใชUในการเขียนโปรแกรม ภาษา PHP 31 
 

การวิเคราะห�งานวิจัย 
1. ออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนระบบใหมQ โดยศึกษา และเก็บ

รวบรวมขUอมูลตQางๆ เพ่ือนํามาทําการวิเคราะห? และออกแบบใหมQ โดยพัฒนาใหUแตกตQางจากเดิมมีการ
ออกแบบฐานขUอมูลเพ่ือเก็บขUอมูลท่ีเก่ียวขUอง การเขียนโปรแกรมชQวยใหUการปรับปรุงขUอมูลน้ันสะดวก
ข้ึนไมQซับซUอน และชQวยใหUการบันทึกขUอมูล น้ันงQายตQอการใชUงาน และตรวจสอบการมาเรียน ระดับ
ตQางๆ ของนักเรียน ซึ่งมีการจัดเก็บขUอมูลเป[นสQวนๆ ทาใหUเป[นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดย
การแบQงการทางานออกเป[นสQวนๆ ดังน้ี  

1.1 สQวนของผูUดูแลระบบ  
1.1.1 สามารถเพ่ิมเน้ือหาบทเรียน  
1.1.2 สามารถเพ่ิมขUอมูลอาจารย?ผูUสอน  
1.1.3 สามารถแกUไขเน้ือหาบทเรียน  
1.1.4 สามารถลบเน้ือหาบทเรียน  

1.2 สQวนของผูUเรียน  
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1.2.1 สามารถเพ่ิมขUอมูลผูUเรียน  
1.2.2 สามารถแกUไขขUอมูลผูUเรียน  
1.2.3 สามารถดูขUอมูลบทเรียน  
1.2.4 สามารถดูขUอมูลของอาจารย?ผูUสอน 

 
ผลการวิจัย 

การใชUงานระบบการลงเวลาเรียน สถาบัน Robots & Science เพชรเกษม ผูUใชUงานระบบ
สามารถคUนหาขUอมูลสQวนตัว แกUไขขUอมูลสQวนตัว เก็บขUอมูลเน้ือหาบทเรียน แกUไขขUอมูลเน้ือหาบทเรียน 
ลบขUอมูลเน้ือหาบทเรียน ลงในฐานขUอมูล โดยมีผลดังตQอไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนUา Login 
 

ผูUใชUงานระบบสามารถกรอก Username และ Password ใหUถูกตUองกQอน แลUวกด Login 
เพ่ือเขUาสูQระบบการลงเวลาเรียน สถาบัน Robots & Science เพชรเกษม ผูUใชUงานระบบสามารถ
คUนหาขUอมูลสQวนตัว แกUไขขUอมูลสQวนตัว เก็บขUอมูลเน้ือหาบทเรียน แกUไข 
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ภาพท่ี 2 หนUาแรกของระบบ 
 

หนUาแรกของผูUใชUงานระบบ จะแสดงขUอมูลสQวนตัว ขUอมูลการมาเรียน และแบบทดสอบกQอน
เรียน และหลังเรียน ผูUใชUงานระบบสามารถดูขUอมูลของเน้ือหาบทเรียนท้ังหมด 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนUาเน้ือหาบทเรียน 
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หนUาบทเรียน หลังจากผูUใชUงานระบบดาวน?โหลดไฟล? PDF มา ผูUใชUงานระบบจะสามารถดู
เน้ือหาบทเรียนตQางๆ ไดU 

 

 
 

ภาพท่ี 4 หนUาขUอมูลของผูUสอน 
  

ผูUใชUงานระบบสามารถดูรายช่ือของอาจารย?ผูUสอนท้ังหมดไดU โดยกดคลิกท่ีผูUสอน จากน้ันจะ
แสดงรายช่ือของอาจารย?ผูUสอนท้ังหมดไดU 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หนUาขUอมูลของผูUเรียน 
 

ผูUใชUงานระบบสามารถดูรายช่ือของผูUเรียนท้ังหมดไดU โดยการคลิกท่ีสาหรับผูUเรียน จากน้ันจะ
แสดงรายช่ือของผูUเรียนท้ังหมดไดU 
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ภาพท่ี 6 หนUาขUอมูลสQวนตัวของผูUใชUงานระบบ 
 

ผูUใชUงานระบบสามารถแกUไขขUอมูลสQวนตัว โดยการคลิกท่ี Edit Profile ผูUใชUงานระบบสามารถ
เปลี่ยนรหัสผQานไดUโดยการคลิกท่ี Edit Password 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนUาขUอมูลการเรียนของผูUใชUงานระบบ 
 

ผูUใชUงานระบบสามารถเลือกผูUสอน ระดับความถนัด หัวท่ีขUอเรียน เวลาเร่ิมตUน และเวลา
สิ้นสุดของเวลาเรียนไดUและบันทึกขUอมูลลงฐานขUอมูลไดU 
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ภาพท่ี 8 หนUาเก็บขUอมูลการเรียนของผูUใชUงานระบบ 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข'อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการดําเนินงานเดิมของสถาบัน Robots & Science เพชรเกษม พบวQามีป~ญหา
ในเร่ืองการจัดเก็บขUอมูล ขUอมูลซ้ําซUอน และขUอมูลหาย ทําใหUเกิดป~ญหาในการคUนหาประวัตินักเรียน
และประวัติการมาเรียน อีกท้ังยังเกิดการสูญหายของบัตรบันทึกการมาเรียนของนักเรียน ซึ่งทําใหUเกิด
การผิดพลาดในการบันทึกขUอมูลการเรียน เน่ืองจากระดับการเรียน (Level) ของนักเรียนแตกตQางกัน 
ทําใหUมีความยากในการตรวจสอบจํานวนคร้ังท่ีเหลือของการมาเรียนของนักเรียน  และนักเรียนไมQ
สามารถกลับไปทบทวนบทเรียนท่ีบUานไดU ดังน้ัน จึงไดUมีการเก็บรวบวรวมขUอมูลจากการทํางานเดิม 
และป~ญหาท่ีเกิดข้ึน นํามาวิเคราะห?เพ่ือออกแบบระบบงานใหมQใหUกับ สถาบัน Robots & Science 
เพชรเกษม โดยระบบสามารถจัดเก็บขUอมูลลงฐานขUอมูล ไมQวQาจะเป[นขUอมูลผูUสอน ขUอมูลนักเรียน 
ขUอมูลการลงเวลาเรียน และสามารถคUนหาขUอมูล เรียกดูขUอมูล ปรับปรุงแกUไข พรUอมท้ังสรุปขUอมูล
ช่ัวโมงการสอนของผูUสอน ไดUอีกดUวย  

 
ข'อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมในสQวนงานดUานการเงิน และการออกรายงานในสQวนตQางๆ ท่ีตUองการ 
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บทคัดย�อ 

สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)” 
จัดทําข้ึนเพ่ือใหUผูUเรียนในหัวขUอดังกลQาวสามารถทบทวนเน้ือหาและวัดผลการเรียนรูUดUวยตนเองจาก
แบบทดสอบผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต โดยสื่อมัลติมีเดียฯ น้ีมีจุดเดQนท่ีสามารถทํางานไดUหลาย 
platform ไดUแกQ คอมพิวเตอร? โทรศัพท?มือถือ และแท็บเล็ต การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียน้ีใชUเคร่ืองมือคือ 
โปรแกรม Adobe Flash cs6 และ PHPMyadmin เพ่ือจัดการฐานขUอมูล MYSQL 

ในการทดสอบการใชUงานสื่อฯ บนคอมพิวเตอร?ท่ีมีระบบปฏิบัติการ windows 7 และ
โทรศัพท?มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการ ios และ android  ผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต จากผลการทดสอบ
การใชUงานสื่อฯ บนคอมพิวเตอร? พบวQาโดยภาพรวมอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ  4.45 เม่ือ
พิจารณาด'านการออกแบบ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ 4.55  ด'านการใช'งาน มีคQาเฉลี่ยเทQากับ  4.35   

การใชUงานสื่อฯ บนโทรศัพท?มือถือ พบวQาการใชUงานโดยภาพรวมไมQคQอยดี เน่ืองจากการ
แสดงผลจะมีขนาดเล็กลง การพิมพ?ขUอมูลทําไดUไมQสะดวก และสัญญาณ wifi ไมQเสถียร 

 
คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ? สื่อการสอน โมบายเลิรน?น่ิง 
 

Abstract 
“The Interactive Digital Multimedia With Student on SQL Content” has 

studied to develop an online learning multimedia for university students’ SQL 
learning in related database course. The objective are support and develop teaching 
materials to be used on any platform such as mobile, tablet and PC. Moreover, the 
system can be managed the content database via a database management system. 
This Digital Multimedia developed using tools are Adobe Flash CS6 and PHPMyadmin 
for managing a MySQL database. 
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In the media usage test on a computer with windows 7 operating system and 
a mobile phone with ios and android operating system. The result showed that, 
overall satisfaction with an average of 4.45, design satisfaction the average value was 
4.55, the average of usage interactive digital multimedia  was 4.35. 

Media usage On mobile phones Found that the overall use is not good. Since 
the display will be smaller Data printing is not convenient and the wifi signal is 
unstable. 

 
Keywords : Digital Multimedia ,Interactive, Mobile Learning, E-Learning 
 
บทนํา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหQงชาติ พ.ศ. 2554 ไดUกําหนดแนวทางการศึกษาไวUวQาใน
“การศึกษาตUองยึดหลักวQาผูUเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูUและพัฒนาตนเองไดUและผูUเรียนมี
ความสําคัญอยQางท่ีสุด และกระบวนการจัดการการศึกษาตUองสQงเสริมใหUผูUเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดUตามธรรมชาติและเติมเต็มศักยภาพโดยตUองคํานึงถึงความแตกตQางระหวQางบุคคล” เน่ืองจากใน
ป~จจุบันน้ีการเติบโตของเทคโนโลยีน้ันรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในดUานการศึกษาซึ่งหลายป̂ที่ผQานมาไดUมี
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีไดUรูUจักกันแพรQหลาย คือ E-Learning ทางมหาวิทยาลัยจึงไดUพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน E-Learning และ M-Learning โดยเทคโนโลยี E-Learning คือการเรียน การ
สอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ไดU ซึ่งการถQายทอดเน้ือหาน้ัน กระทําผQานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส? เชQน 
ซีดีรอม เครือขQายอินเทอร?เน็ต อินทราเน็ต และ M- Learning คือ การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใด
ก็ไดU ซึ่งการถQายทอดเน้ือหาน้ัน โดยใชUอุปกรณ?คอมพิวเตอร?แบบพกพาท่ีเช่ือมตQอกับขUอมูลแบบไรUสาย 
สําหรับสื่อการเรียนการสอนเพ่ือสามารถใหUขUอมูลในการเรียนรูUไดUเทQากันหลังจากน้ันทางมหาวิทยาลัย
ไดUจัดทําสื่อการเรียนการสอนโดยเนUนกิจกรรมโตUตอบกับผูUเรียน เร่ืองสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับ
ผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)”หรือเรียกช่ือสั้นวQา เอสคิวแอล (SQL) ซึ่งเป[น
ระบบฐานขUอมูลมีความเก่ียวขUองกับการดําเนินธุรกิจการดําเนินชีวิตประจําวันของเรา ซึ่งในระบบ
ฐานขUอมูล(Database)เป[นกลุQมของขUอมูลท่ีสัมพันธ?กัน โดยมีระบบการจัดการฐานขUอมูล (Database 
Management System) ซึ่งเป[นซอฟต?แวร?ท่ีทําหนUาท่ีในการจัดการและควบคุมการเขUาถึงขUอมูลและ
การเรียนการสอนในหUองเรียน เพ่ือใหUงQายตQอความเขUาใจทางมหาวิทยาลัยจึงไดUจัดทําสื่อการเรียนการ
สอนข้ึนมา 
               ป~จจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยีโมบายเลิรน?น่ิง (Mobile Learning)ไดUเขUา
มามีบทบาทและมีความสําคัญในชีวิตประจําวันเป[นอยQางมากโดยเฉพาะอยQางย่ิงในดUานการศึกษาของ
ไทยซึ่งในป~จจุบันมีการต่ืนตัวอยQางมากในการใชUเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยีโมบายเลิรน?น่ิง 
เขUามาชQวยอํานวยความสะดวก ดังน้ัน จึงไดUมีการนําเทคโนโลยีดUานคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยีโมบาย
เลิรน?น่ิง เขUามาชQวยฝTกทักษะของผูUเรียนใหUสามารถใชUคอมพิวเตอร? สมาร?ทโฟน  PAD และ แล็ปท็อป 
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ในการศึกษาหาความรูUดUวยตนเอง จากเดิมการเรียนการสอนภายในหUองเรียนน้ัน ซึ่งผูUเรียนมีจํานวน
มากจึงเป[นการยากท่ีจะทําใหUผูUเรียนทุกคนสามารถเรียนรูUไดUเทQากัน 

ดUวยเหตุน้ีผูU วิจัยจึงไดUเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีโมบายเลิรน? น่ิง (M- 
Learning) และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? คือ (E-Learning) มาใชUในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การจัดทําสื่อการเรียนการสอนโดยเนUนกิจกรรมโตUตอบกับผูUเรียน เร่ือง สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?
กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)” ซึ่งท่ีผูUใชUงานสื่อน้ีจะเป[นนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศช้ันป̂ที่ 2 ท่ีเรียนวิชาระบบฐานขUอมูล  

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ชQวยใหUผูUเรียนเกิดความเขUาใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุQงยากซับซUอนไดUงQายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น 
และสามารถชQวยใหUเกิดความคิดรวบยอดไดUอยQางถูกตUองและรวดเร็ว 

2. ชQวยใหUผูUสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวQาวิธีการท่ีเคยใชUการบรรยายแตQเพียง
อยQางเดียว และเป[นการสรUางความเช่ือม่ันในตัวเองใหUเพ่ิมข้ึนดUวย 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือจัดทําสื่อการเรียนการสอน เร่ือง สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษา
สอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)” และสามารถเขUาถึงสื่อการเรียนน้ีไดUหลาย platform เชQน แท็บเล็ต 
โทรศัพท?มือถือ คอมพิวเตอร? 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองเร่ือง สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิง
โครงสรUาง (SQL)” แบQงออกเป[น 3 สQวนหลกัดังน้ี 

1. แบบทดสอบกQอนเรียน เร่ือง ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง SQL 
2. เน้ือหาเก่ียวกับ ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง SQL 

2.1 DDL 
- CREATE TABLE 
- ALTER TABLE 
- DROP TABLE 

2.2 DML 
- INSERT 
- UPDATE 
- DELETE 
- SELECT 
- SIMPLE QUERY 
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- QUERY WITHCONDITION 
- ORDER BY 
- BETWEEN…AND 
- OPERATOR IN,OR 
- FUNCTION 
- GROUP BY 

3.แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง SQL 
 

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง คือ  นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร?
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในป̂การศึกษา 2562 จํานวน 25 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

1.ฮาร?ดแวร? 
1.1 คอมพิวเตอร? 1 เคร่ือง ประกอบดUวย  ชุดลําโพง และไมโครโฟน 

- Intel(R) Pentium(R) 
- CPU B960 @ 2.20 GHz 
- RAM 2 GB 
- HDD: 750 GB 

1.2 โทรศัพท?มือถือ/สมาร?ทโฟน 
-ระบบ IOS 
-ระบบ Android         

1.3 PAD, Laptop 
-ระบบ IOS 
-ระบบ Android 

2.ซอฟต?แวร? 
 - Microsoft Windows 10  
 - Adobe Flash CS6 
 - Adobe Illustrator cs6 

    - Microsoft Office Visio 2010 
 
การวิเคราะห�งานวิจัย 

1. คQาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
2. สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 



284 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ผลการวิจัย 
สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)” 

ผูUใชUงานระบบสามารถใชUงานไดUดังตQอไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 หนUาแรกของสื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ  
“ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL) 

 

 
 

ภาพท่ี 2 หนUา Login 
 
 
 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

285 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หนUาหลักของโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนUาคําอธิบายแบบทดสอบกQอนเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มีการจับเวลาและสQงคะแนนไปท่ี 
ฐานขUอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห? 
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ภาพท่ี 6 แสดงคําถามท่ีเป[นขUอเขียน ผูUเรียนสามารถเพ่ิมขUอความลงไปในชQองท่ีมีใหU 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงหนUารวมคะแนนเม่ือไดUเห็นคะแนนแลUวผูUเรียน 
ควรเลือกบทเรียน (LEARNING) ท่ีเมนูดUานลQาง 

 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงหัวขUอบทเรียนจะมีแบQงเป[น 3 Part 
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ภาพท่ี 9 แสดงหนUาแบบทดสอบหลังเรียน 
 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข'อเสนอแนะ 

สื่อมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ?กับผูUเรียนในหัวขUอ “ภาษาสอบถามเชิงโครงสรUาง (SQL)” 
จัดทําข้ึนเพ่ือใหUผูUเรียนในหัวขUอดังกลQาวสามารถทบทวนเน้ือหาและวัดผลการเรียนรูUดUวยตนเองจาก
แบบทดสอบผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต โดยสื่อมัลติมีเดียฯ น้ีมีจุดเดQนท่ีสามารถทํางานไดUหลาย 
platform ไดUแกQ คอมพิวเตอร? โทรศัพท?มือถือ และแท็บเล็ต ซึ่งสื่อมัลติมีเดียฯ ท่ัวไปจะทํางานบน 
platform เดียว อีกท้ังมีการเก็บขUอมูลผูUใชUงาน คะแนนทดสอบกQอนเรียนและคะแนนหลังเรียนลง
ฐานขUอมูล ซึ่งผูUจัดทําสื่อฯ สามารถเรียกดูและนําขUอมูลไปวิเคราะห?ทางสถิติไดU 

ในการทดสอบการใชUงานสื่อฯ บนคอมพิวเตอร?ท่ีมีระบบปฏิบัติการ windows 7 และ
โทรศัพท?มือถือท่ีมีระบบปฏิบัติการ ios และ android  ผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต จากผลการทดสอบ
การใชUงานสื่อฯ บนคอมพิวเตอร? พบวQาโดยภาพรวมอยูQในระดับดีมาก มีคQาเฉลี่ยเทQากับ  4.45 เม่ือ
พิจารณาด'านการออกแบบ มีคQาเฉลี่ยเทQากับ  4.55  พบวQา มีการออกแบบเรียงลําดับการทํางานใน
แตQละสQวนไดUดี จัดวางเคร่ืองมือ ขนาดและสีของตัวอักษรไดUสมดุล ด'านการใช'งาน มีคQาเฉลี่ยเทQากับ  
4.35  พบวQา สื่อฯ ใชUงานงQาย ต้ังแตQการนําขUอมูลเขUา ลําดับการทํางานในข้ันตอนถัดไป และการ
แสดงผลลัพธ?ในรูปแบบขUอความหรือภาพมีความเหมาะสม ดUานเน้ือหา พบวQา สื่อฯ มีเน้ือหาครบถUวน
และถูกตUอง 

การใชUงานสื่อฯ บนโทรศัพท?มือถือ พบวQาการใชUงานโดยภาพรวมไมQคQอยดี เน่ืองจากการ
แสดงผลจะมีขนาดเล็กลง การพิมพ?ขUอมูลทําไดUไมQสะดวก และสัญญาณ wifi ไมQเสถียร 

 
ข'อเสนอแนะ 

1. ควรจะเพ่ิมเกมเพ่ือใหUผูUเรียนเพลิดเพลินและไมQเครียดจนเกินไป 
2. เพ่ิมชQองทางการติดตQอระหวQางผูUเรียนและผูUสอน เม่ือไมQเขUาใจสามารถสอบถามไดUทันที 
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และโซ�อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�ช�วยสอน เรื่อง ร�างกายของฉัน 
The development of computer assisted instruction about My Body 
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บทคัดย�อ 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน มีวัตถุประสงค?เพ่ือนําเอา

เทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 
เพ่ือใหUเด็กชQางสังเกตจดจํา กลUาแสดงออก คUนหาคําตอบดUวยความสนุกสนานและสนุกไปกับการเรียน 
ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใชUโปรแกรม Adobe Flash cs6 และ Adobe Illustrator CS6 

ผลการทดสอบการใชUงานสื่อการเรียนการสอน พบวQา โดยภาพรวมอยูQในระดับดี เม่ือ
พิจารณาดUานการออกแบบ มีการออกแบบเรียงลําดับการทํางานในแตQละสQวนไดUดี จัดวางเคร่ืองมือ 
ขนาดและสีของตัวอักษรไดUสมดุล ด'านการใช'งาน พบวQา สื่อฯ ใชUงานงQาย มีลําดับการทํางานใน
ข้ันตอนถัดไปชัดเจน ด'านการแสดงผลลัพธ� มีรูปแบบขUอความหรือภาพหรือเสียงมีความเหมาะสม 
และด'านเนื้อหา พบวQา สื่อฯ มีเน้ือหาครบถUวนและถูกตUอง 

 

คําสําคัญ : รQางกายของฉัน คอมพิวเตอร?ชQวยสอน  
 

Abstract 
This research was study of the development of computer assisted instruction 

about My Body. The objective are use technology to support and develop teaching 
and learning process early ‘s childhood in Settharanee Kindergarten. The children are 
observant, remember, assertive, find the answer and fun. This Digital Multimedia 
developed using tools are Adobe Flash CS6 and Adobe Illustrator CS6.  

The result showed that overall, the level of satisfaction is good, design 
process is good. The size and color of the characters are balanced. The media is easy 
to use and work sequence. The result display is appropriate, text or image or audio 
formats. The content is complete and accuracy. 
 

Keywords : Multimedia, My body, CAI 
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บทนํา 
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน Computer Assisted Instruction : CAI) เป[นกระบวนการเรียนการ

สอน โดยใชUสื่อคอมพิวเตอร? ในการนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราวตQางๆ มีลักษณะเป[นการเรียนโดยตรง และ
เป[นการเรียน แบบมีปฏิสัมพันธ? (Interactive) คือสามารถ โตUตอบระหวQางผูUเรียนกับคอมพิวเตอร?ไดU 
เชQนเดียวกับการสอนระหวQางครูกับนักเรียนท่ีอยูQในหUองตามปกติ คอมพิวเตอร?ชQวยสอนมีหลายประเภท
ตามวัตถุประสงค?ท่ีจะใหUนักเรียนไดUเรียน ขUอดีของการใชUคอมพิวเตอร?ชQวยสอนคือชQวยลดความแตกตQาง
ระหวQางผูUเรียน เชQนผูUท่ีมีผลการเรียนตํ่า ก็สามารถชดเชยโดยการเรียนจากบทเรียน คอมพิวเตอร?ชQวย
สอนไดU และสําหรับผูUมีผลการเรียนสูงก็สามารถเรียนเสริมบทเรียนหรือเรียนลQวงหนUากQอนท่ีผูUสอนจะทํา
การสอนก็ไดU จุดเดQนอีกประการหน่ึงคือโปรแกรมคอมพิวเตอร?ท่ีมีลักษณะเป�ดกวUาง เอ้ือตQอการท่ีเด็กไดU
แสดงออกซึ่งความสามารถของตนอยQางอิสระ หากเกิดความผิดพลาดข้ึนในขณะท่ีเด็กทํากิจกรรมเด็ก
สามารถแกUไขไดUโดยไมQเสียหาย และปราศจากการตําหนิ ทําใหUเด็กกลUาแสดงออกอยQางเต็มท่ีและมีความ
ม่ันใจในการสรUางสรรค?คร้ังตQอๆ ไป 

ป~จจุบันความเจริญกUาวหนUาทางวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยีเป[นไปอยQางรวดเร็วคอมพิวเตอร?
เขUามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนสQวนใหญQ ในสังคมท่ีเก่ียวขUองกับขUอมูลขQาวสาร เป[นเหตุใหU
โรงเรียนตQางๆ เร่ิมใชUคอมพิวเตอร? และมีโปรแกรมคอมพิวเตอร?สําหรับเด็ก คอมพิวเตอร?เป[นเคร่ืองมือ
ทางเทคโนโลยีชนิดหน่ึงท่ีใชUกับเด็กไดUทุกวัย มีการนําคอมพิวเตอร?มาใชUกับเด็กปฐมวัยในรูปแบบตQางๆท้ัง
เพ่ือเป[นการฝTกทักษะความคิดและทักษะตQางๆ ใหUกับเด็ก มากกวQาการหัดใหUเด็กใชUคอมพิวเตอร?แบบ
ผูUใหญQ และชQวยพัฒนาการฝTกสายตาและมือใหUสัมพันธ?กัน สําหรับการนําคอมพิวเตอร?มาใชUกับเด็ก
ปฐมวัยมักมีขUอถกเถียงกันอยูQเสมอวQาเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยหรือไมQ เชQน เด็กในวัยน้ียังไมQมีความเขUาใจ
ในข้ันของการดําเนินการท่ีเป[นรูปธรรม (Piaget’s Stages of Development) จนกระท่ังมีงานวิจัยของ 
Clement ท่ีแสดงใหUเห็นวQาเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใชUสัญลักษณ?ตQางๆ ของคอมพิวเตอร?ไดU
อยQางเหมาะสม สอดคลUองกับ Feeney ท่ีกลQาววQา เด็กอายุ 5 ป̂ ซึ่งยังคงมีการเร่ิมตUนในเร่ืองของ
สัญลักษณ?จะมีความสนใจและสามารถควบคุมคอมพิวเตอร?ไดUดUวยตนเอง นอกจากน้ี Haugland ไดUกลQาว
วQาควรแนะนําคอมพิวเตอร?ใหUกับเด็กอายุต้ังแตQ 3 ป̂ข้ึนไป ท้ังน้ี ตUองอาศัยโปรแกรมท่ีเหมาะสมกับวัย
และพัฒนาการของเด็กในแตQละวัยดUวย 

จากความสําคัญท่ีกลQาวมาขUางตUนผูUวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยี มาใชUใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี โดยพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน  เพ่ือใหUเด็กชQางสังเกตจดจํา กลUาแสดงออก คUนหาคําตอบ
ดUวยความสนุกสนาน และสนุกไปกับการเรียน  

 
ประโยชน�ของงานวิจัย 

1. ชQวยใหUผูUเรียนเกิดความเขUาใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุQงยากซับซUอนไดUงQายข้ึนในระยะเวลาอันสั้น 
และสามารถชQวยใหUเกิดความคิดรวบยอดไดUอยQางถูกตUองและรวดเร็ว 
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2. ชQวยใหUผูUสอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกวQาวิธีการท่ีเคยใชUการบรรยายแตQเพียง
อยQางเดียว และเป[นการสรUางความเช่ือม่ันในตัวเองใหUเพ่ิมข้ึนดUวย 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน สําหรับนักเรียนอนุบาล 1-3 
โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี 

 
ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน แบQง
ออกเป[น 4 สQวนหลักดังน้ี 

1. แบบทดสอบกQอนเรียน เร่ือง รQางกายของฉัน 
2. เน้ือหาบทเรียน เร่ือง รQางกายของฉัน 

   2.1 อวัยวะสําคัญของฉัน 
ตา หู จมูก คอ 

2.2 อวัยวะในชQองปาก 
ฟ~นและเหงือก ลิ้น 
การดูแลรักษาอวัยวะในชQองปาก 
การแปรงฟ~นท่ีถูกวิธี 

   2.3 ฉันรักรQางกาย 
ผม ผิวหนัง มือ เทUาและเล็บเทUา 

3. เกม/แบบฝTกหัดของแตQละบท 
    4. แบบทดสอบหลังเรียน เร่ือง รQางกายของฉัน 

ประชากร คือ นักเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี ในป̂การศึกษา 2562 จํานวน 
130 คน 

กลุQมตัวอยQาง คือ นักเรียนอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี ในป̂การศึกษา 2562 
จํานวน 99 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

1.ฮาร?ดแวร? 
1.1 คอมพิวเตอร? 1 เคร่ือง ประกอบดUวย  ชุดลําโพง และไมโครโฟน 

- Intel(R) Pentium(R) 
- CPU B960 @ 2.20 GHz 
- RAM 2 GB 
- HDD: 750 GB 
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2.ซอฟต?แวร? 
 - Microsoft Windows 10  
 - Adobe Flash CS6 
 - Adobe Illustrator cs6 
 - Adobe Photoshop CS6 

    - Microsoft Office Visio 2010 
 
การวิเคราะห�งานวิจัย 

1. คQาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
2. สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน” ผูUใชUงานระบบสามารถใชUงานไดUดังตQอไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนUาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน เร่ือง รQางกายของฉัน 
 

 
 

ภาพท่ี 2 หนUา Login 
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ภาพท่ี 3 หนUาหลักของโปรแกรม 
 

 
 

ภาพท่ี 4 เมนูแบบทดสอบกQอนเรียนและหลังเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 5 หนUาแบบทดสอบกQอนเรียน 
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ภาพท่ี 6 แสดงหนUาสรุปคะแนน 
 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงเมนูบทเรียน 
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ภาพท่ี 9 แสดงหนUาเน้ือหาบทเรียน 
 

 
 

ภาพท่ี 10 หนUาเมนูเกม 
 

 
 

ภาพท่ี 11 เกมระบายสี 
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ภาพท่ี 12 เกมเขาวงกต 
 

 
 

ภาพท่ี 13 เกมตีแบคทีเรียในชQองปาก 
 

 
 

ภาพท่ี 14 แสดงหนUาคําถามทUายบท 
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข'อเสนอแนะ 
การสรUางสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย เร่ือง รQางกายของฉัน มีวัตถุประสงค?เพ่ือนําเอา

เทคโนโลยีมาใชUในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเศรษฐราณี เพ่ือใหU
เด็กชQางสังเกตจดจํา กลUาแสดงออก คUนหาคําตอบดUวยความสนุกสนานและสนุกไปกับการเรียน ใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใชUโปรแกรม Adobe Flash cs6 และ Adobe Illustrator CS6 

ผลการทดสอบการใชUงานสื่อการเรียนการสอน พบวQา โดยภาพรวมอยูQในระดับดี เม่ือ
พิจารณาดUานการออกแบบ มีการออกแบบเรียงลําดับการทํางานในแตQละสQวนไดUดี จัดวางเคร่ืองมือ 
ขนาดและสีของตัวอักษรไดUสมดุล ด'านการใช'งาน พบวQา สื่อฯ ใชUงานงQาย มีลําดับการทํางานใน
ข้ันตอนถัดไปชัดเจน ด'านการแสดงผลลัพธ� มีรูปแบบขUอความหรือภาพหรือเสียงมีความเหมาะสม 
และด'านเนื้อหา พบวQา สื่อฯ มีเน้ือหาครบถUวนและถูกตUอง 

 
ข'อเสนอแนะ 

1. ควรจะเพ่ิมในสQวนของวิดิโอ หรือแทรกไฟล?วิดิโอจาก youtube 
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บทคัดย�อ 

 
   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน 
2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรูUของผูUเรียน 3)เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนใหUมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ? 80/80 เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย
ประกอบดUวย บทเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน และแบบทดสอบหา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและใชUสถิติอนุมานดUวย dependent t-test โดยการวิจัยน้ีเป[นแบบการวิจัย
เชิงทดลองแบบ One group pretest-posttest design ประชากรท่ีใชUในงานวิจัยไดUแกQ นักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จํานวน 44 คน กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัย โดยใชUวิธีการสุQมแบบ Cluster sampling มี
จํานวนท้ังหมด 30 คน ผลการวิจัยพบวQา1) สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนท่ี
พัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2= 80/84) ซึ่งสูงกวQาเกณฑ?ท่ีต้ังไวU 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาหลังเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนสูงกวQากQอนเรียน อยQาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุปไดUวQาบทเรียน สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอน
เบ้ืองตUน เป[นสื่อมัลติมีเดียท่ีมีคุณภาพดี และสามารถนําไปใชUในการเรียนรูUดUวยตนเองไดUอยQางมี
ประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,สื่ออิเล็กทรอนิกส?,ภาษาไพทอน  
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Abstract 
     The purposes of research were: 1) to construct the development of multimedia 
technology of “Basic Python language”  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 “Python language”, achievement 
test, and use inference statistics with dependent t-test. This research design was a 
one-group pretest-posttest. Population of the research include 46 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 multimedia 
technology Community in Python language revealed efficiency at (E1/E2 =8 0 / 8 4 ) 
which was above the set criterion at 80/80. 2) The Posttest of people achievement 
from the use multimedia technology community in Python language statistical 
significance (t-test=12 .5 5 ). It can be interactive multimedia technology lessons 
computer virus and protection are a good quality. Multimedia computers can be 
used in high performance. 
 
Keywords: multimedia Technology, E-Learning, Python language 
 
บทนํา 

สังคมไทยป~จจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศไดUมีความกUาวหนUาไปอยQางรวดเร็วโดยเฉพาะ
เทคโนโลยีดUานเครือขQายคอมพิวเตอร?ท่ีเรียกวQาอินเตอร?เน็ต จึงถือไดUวQาเป[นอินเตอร?เน็ตเป[นตัวเรQงท่ี
สําคัญในการขับเคลื่อนสังคมโลกใหUเขUาสูQกระแสโลกาภิวัตน? และเป[นนวัตกรรมท่ีสําคัญในการ
แลกเปลี่ยนขUอมูลขQาวสาร เป[นเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีมีบทบาทในสังคมโลกอยQางมาก มี
อรรถประโยชน?ท่ีสามารถตอบสนองตQอวัตถุประสงค?การใชUงานในทุกรูปแบบและกQอใหUเกิดโอกาสทาง
ธุรกิจ อันหลากหลาย มีอิทธิพลท่ีสQงผลตQอในการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต การทํางาน และการ
ติดตQอสื่อสารของมนุษย? นวัตกรรมท่ีย่ิงใหญQน้ีนํามาสูQการปฏิวัติท่ีเก่ียวขUองกับสQวนตQางๆ เชQน ดUาน
การศึกษาทางไกลผQานอินเตอร?เน็ต การคUนหาขUอมูลจากเครือขQายท่ัวโลก ซึ่งอินเตอร?เน็ต ถือวQาเป[น
แหลQงคUนควUาขUอมูลท่ีย่ิงใหญQที่สุดในโลก  
 แตQยังมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีไมQมีโอกาสไดUรับการศึกษา หรือเขUาถึงการศึกษายาก
เพราะติดป~ญหาอุปสรรคสําคัญ หลากหลายประการ หรือแมUแตQบางคร้ังการเรียนในหUองเรียนยังมีความ
เขUาใจยาก เน้ือหามีจํานวนมาก หรือการเห็นภาพไดUยาก ดังน้ันเพ่ือสรUางแรงจูงใจใหUผูUเรียนมีความสนใจ 
มีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรูU รวมท้ังกระตุUนใหUผูUเรียนมีความกระตือรือรUนในการศึกษา และ
พัฒนาความรูUอยQางตQอเน่ือง และอีกท้ังดUวยความกUาวหนUาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหUหนQวยงาน
ตQางๆ นําเทคโนโลยีเหลQาน้ีเขUามาชQวยในการดําเนินงานของหนQวยงานใหUมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีก
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ท้ังยังประดิษฐ?คิดคUนนวัตกรรมการเช่ือมโยงขUอมูลผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต โดยท่ีมนุษย?สามารถพูดใหU
คําสั่งหรือโตUตอบกันเป[นภาษาพูดผQานเครือขQาย เชQน การสนทนาผQานระบบโทรศัพท?เคลื่อนท่ี และการ
สนทนาผQานโปรแกรมสนทนาบนเครือขQายอินเทอร?เน็ต ความสามารถท่ีจะโตUตอบกับมนุษย?ในลักษณะน้ี 
ทําใหUคอมพิวเตอร?มีบทบาทในการแกUป~ญหาและชQวยเหลือคนในสังคมไดU เชQน คนพิการ หรือทุพพล
ภาพ เชQน คนหูหนวก คนใบU หรือคนตาบอด ในการติดตQอสื่อสารระหวQางกัน หรือแมUกระท่ังการสรUาง
หุQนยนต?คนรับใชU หรือหุQนยนต?สุนัข ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไมQจําเป[นตUองมีรูปรQางเป[นหุQนยนต? เพียงแคQเป[น
อุปกรณ?ประกอบท่ีอาจติดอยูQกับตัวมนุษย? ดังเชQนโทรศัพท? มือถือท่ีมนุษย?เกือบทุกคนบนโลกน้ีมีไวUใน
ครอบครองและอาจถือไดUวQาเป[นสQวนหน่ึงของชีวิตท่ีไมQสามารถขาดไดU 
       การใชUนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?และสารสนเทศ ไมQไดUจํากัดแคQเพียงแตQการสรUาง
หุQนยนต?หรืออุปกรณ?อํานวยความสะดวกตQางๆ เพียงเทQาน้ัน แตQมนุษย?ยังไดUมีการพัฒนาและคิดคUน
โปรแกรม เพ่ือทําหนUาท่ีแทนมนุษย?กันเอง เชQน คอมพิวเตอร?ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีผลิต
สิ่งตQางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ไมQเวUนแตQในวงการศึกษาท่ีนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร?มาใชUเป[นอุปกรณ?ชQวยในการเรียนการสอนแหลQงสืบคUน และเผยแพรQขUอมูลทางการศึกษา
และยังสามารถชQวยเตรียมความพรUอมใหUกับผูUเรียนและผูUสอนหรือแมUกระท้ังผูUท่ีตUองการศึกษา รวมท้ัง
เป[นการฝTกทักษะของผูUเรียนใหUสามารถใชUคอมพิวเตอร?ในการศึกษาหาความรูUตQอไป ซึ่งการเรียนการ
สอนในหUองเรียนน้ันมีเทคนิคการสอนมากมายท่ีเป[นประโยชน?แกQผูUเรียน ไมQวQาจะเป[นการบรรยาย 
อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืนๆ แตQอยQางไรก็ตามการเรียนการสอนในหUองเรียนท่ีมีผูUเรียนจํานวนมาก
ก็เป[นการยากท่ีผูUเรียนทุกคนจะสามารถเรียนรูUไดUทันกัน  
      Python เป[นภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงท่ีใชUกันอยQางกวUางขวางในการเขียนโปรแกรม
สําหรับวัตถุประสงค?ท่ัวไป ภาษา Python น้ันสรUางโดย Guido van Rossum และถูกเผยแพรQคร้ัง
แรกในป̂ 1991 Python น้ันเป[นภาษาแบบ interprete ท่ีถูกออกแบบโดยมีปรัญชาท่ีจะทําใหUโคUด
อQานไดUงQายข้ึน และโครงสรUางของภาษาน้ันจะทําใหUโปรแกรมเมอร?สามารถเขUาใจแนวคิดการเขียนโคUด
โดยใชUบรรทัดท่ีนUอยลงกวQาภาษาอยQาง C++ และ Java ซึ่งภาษาน้ันถูกกําหนดใหUมีโครงสรUางท่ีต้ังใจใหU
การเขียนโคUดเขUาใจงQายท้ังในโปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญQ Python น้ันมีคุณสมบัติเป[น
ภาษาเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกส?และมีระบบการจัดการหนQวยความจําอัตโนมัติและสนับสนุนการ
เขียนโปรแกรมหลายรูปแบบ ท่ีประกอบไปดUวย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ imperative การเขียน
โปรแกรมแบบฟ~งก?ชัน และการเขียนโปรแกรมแบบข้ันตอน มันมีไลบราร่ีที่ครอบคลุมการทํางานอยQาง
หลากหลาย ตัวแปรในภาษา Python น้ันมีใหUใชUในหลายระบบปฏิบัติการ ทําใหUโคUดของภาษา 
Python สามารถรันในระบบตQางๆ ไดUอยQางกวUางขวาง CPython น้ันเป[นการพัฒนาในข้ันต้ันของ 
Python ซึ่งเป[นโปรแกรมแบบ open source  
          ดังน้ันผูUวิจัยจึงพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยผูUวิจัยไดUนําเอาโปรแกรม Adobe 
Captivate 6 ใชUในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูUในหUองเรียน
เพ่ิมมากย่ิงข้ึน  
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
      1. เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน  

2. เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษา
ไพทอนเบ้ืองตUน 

3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนใหUมี
ประสิทธิภาพ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปรท่ีทํางานวิจัยน้ีประกอบดUวย 
          ตัวแปรตUน ไดUแกQ สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน ของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
         ตัวแปรตาม ไดUแกQ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธผิลการเรียน 

เพ่ือวัดผลการเรียนรูUตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัยท่ีต้ังไวUท่ีไดUจากการพัฒนาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย วQาหลังจากการเรียนรูUผQานสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?ในรายวิชาเทคนิคพิเศษ แลUวผูUเรียนมี
ความรูUเพ่ิมข้ึนมากนUอยเพียงใด การเรียนเพ่ือวัดความรูUความเขUาใจ ใหUเคร่ืองมือคือแบบทดสอบเพ่ือ
หาเกณฑ?ในการเปรียบเทียบกQอนเรียนและหลังเรียนแลUวใหUผูU เรียนไดUเขUาไปศึกษาในบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชQวยสอน ใหUเสร็จสิ้นท้ังหมดในหนQวยการเรียนน้ันแลUว(ธีระชัย ปูรณโชติ,2552) แลUวทํา
การวัดผลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาประสิทธิผลการเรียนรูUเพ่ือเป[นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร?ใหUดีย่ิงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

เพ่ือใหUเน้ือหาวิชาและสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย น้ันมีประสิทธิภาพ (เสาวนีย? สิกขาบัณฑิต, 
2525) จําเป[นจะตUองมีการตรวจสอบจากผูUใชUเสียกQอน เพ่ือใหUทราบถึงขUอมูลท่ีแทUจริงในการสรUางสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร?วQามีประสิทธิภาพพรUอมท่ีจะนําไปใชUงานไดUจริงหรือไมQ เพ่ือปรับเปลี่ยนแกUไขใหU
ดีย่ิงข้ึนเคร่ืองมือท่ีใชUอาจเป[นแบบทดสอบหลังจากการเรียนแตQละหนQวยเพ่ือวัดหาประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร? 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุQมตัวอยQางในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ี คือ  
      ประชากร ประกอบดUวย นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 44 คน 
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กลุQมตัวอยQางประกอบดUวยนักศึกษาป̂ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร?และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชUการสุQมตัวอยQางแบบ (Cluster sampling) จํานวน 30 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 
      ข้ันวิเคราะห?เน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการดังน้ี 

1. วิเคราะห?เน้ือหาวิชาโดยใชUวิธีระดมสมอง (Brainstorming Chart) จากแหลQงขUอมูลทาง
เอกสาร ตําราท่ีเก่ียวขUอง และจากผูUเช่ียวชาญทางดUานเน้ือหา รายละเอียดของการระดมสมอง 

2. สรUางความสัมพันธ?ของเน้ือหาภายหลังการระดมสมอง 
3. วิเคราะห?เน้ือหาโดยจัดเป[นแผนภูมิโครงขQายเน้ือหา (Content Network Chart)    
   

 
ข้ันตอนการพฒันาบทเรียน 

1. เขียนรายละเอียดเน้ือหาแตQละกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด (Script development) โดย
ใหUสอดคลUองกับแผนท่ีไดUวางเอาไวU โดยผูUวิจัยเขียนเน้ือหาเป[นกรอบๆ ตามท่ีออกแบบไวUพรUอมท้ัง
กําหนดภาพ เสียง สี และการปฏิสัมพันธ?ใหUสมบูรณ? 

2. จัดลําดับเน้ือหา (Storyboard development) จากกรอบเน้ือหา แตQละกรอบท่ีไดUเขียน
ไวUบนสื่อสิ่งพิมพ?ที่นํามาจัดลําดับการนําเสนอตามท่ีไดUวางแผนไวU 

3. นําตัวบทเรียนท่ีสรUางข้ึนท่ียังเป[นสื่อสิ่งพิมพ?อยูQไปหาความถูกตUองของเน้ือหา  
  - การตรวจสอบความถูกตUองของเน้ือหาจะกระทําโดยการใหU ผูU เช่ียวชาญทางดUาน

เน้ือหาวิชาเทคโนโลยีเว็บ เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนเป[นผูUตรวจสอบจากน้ันนําขUอบกพรQองมาแกUไข 
        - การตรวจสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน       
        - สรUางแบบทดสอบตQางๆ พรUอมท้ังประเมินคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรUางข้ึน (กังวล เทียน
กัณฑ?เทศน?,2536) คือ คQาอํานาจจําแนก คQาความยากงQาย คQาความเท่ียง และคQาความเช่ือม่ัน เพ่ือ
นําไปบรรจุเป[นสQวนหน่ึงของบทเรียน โดยผูUวิจัยทําการวิเคราะห?วัตถุประสงค?เพ่ือการกําหนดจํานวน
ขUอสอบในการทดสอบ 
 
ข้ันประเมินตัวบทเรียน (Evaluation)  

1. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูUเช่ียวชาญทางดUานมัลติมีเดียเพ่ือใหUสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความ
สมบูรณ?และเป[นไปตามหลักเกณฑ? 80/80  

2. ทดลองดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุQมตัวอยQางประมาณ 30 คน เพ่ือนําผลมา
ปรับปรุงและกําหนดวิธีการหาประสิทธิภาพจริง 

3. ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ (Efficiency: E1/E2) และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
(Learning achievement) กับกลุQมตัวอยQางไมQตํ่ากวQา 30 คน 
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ข้ันตอนการหาประสิทธิผลของผู'เรียน 
1. แนะนําวิธีการเร่ิมเรียนบทเรียนรวมถึงท้ังหมดถึงการปรับระดับเสียงคอมพิวเตอร?ในขณะ

เรียนบทเรียน วิธีการทําแบบทดสอบแตQละหนQวยการเรียนและการเลิกเรียนบทเรียน โดยใชUเวลาใน
การแนะนําเพียงแคQ 5 นาที เพราะผูUเรียนใชUซอฟต?แวร? Adobe Captivate 6.0 (กฤษณพงศ? เลิศ
บํารุงชัย,2556) และผูUเรียนมีทักษะในการใชUคอมพิวเตอร?ดีอยูQแลUว ผูUวิจัยเพียงแคQแนะนําวิธีการใชU
โปรแกรมซึ่งผูUเรียนสามารถทําความเขUาใจไดUภายในเวลา 5 นาที 

2. ทดสอบกQอนเรียน (Pre-test) ดUวยการทดสอบแบบเลือกตอบใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบ
กQอนเรียน โดยใชUวิธีการสุQมแบบทดสอบจากคลังขUอสอบของบทเรียนผQานโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร?การสอนตามจํานวนขUอท่ีกําหนดไวU เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลUวผูUวิจัยเก็บคะแนนสอบ
ของผูUเรียนแตQละคนไวU เพ่ือนําขUอมูลคะแนนท่ีไดUไปวิเคราะห?หาประสิทธิผลของบทเรียนตQอไป 
      3. ใหUกลุQมตัวอยQางท่ีคัดเลือกไวUจํานวน 30 คน ดําเนินการเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
ภาษาไพทอนเบ้ืองตUนคร้ังละ 1 หนQวยการเรียน โดยใชUเวลาเรียนหนQวยการเรียนละ 10 นาที ใชUเวลา
ในการทดลองท้ังหมด 6 คร้ัง รวมเวลา 1 ช่ัวโมง เม่ือเรียนจบบทเรียนแตQละหนQวยการเรียนแลUว ใหU
ผูUเรียนทําแบบทดสอบของแตQละหนQวยการเรียน 
     4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือเรียนจบทุกหนQวยการเรียนแลUว ใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน จํานวน 40 ขUอ โดยใชUวิธีการสุQมแบบทดสอบจากคลังขUอสอบ ผูUเรียนจะตUองเรียนและทํา
แบบทดสอบระหวQางเรียนใหUครบ ทุกหนQวยการเรียนกQอนจึงสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดU เวลา
ท่ีกําหนดไวUใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบคือ 40 นาที เม่ือผูUเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลUว ผูUวิจัยเก็บ
คะแนนหลังเรียนของผูUเรียนแตQละคนไวU และนําขUอมูลไปวิเคราะห?หาประสิทธิภาพของผูUเรียน และ
ประสิทธิผลทางการเรียนรูUของผูUเรียนตQอไป 
 
ผลการวิจัย  

1.  ผลการพฒันาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองต'น 
 การสรUางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนเร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ีจะ

สรUางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค?และกลุQมเป¡าหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานใน
การสรUางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรUางบทเรียน IMMCIP ไดUแกQ ข้ันตอนวิเคราะห? 
(Analysis) ข้ั น ต อ น อ อ ก แ บ บ  (Design) ข้ั น ต อ น พั ฒ น า  (Development) ข้ั น ต อ น ติ ด ต้ั ง 
(Implementation) และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation)  

2. ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนของผู'เรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
ภาษาไพทอนเบ้ืองต'น 

 จากการทดลองเรียนสื่อคอมพิวเตอร?มัลติมีเดีย ผลการเปรียบเทียบผลตQางท่ีไดUจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผลท่ีไดUจากการทําแบบทดสอบกQอนเรียน (Pre-test) 

 ผลการศึกษาพบวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง

ภาษาไพทอนเบ้ืองตUน พบวQาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคQาเฉลี่ย ( x

−

=29.94,S.D.=6.42) และ
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คะแนนกQอนเรียนมีคQาเฉลี่ยเทQากับ ( x

−

=12.04 , S.D.=2.46) การทดสอบ T-test พบวQาไดUคQา t = 
12.55 ซึ่งมีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนสูงข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ดังขUอมูลตามตาราง 1 
 
ตารางท่ี1 ผลการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
ภาษาไพทอนเบ้ืองตUน  

                                                                 (n=30) 

ผลท่ีได'จาก คะแนนเต็ม 
x

−

 S.D. t P 
แบบฝTกหัดกQอนเรียน 40 12.04 2.46 12.55 0.00* 
แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

40 29.94 6.42 

       
3. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอน

เบ้ืองต'น 
 จากการนําสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนไปทดลองใชUกับผูUเรียน 
จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตQละหนQวยการเรียน ใหUกลุQมตัวอยQางทําแบบทดสอบฝTกหัดทUายหนQวย
การเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดUไปเป[นขUอมูลในการหาประสิทธิภาพ 
พบวQามีประสิทธ์ิภาพเทQากับ 80/84 ซึ่งอยูQในเกณฑ?ที่ยอมรับไดU 80/80 ดังขUอมูลตามตาราง 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองภาษาไพทอน        
เบ้ืองตUน  

                                                      (n=30) 
ผลท่ีได'จาก คะแนนเต็ม   x

−

 S.D. 
1

E  
2

E  
แบบฝTกหัดระหวQางเรียน (

1
E ) 60 48.27 7.86 80.27  

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (

2
E ) 

40 33.27 5.98  84.08 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียนของผูUเรียน สามารถนํามาวิเคราะห?และอภิปรายผลไดU
ดังน้ี 
 1.การสรUางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน เร่ิมจากการกําหนดวิชาท่ีจะ
สรUางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค?และกลุQมเป¡าหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานใน
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การสรUางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรUางบทเรียนตามหลักการ IMMCIP ไดUแกQ ข้ันตอน
วิเคราะห? (Analysis) ข้ันตอนออกแบบ (Design) ข้ันตอนพัฒนา (Development) ข้ันตอนติดต้ัง 
(Implementation) และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation) 
 2. ผลการศึกษาพบวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนพบวQาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคQาเฉลี่ย ( x

−

=29.94,S.D.=6.42) 

และคะแนนกQอนเรียนมีคQาเฉลี่ยเทQากับ ( x

−

=12.04 , S.D.=2.46) การทดสอบ T-test พบวQาไดUคQา t = 
12.55 ซึ่งมีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนสูงข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 แสดงวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวย สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
ภาษาไพทอนเบ้ืองตUน ข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคลUองกับ(ป�ยะมาศ แกUวเจริญ
,2559) ไดUทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อแผQนพับ เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? พบวQาการ
นําเทคโนโลยีเสมือนจริงในแผQนพับ (Augmented Reality) มาจัดการเรียนรูUเป[นมิติใหมQทาง
การศึกษา ทําใหUผูUเรียนมีความสนใจ ใฝ¤เรียนรูU อยากรูUอยากเห็นเรียนรูUสิ่งใหมQ สรUางประสบการณ?ท่ี
แปลกใหมQ และมีสQวนรQวมในการเรียนรูUไดUมากข้ึน สรUางท่ีมีความหมายกับตนเอง เกิดปฎิสัมพันธ?
เช่ือมโยงเขUาสูQหUองเรียนไดUการเรียนรูUที่สอดคลUองกับความสามารถและการเรียนรูUของตนเอง 
 3. การหาประสิทธิภาพการเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนจาก
การนําสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร? ไปทดลองใชUกับผูUเรียนใน 
จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตQละหนQวยการเรียน ใหUกลุQมตัวอยQางทําแบบทดสอบฝTกหัดทUายหนQวย
การเรียน เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดUไปเป[นขUอมูลในการหาประสิทธิภาพ 
พบวQามีประสิทธ์ิภาพเทQากับ 80/84 ซึ่งอยูQในเกณฑ?ที่ยอมรับไดU (E1/E2=80/80)  
 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหU สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีเร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลตามท่ีกลQาวไปแลUวขUางตUนคือ 

1. การวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองภาษาไพทอนเบ้ืองตUน ไดUยึด
หลักการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?แบบ IMMCIP (Interactive Multimedia Computer 
Instruction Package) ไดU ทําตามกระบวนการทุกข้ันตอนโดยในทุกข้ันตอนจะมีผูU เช่ียวชาญ 
ตรวจสอบ ขUอบกพรQอง ช้ีแนะและแกUไขป~ญหาท่ีผูUวิจัยประสบป~ญหาในการพัฒนา(วารินทร? รัศมี
พรหม.2531) สQวนในการนําเสนอเน้ือหาผูUสอนไดUออกแบบตัวดําเนินการสอนแทนตัวผูUสอนในการ
บรรยายเน้ือหาในแตQละหนQวยพรUอมกับภาพประกอบเน้ือหา เสียงบรรยาย เสียงประกอบ ในการ
เรียนรูUเพ่ือใหUผูUเรียนน้ันเปรียบเสมือนไดUเขUาไปเรียนในหUองเรียนน้ันจริง ๆ 

2. สQวนของกระบวนการเรียนการสอน ไดUมีข้ันตอนในการพัฒนา อยQางเป[นระบบโดยในแตQ
ละ หนQวยการเรียนจะประกอบไปดUวย การนําเขUาสูQบทเรียน การนําเสนอเน้ือหา แบบฝTกเพ่ือเสริม
ความเขUาใจ สรุป และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูUวิจัยไดUพัฒนาซอฟต?แวร? ท่ีสนับสนุนดUาน ภาพน่ิง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขUอความ ภาพประกอบการเรียน ตัวดําเนินเน้ือหา ท่ีเหมาะกับบทเรียนนํามา
พัฒนาและสามารถนําไปใชUในการเรียนรูUดUวยตนเองไดUอยQางมีประสิทธิภาพ  
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ข'อเสนอแนะ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชUสื่อมัลติมีเดีย มีขUอดีในการตอบสนองตQอความแตกตQาง 

ระหวQางบุคคลไดUเป[นอยQางดี  ผูUเรียนสามารถเลือกเรียนไดUตามความสนใจและสามารถเรียนก่ีคร้ังก็ไดU 
แตQท้ังน้ีสื่อมัลติมีเดียเป[นเพียงสื่อชนิดหน่ึงท่ีนํามาใชUในการเรียนการสอน เพ่ือเป[นทางเลือกหน่ึงใหU
ผูUเรียน ซึ่งครูผูUสอนตUองมีการติดตQอผลอยQางตQอเน่ือง 

 2. การเรียนการสอนโดยใชUสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูUดUวยตนเอง จะเห็นวQาใหUผลการเรียนรูU
ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนักเรียนสามารถเขUาไปใชUบทเรียนไดUทุกท่ีทุกเวลา มีอิสระในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความถนัด ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีจึงสามารถท่ีจะนําไปประยุกต?ใชUใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 

3.ควรเพ่ิมเอฟเฟคในการสรUางพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?เพ่ือเพ่ิมความ
นQาสนใจใหUผูUเรียนมีความอยากเรียนมากย่ิงข้ึน  
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพส่ือเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เรื่องโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองต'น 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียง
ออดิชันเบ้ืองตUนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบบุรี  2) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิผลทางการเรียนรูUของผูUเรียน  3)เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUนใหUมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ? 80/80 เคร่ืองมือท่ี
ใชUในการวิจัยประกอบดUวย บทเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชัน
เบ้ืองตUน และแบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและใชUสถิติอนุมานดUวย dependent t-test 
โดยการวิจัยน้ีเป[นแบบการวิจัยเชิงทดลอง แบบOne group pretest-posttest design ประชากรท่ี
ใชUในงานวิจัยไดUแกQ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะวิทยาศาตร?และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จํานวน 47 คน  กลุQมตัวอยQางท่ีใชUในการวิจัย โดยใชUวิธีการสุQม
แบบ Cluster sampling มีจํานวนท้ังหมด 30 คน  ผลการวิจัยพบวQา1) สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
โปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2= 80/83) ซึ่งสูงกวQาเกณฑ?
ท่ีต้ังไวU 80/80  2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ือง
โปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน สูงกวQากQอนเรียน อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สรุป
ไดUวQาบทเรียน สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน เป[นสื่อมัลติมีเดียท่ี
มีคุณภาพดี และสามารถนําไปใชUในการเรียนรูUดUวยตนเองไดUอยQางมีประสิทธิภาพ 

 
คําสําคัญ: เทคโนโลยีมัลติมีเดีย,ประสิทธิภาพ,โปรแกรมจัดการเสียงออดิชัน  
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Abstract 
          The purposes of research were: 1) to construct the development of multimedia 
technology “Audition Program Basic” 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 “Audition 
Program Basic”, 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 3 0  people.  The results were as 
follows: 1) The development multimedia technology Community in Python language 
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 Python language statistical significance (t-test=19 .8 3 ). It can be 
interactive multimedia technology lessons computer virus and protection are a good 
quality. Multimedia computers can be used in high performance. 
  
Keywords: multimedia Technology, Effectiveness, Audition Program  
 
บทนํา 

ป~จจุบันมีเด็กและเยาวชนจํานวนมากท่ีไมQมีโอกาสไดUรับการศึกษา หรือเขUาถึงการศึกษายาก
เพราะติดป~ญหาอุปสรรคสําคัญ หลากหลายประการ หรือแมUแตQบางคร้ังการเรียนในหUองเรียนยังมีความ
เขUาใจยาก เน้ือหามีจํานวนมาก หรือการเห็นภาพไดUยาก ดังน้ันเพ่ือสรUางแรงจูงใจใหUผูUเรียนมีความสนใจ 
มีความสุขและสนุกไปกับการเรียนรูU รวมท้ังกระตุUนใหUผูUเรียนมีความกระตือรือรUนในการศึกษา และ
พัฒนาความรูUอยQางตQอเน่ือง และอีกท้ังดUวยความกUาวหนUาของเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหUหนQวยงาน
ตQางๆ นําเทคโนโลยีเหลQาน้ีเขUามาชQวยในการดําเนินงานของหนQวยงานใหUมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน อีก
ท้ังยังประดิษฐ?คิดคUนนวัตกรรมการเช่ือมโยงขUอมูลผQานเครือขQายอินเทอร?เน็ต โดยท่ีมนุษย?สามารถพูดใหU
คําสั่งหรือโตUตอบกันเป[นภาษาพูดผQานเครือขQาย เชQน การสนทนาผQานระบบโทรศัพท?เคลื่อนท่ี และการ
สนทนาผQานโปรแกรมสนทนาบนเครือขQายอินเทอร?เน็ต ความสามารถท่ีจะโตUตอบกับมนุษย?ในลักษณะน้ี 
ทําใหUคอมพิวเตอร?มีบทบาทในการแกUป~ญหาและชQวยเหลือคนในสังคมไดU เชQน คนพิการ หรือทุพพล
ภาพ เชQน คนหูหนวก คนใบU หรือคนตาบอด ในการติดตQอสื่อสารระหวQางกัน หรือแมUกระท่ังการสรUาง
หุQนยนต?คนรับใชU หรือหุQนยนต?สุนัข ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไมQจําเป[นตUองมีรูปรQางเป[นหุQนยนต? เพียงแคQเป[น
อุปกรณ?ประกอบท่ีอาจติดอยูQกับตัวมนุษย? ดังเชQนโทรศัพท? มือถือท่ีมนุษย?เกือบทุกคนบนโลกน้ีมีไวUใน
ครอบครองและอาจถือไดUวQาเป[นสQวนหน่ึงของชีวิตท่ีไมQสามารถขาดไดU 
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 การใชUนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?และสารสนเทศ ไมQไดUจํากัดแคQเพียงแตQการสรUาง
หุQนยนต?หรืออุปกรณ?อํานวยความสะดวกตQางๆ เพียงเทQาน้ัน แตQมนุษย?ยังไดUมีการพัฒนาและคิดคUน
โปรแกรม เพ่ือทําหนUาท่ีแทนมนุษย?กันเอง เชQน คอมพิวเตอร?ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรท่ีผลิต
สิ่งตQางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ไมQเวUนแตQในวงการศึกษาท่ีนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร?มาใชUเป[นอุปกรณ?ชQวยในการเรียนการสอนแหลQงสืบคUน และเผยแพรQขUอมูลทางการศึกษา
และยังสามารถชQวยเตรียมความพรUอมใหUกับผูUเรียนและผูUสอนหรือแมUกระท้ังผูUท่ีตUองการศึกษา รวมท้ัง
เป[นการฝTกทักษะของผูUเรียนใหUสามารถใชUคอมพิวเตอร?ในการศึกษาหาความรูUตQอไป ซึ่งการเรียนการ
สอนในหUองเรียนน้ันมีเทคนิคการสอนมากมายท่ีเป[นประโยชน?แกQผูUเรียน ไมQวQาจะเป[นการบรรยาย 
อภิปราย สาธิต หรือวิธีการอ่ืนๆ แตQอยQางไรก็ตามการเรียนการสอนในหUองเรียนท่ีมีผูUเรียนจํานวนมาก
ก็เป[นการยากท่ีผูUเรียนทุกคนจะสามารถเรียนรูUไดUทันกัน  
 โปรแกรม Adobe Audition เป[นโปแกรมท่ีใชUสําหรับปรับแตQงเสียงดนตรีกับไฟล? MIDI อยQาง
ครบวงจร , แสดงคลื่นเสียงในลักษณะ Spectral เพ่ือใชUงานเคร่ืองมือระดับสูง เชQน Effects 
Paintbrush Spot Healing Brush ฯลฯ , มิกซ?เสียงในมุมมอง Multitrack พรUอมเคร่ืองมือชQวย
ครบถUวนท่ีสุด , ตัดแตQงเสียงดUวยมุมมองพิเศษใหUงQายตQอการสรUาง Loopนอกจากน้ียังมาพรUอมกับ เอฟ
เฟกต?เสียงใหมQลQาสุด เชQน Reverb ,Analog Delay , Mastering tool ,Guitar Suite ,Tube-model 
Compressor และใชUประสิทธิภาพไดUอยQางมีคุณภาพ 
 จากท่ีกลQาวมาผูUวิจัยเห็นวQา การเรียนการสอนในลักษณะสื่อแอนิเมชันเสมือนจริงถือวQาเป[นตัว
ชQวยหน่ึงท่ีสําคัญในการสรUางความนQาสนใจใหUกับผูUเรียน และผูUเรียนยังสามารถศึกษาไดUดUวยตนเอง 
และสื่อแอนิเมชันเสมือนจริงยังเป[นการสรUางแรงเสริม (Reinforcement) ทําใหUผูUเรียนมีความอยาก
เรียนมากข้ึนอีกดUวย และอีกท้ังผูUวิจัยยังมุQงหวังวQางานวิจัยน้ีจะสามารถชQวยในการสอนของอาจารย?
ผูUสอนไดUเป[นอยQางดี.  

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
   1. เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน ของ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. เพ่ือหาประสิทธิผลทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยพัฒนา สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน 

3. เพ่ือหาประสิทธิภาพของ สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชัน
เบ้ืองตUน ใหUมีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ตัวแปรท่ีทํางานวิจัยน้ีประกอบดUวย 
ตัวแปรตUน ไดUแกQ สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน ของ

นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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 ตัวแปรตาม ไดUแกQ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรม
จัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธผิลการเรียน 

เพ่ือวัดผลการเรียนรูUตามวัตถุประสงค?ของงานวิจัยท่ีต้ังไวUท่ีไดUจากการพัฒนาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย วQาหลังจากการเรียนรูUผQานสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?ในรายวิชาเทคนิคพิเศษ แลUวผูUเรียนมี
ความรูUเพ่ิมข้ึนมากนUอยเพียงใด การเรียนเพ่ือวัดความรูUความเขUาใจอยQางแทUจริง อาจจะใหUเคร่ืองมือคือ
แบบทดสอบท้ังหมดในรายวิชาน้ันมาทดสอบกQอนเรียนเพ่ือหาเกณฑ?ในการเปรียบเทียบกQอนเรียนและ
หลังเรียนแลUวใหUผูUเรียนไดUเขUาไปศึกษาในบทเรียนคอมพิวเตอร?ชQวยสอน ใหUเสร็จสิ้นท้ังหมดในหนQวย
การเรียนน้ันแลUว(ธีระชัย ปูรณโชติ,2552) แลUวทําการวัดผลอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือหาประสิทธิผลการเรียนรูU
เพ่ือเป[นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?ใหUดีย่ิงข้ึน 
 
กรอบแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 

เพ่ือใหUตัวเน้ือหาวิชาและสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย น้ันมีประสิทธิภาพ (เสาวนีย? สิกขาบัณฑิต, 
2525) จําเป[นจะตUองมีการตรวจสอบจากผูUใชUเสียกQอน เพ่ือใหUทราบถึงขUอมูลท่ีแทUจริงในการสรUางสื่อ
มัลติมีเดียคอมพิวเตอร?วQามีประสิทธิภาพพรUอมท่ีจะนําไปใชUงานไดUจริงหรือไมQ เพ่ือปรับเปลี่ยนแกUไขใหU
ดีย่ิงข้ึนเคร่ืองมือท่ีใชUอาจเป[นแบบทดสอบหลังจากการเรียนแตQละหนQวยเพ่ือวัดหาประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร? 
 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

ประชากรและกลุQมตัวอยQางในการจัดทํางานวิจัยมีดังน้ี คือ  
        ประชากร ประกอบดUวย นักศึกษาช้ันป̂ท่ี 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 47 คน 

กลุQมตัวอยQางประกอบดUวยนักศึกษาป̂ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะ
วิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยใชUการสุQมตัวอยQางแบบ (Cluster 
sampling) จํานวน 30 คน 

 
 เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

ข้ันวิเคราะห?เน้ือหา (Content Analysis) ดําเนินการดังน้ี 
1. วิเคราะห?เน้ือหาวิชาโดยใชUวิธีระดมสมอง (Brainstorming Chart) จากแหลQงขUอมูลทาง

เอกสาร ตําราท่ีเก่ียวขUอง และจากผูUเช่ียวชาญทางดUานเน้ือหา รายละเอียดของการระดมสมอง 
2. สรUางความสัมพันธ?ของเน้ือหาภายหลังการระดมสมอง 
3. วิเคราะห?เน้ือหาโดยจัดเป[นแผนภูมิโครงขQายเน้ือหา (Content Network Chart)           
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ข้ันตอนการพฒันาบทเรียน 
1. เขียนรายละเอียดเน้ือหาแตQละกรอบตามรูปแบบท่ีกําหนด (Script development) โดย

ใหUสอดคลUองกับแผนท่ีไดUวางเอาไวU โดยผูUวิจัยเขียนเน้ือหาเป[นกรอบๆ ตามท่ีออกแบบไวUพรUอมท้ัง
กําหนดภาพ เสียง สี และการปฏิสัมพันธ?ใหUสมบูรณ? 

2. จัดลําดับเน้ือหา (Storyboard development) จากกรอบเน้ือหา แตQละกรอบท่ีไดUเขียน
ไวUบนสื่อสิ่งพิมพ?ที่นํามาจัดลําดับการนําเสนอตามท่ีไดUวางแผนไวU 

3. นําตัวบทเรียนท่ีสรUางข้ึนท่ียังเป[นสื่อสิ่งพิมพ?อยูQไปหาความถูกตUองของเน้ือหา  
   - การตรวจสอบความถูกตUองของเน้ือหาจะกระทําโดยการใหU ผูU เช่ียวชาญทางดUาน

เน้ือหาวิชาเทคโนโลยีเว็บ เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน เป[นผูUตรวจสอบจากน้ันนํา
ขUอบกพรQองมาแกUไข 
               - การตรวจสอบหาความเท่ียงตรงและความเช่ือม่ัน             
               - สรUางแบบทดสอบตQางๆ พรUอมท้ังประเมินคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรUางข้ึน (กังวล 
เทียนกัณฑ?เทศน?,2536) คือ คQาอํานาจจําแนก คQาความยากงQาย คQาความเท่ียง และคQาความเช่ือม่ัน 
เพ่ือนําไปบรรจุเป[นสQวนหน่ึงของบทเรียน โดยผูUวิจัยทําการวิเคราะห?วัตถุประสงค?เพ่ือการกําหนด
จํานวนขUอสอบในการทดสอบ 
 
ข้ันประเมินตัวบทเรียน (Evaluation)  

1. ตรวจสอบคุณภาพโดยผูUเช่ียวชาญทางดUานมัลติมีเดียเพ่ือใหUสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียมีความ
สมบูรณ?และเป[นไปตามหลักเกณฑ? 80/80  
            2. ทดลองดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุQมตัวอยQางประมาณ 30 คน เพ่ือนําผล
มาปรับปรุงและกําหนดวิธีการหาประสิทธิภาพจริง 

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

1. แนะนําวิธีการเร่ิมเรียนบทเรียนรวมถึงท้ังหมดถึงการปรับระดับเสียงคอมพิวเตอร?ในขณะ
เรียนบทเรียน วิธีการทําแบบทดสอบแตQละหนQวยการเรียนและการเลิกเรียนบทเรียน โดยใชUเวลาใน
การแนะนําเพียงแคQ 5 นาที เพราะผูUเรียนใชUซอฟต?แวร? Adobe Captivate 6.0 (กฤษณพงศ? เลิศ
บํารุงชัย,2556) และผูUเรียนมีทักษะในการใชUคอมพิวเตอร?ดีอยูQแลUว ผูUวิจัยเพียงแคQแนะนําวิธีการใชU
โปรแกรมซึ่งผูUเรียนสามารถทําความเขUาใจไดUภายในเวลา 5 นาที 

2. ทดสอบกQอนเรียน (Pre-test) ดUวยการทดสอบแบบเลือกตอบใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบ
กQอนเรียน โดยใชUวิธีการสุQมแบบทดสอบจากคลังขUอสอบของบทเรียนผQานโปรแกรมบทเรียน
คอมพิวเตอร?การสอนตามจํานวนขUอท่ีกําหนดไวU เม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลUวผูUวิจัยเก็บคะแนนสอบ
ของผูUเรียนแตQละคนไวU เพ่ือนําขUอมูลคะแนนท่ีไดUไปวิเคราะห?หาประสิทธิผลของบทเรียนตQอไป 
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       3. ใหUกลุQมตัวอยQางท่ีคัดเลือกไวUจํานวน 30 คน ดําเนินการเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUนคร้ังละ 1 หนQวยการเรียน โดยใชUเวลาเรียนหนQวยการเรียน
ละ 10 นาที ใชUเวลาในการทดลองท้ังหมด 6 คร้ัง รวมเวลา 1 ช่ัวโมง เม่ือเรียนจบบทเรียนแตQละ
หนQวยการเรียนแลUว ใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบของแตQละหนQวยการเรียน 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เม่ือเรียนจบทุกหนQวยการเรียนแลUว ใหUผูU เรียนทํา
แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขUอ โดยใชUวิธีการสุQมแบบทดสอบจากคลังขUอสอบ ผูUเรียนจะตUอง
เรียนและทําแบบทดสอบระหวQางเรียนใหUครบ ทุกหนQวยการเรียนกQอนจึงสามารถทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไดU เวลาท่ีกําหนดไวUใหUผูUเรียนทําแบบทดสอบคือ 40 นาที เม่ือผูUเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลUว 
ผูUวิจัยเก็บคะแนนหลังเรียนของผูUเรียนแตQละคนไวU และนําขUอมูลไปวิเคราะห?หาประสิทธิภาพของ
ผูUเรียน และประสิทธิผลทางการเรียนรูUของผูUเรียนตQอไป 
 
ผลการวิจัย  
        1. ผลการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองต'น 
    การสรUางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน เร่ิมจากการ
กําหนดวิชาท่ีจะสรUางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค?และกลุQมเป¡าหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานในการสรUางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรUางบทเรียน IMMCIP ไดUแกQ ข้ันตอน
วิเคราะห? (Analysis) ข้ันตอนออกแบบ (Design) ข้ันตอนพัฒนา (Development) ข้ันตอนติดต้ัง 
(Implementation) และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation)  

2. ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนของผู' เรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองต'น 

จากการทดลองเรียนสื่อคอมพิวเตอร?มัลติมีเดีย ผลการเปรียบเทียบผลตQางท่ีไดUจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผลท่ีไดUจากการทําแบบทดสอบกQอนเรียน (Pre-test) 

ผลการศึกษาพบวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ือง
โปรแกรมจัดการเสียงออดิ ชัน เบ้ืองตUน  พบวQาคะแนนผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนมีคQ าเฉลี่ ย 

( x

−

=33.00,S.D.=3.31) และคะแนนกQอนเรียนมีคQาเฉลี่ยเทQากับ ( x

−

=13.30 , S.D.=3.55) การทดสอบ 
T-test พบวQาไดUคQา  t = 19.83 ซึ่งมีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวQา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิ
ชันเบ้ืองตUนสูงข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังขUอมูลตามตาราง 1 
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ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย                 
เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน  

                                                                              (n=30) 

ผลท่ีได'จาก คะแนนเต็ม 
x

−

 S.D. t P 
แบบฝTกหัดกQอนเรียน 40 13.30 3.55 19.83 0.00* 
แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  

40 33.01 3.31 

            
3. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการ

เสียงออดิชันเบ้ืองต'น 
 จากการนําสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUนไปทดลองใชU
กับผูUเรียน จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตQละหนQวยการเรียน ใหUกลุQมตัวอยQางทําแบบทดสอบฝTกหัด
ทUายหนQวยการเรียน  เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดUไปเป[นขUอมูลในการหา
ประสิทธิภาพ พบวQามีประสิทธ์ิภาพเทQากับ 80/83 ซึ่งอยูQในเกณฑ?ท่ียอมรับไดU 80/80 ดังขUอมูลตาม 
ตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการหาประสิทธิภาพการเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองโปรแกรมจัดการ               
เสียงออดิชันเบ้ืองตUน  

(n=30) 
ผลท่ีได'จาก คะแนนเต็ม    x

−

 S.D. 
1

E  
2

E  
แบบฝTกหัดระหวQางเรียน (

1
E ) 60 48.26 1.49 80.43  

แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (

2
E ) 

40 33.27 4.08  83.15 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชัน
เบ้ืองตUนท่ีพัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทางการเรียนของผูUเรียน สามารถนํามา
วิเคราะห?และอภิปรายผลไดUดังน้ี 
 1.การสรUางสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน เร่ิมจากการ
กําหนดวิชาท่ีจะสรUางบทเรียน กําหนดวัตถุประสงค?และกลุQมเป¡าหมายของบทเรียน โดยมีข้ันตอนการ
ดําเนินงานในการสรUางตามลําดับ 5 ข้ันตอน ตามแนวทางการสรUางบทเรียนตามหลักการ IMMCIP  
ของ (ไพโรจน? ตีรณธนากุล และ ไพบูลย? เกียรติโกมล ,2541) ไดUแกQ ข้ันตอนวิเคราะห? (Analysis) 
ข้ันตอนออกแบบ (Design) ข้ันตอนพัฒนา (Development) ข้ันตอนติดต้ัง (Implementation) 
และข้ันตอนประเมินผล (Evaluation) 
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 2. ผลการศึกษาพบวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUนพบวQาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี คQาเฉลี่ย 

( x

−

=33.00,S.D.=3.31) และคะแนนกQอนเรียนมีคQาเฉลี่ยเทQากับ ( x

−

=13.30 , S.D.=3.55) การทดสอบ 
T-test พบวQาไดUคQา  t = 19.83 ซึ่งมีความแตกตQางกันอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แสดงวQา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ีเรียนดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิ
ชันเบ้ืองตUนสูงข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงวQาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูUเรียนท่ี
เรียนดUวย สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน ข้ึนอยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลUองกับ(ป�ยะมาศ แกUวเจริญ,2559) ไดUทําการศึกษาเร่ืองการพัฒนาเทคโนโลยี
สื่อแผQนพับ เร่ืองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? พบวQาการนําเทคโนโลยีเสมือนจริงในแผQนพับ (Augmented 
Reality) มาจัดการเรียนรูUเป[นมิติใหมQทางการศึกษา ทําใหUผูUเรียนมีความสนใจ ใฝ¤เรียนรูU อยากรูUอยาก
เห็นเรียนรูUสิ่งใหมQ สรUางประสบการณ?ท่ีแปลกใหมQ และมีสQวนรQวมในการเรียนรูUไดUมากข้ึน สรUางท่ีมี
ความหมายกับตนเอง เกิดปฎิสัมพันธ?เช่ือมโยงเขUาสูQหUองเรียนไดUการเรียนรูU ท่ีสอดคลUองกับ
ความสามารถและการเรียนรูUของตนเอง 
 3. การหาประสิทธิภาพการเรียนรูUดUวยสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เร่ืองโปรแกรมจัดการเสียง
ออดิชันเบ้ืองตUนจากการนําสื่อบทเรียนเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร? ไป
ทดลองใชUกับผูUเรียนใน จํานวน 30 คน หลังเรียนจบแตQละหนQวยการเรียน  ใหUกลุQมตัวอยQางทํา
แบบทดสอบฝTกหัดทUายหนQวยการเรียน  เพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และนําคะแนนท่ีไดUไปเป[น
ขUอมูลในการหาประสิทธิภาพ พบวQามีประสิทธ์ิภาพเทQากับ 80/83 ซึ่งอยูQในเกณฑ?ท่ียอมรับไดU 
(E1/E2=80/80)  
 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหU สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มีเร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิชันเบ้ืองตUน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามท่ีกลQาวไปแลUวขUางตUนคือ 

1. การวางแผน ออกแบบและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียเร่ืองโปรแกรมจัดการเสียงออดิ
ชันเบ้ืองตUน ไดU ยึดหลักการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?แบบ IMMCIP (Interactive 
Multimedia Computer Instruction Package) ไดU ทําตามกระบวนการทุกข้ันตอนโดยในทุก
ข้ันตอนจะมีผูUเช่ียวชาญ ตรวจสอบ ขUอบกพรQอง ช้ีแนะและแกUไขป~ญหาท่ีผูUวิจัยประสบป~ญหาในการ
พัฒนา(วารินทร? รัศมีพรหม.2531) สQวนในการนําเสนอเน้ือหาผูUสอนไดUออกแบบตัวดําเนินการสอน
แทนตัวผูUสอนในการบรรยายเน้ือหาในแตQละหนQวยพรUอมกับภาพประกอบเน้ือหา เสียงบรรยาย เสียง
ประกอบ ในการเรียนรูUเพ่ือใหUผูUเรียนน้ันเปรียบเสมือนไดUเขUาไปเรียนในหUองเรียนน้ันจริง ๆ 

2. สQวนของกระบวนการเรียนการสอน ไดUมีข้ันตอนในการพัฒนา อยQางเป[นระบบโดยในแตQ
ละ หนQวยการเรียนจะประกอบไปดUวย การนําเขUาสูQบทเรียน การนําเสนอเน้ือหา แบบฝTกเพ่ือเสริม
ความเขUาใจ สรุป และแบบทดสอบหลังเรียน โดยผูUวิจัยไดUพัฒนาซอฟต?แวร? ท่ีสนับสนุนดUาน ภาพน่ิง 
เสียง ภาพเคลื่อนไหว ขUอความ ภาพประกอบการเรียน ตัวดําเนินเน้ือหา ท่ีเหมาะกับบทเรียนนํามา
พัฒนาและสามารถนําไปใชUในการเรียนรูUดUวยตนเองไดUอยQางมีประสิทธิภาพ  
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ข'อเสนอแนะ 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีใชUสื่อมัลติมีเดีย มีขUอดีในการตอบสนองตQอความแตกตQาง 

ระหวQางบุคคลไดUเป[นอยQางดี  ผูUเรียนสามารถเลือกเรียนไดUตามความสนใจและสามารถเรียนก่ีคร้ังก็ไดU 
แตQท้ังน้ีสื่อมัลติมีเดียเป[นเพียงสื่อชนิดหน่ึงท่ีนํามาใชUในการเรียนการสอน เพ่ือเป[นทางเลือกหน่ึงใหU
ผูUเรียน ซึ่งครูผูUสอนตUองมีการติดตQอผลอยQางตQอเน่ือง 

 2. การเรียนการสอนโดยใชUสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูUดUวยตนเอง จะเห็นวQาใหUผลการเรียนรูU
ท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากนักเรียนสามารถเขUาไปใชUบทเรียนไดUทุกท่ีทุกเวลา มีอิสระในการเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความถนัด ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีจึงสามารถท่ีจะนําไปประยุกต?ใชUใน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ 

3.ควรเพ่ิมเอฟเฟคในการสรUางพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียคอมพิวเตอร?เพ่ือเพ่ิมความ
นQาสนใจใหUผูUเรียนมีความอยากเรียนมากย่ิงข้ึน  
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บทคัดย�อ 

ปริมาณยอดความตUองการสินคUาเป[นหน่ึงในขUอมูลท่ีมีความสําคัญสําหรับใชUในกระบวนการ
วางแผนการผลิต โดยท่ัวไปแลUวขUอมูลปริมาณความตUองการสินคUามักมีท่ีมาจากการบริหารจัดการของ
ฝ¤ายท่ีบริหารขององค?กร อยQางไรก็ตามผลลัพธ?จากการบริหารจะตUองมีความผิดพลาดจากความเป[น
จริงอยูQเสมอ เชQนเดียวกับโรงงานผลิตรถจักรยานยนตร?ท่ีใชUเป[นกรณีศึกษาของงานวิจัยน้ีท่ีประสบ
ป~ญหาความสูญเสียซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของแผนกเช่ือม กลQาวคือ ผลการทํางานท่ีมีความ
สลับซับซUอนมากเกินความเป[นจริงจึงทําใหUการวางแผนการผลิตตUองใชUกําลังคนและทรัพยากรเกิน
ความจําเป[นจนเกิดตUนทุนสูญเปลQา ในทางตรงขUาม หากผลการบริหารตํ่ากวQาความเป[นจริงจะทําใหU
การวางแผนการผลิตมีกําลังคนและทรัพยากรไมQพอเพียงจนสQงผลใหUเสียโอกาสการขาย ผลกระทบ
ดังกลQาวเม่ือคิดเป[นความสูญเสียทางการเงินนับเป[นจํานวนท่ีสูงถึง 5 ลUาน บาทถัวเฉลี่ยตQอป̂ ป~ญหา
ดังกลQาวทําใหUโรงงานตัวอยQางตUองพยายามเสาะหาวิธีการบริหารจัดการท่ีมีความแมQนยําสูงกวQาวิธีการ
ป~จจุบันเพ่ือสรUางความสามารถในการแขQงขันทางดUานการวางแผนการผลิตและการจัดการดUานตUนทุน 
งานวิจัยน้ีไดUทดลองทําการบริหารจัดการใหมQปริมาณของเสียจากการผลิตรถจักรยานยนตร?ใน แผนก
เช่ือมหลักในโรงงาน การวิเคราะห?ขUอมูลเหลQาน้ีมีบทบาทสําคัญตQอการวางแผนกําลังคนและทรัพยากร
สําหรับใชUในการแกUป~ญหาเก่ียวกับของเสียท่ีพบในกระบวนการผลิตของแผนกเช่ือมและมีผลทําใหUเกิด
การตีกลับสินคUากลับมายังบริษัทอีกเป[นจํานวนมากนอกจากน้ีแลUว เม่ือนําผลลัพธ?ท่ีไดUจากการวิจัยไป
เสนอใหUผูUเช่ียวชาญท่ีอยูQในกลุQมผูUผลิตและจัดจําหนQายรถจักรยานยนตร?ไดUทําการพิจารณา โดยการ
จัดการประชุมกลุQมผูUเช่ียวชาญแบบโฟกัสกรุ¢ป (Focus Group) จากการพิจารณาของกลุQมผูUเช่ียวชาญ
ตQางลงความเห็นวQา งานวิจัยน้ีเป[นประโยชน?ตQอการบริหารขUอมูลท่ีใชUสําหรับวางแผนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรมประกอบยานยนต?หรือการผลิตช้ินสQวนยานยนต?และสามารถนําไปประยุกต?ใชUกับ
โรงงานอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะการผลิตคลUายคลึงกันไดUอีกดUวย 

 
คําสําคัญ: โฟกัสกรุ¢ป, ความแมQนยํา, รถจักรยานยนต? 
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Abstract 
The quantity of product demand is one of the important information for use 

in the production planning process. In general, the quantity of product demand is 
usually sourced from the management of the department that manages the 
organization. However, management results must always be from actual errors. The 
same is the motorcycle factory used as a case study of this research at Experiencing 
the loss caused by the mistakes of the welding department, that is, the work results 
that are too complicated to be true, causing the production planning to use more 
manpower and resources until the cost of waste in On the other hand, if the 
management results are underestimated, the production planning will not have 
enough manpower and resources, resulting in losing sales opportunities. The said 
impact, when considered as financial loss, is as high as 5 million baht per year on 
average. Such problems cause the sample factory to try to find management 
methods that are more accurate than the current methods in order to create 
competitiveness in production planning and cost management. This research has 
experimented with the new management of waste from production. Motorcycle in 
The main welding department in the factory The analysis of these data plays an 
important role in the planning of manpower and resources for solving the problems 
of waste found in the welding department's production process and resulting in a 
number of product bounces back to the company. Moreover When the results of the 
research are presented to the experts in the group of manufacturers and 
distributorsThe motorcycle was considered By organizing a focus group meeting 
based on the consideration of expert groups, they agreed that This research is useful 
for data management used for production planning in the automotive assembly 
industry or the production of automotive parts and can be applied to other factories. 
That has similar production characteristicsToo 

 
Keywords: Focus group, precision, motorcycle 

 
บทนํา 

สภาวะเศรษฐกิจในป~จจุบันท่ีเกิดการชะลอตัวและกUาวเขUาสูQสภาวะชะงักงันและถดถอยทําใหU
ในป~จจุบันสถานประกอบการตQางๆตUองเรQงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค?กรของตนเองใหUทันตQอ
สถานการณ?เพ่ือใหUสามารถนําพาองค?กรใหUฝ¤าฟ~นกับป~ญหาและอุปสรรคตQางๆการทํางานโดยมี
กระบวนการผลิตแบบเกQาท่ีลUาสมัยหรือผลผลิตท่ีไมQมีการพัฒนาอาจทําใหUองค?กรของตัวเองอยูQไมQไดUใน
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อนาคตเน่ืองจากเกิดการแขQงขันสูงทางดUานการขายสินคUาและการบริการโดยเฉพาะสินคUาและ
ผลิตภัณฑ?ประเภทรถจักรยานยนต?ท่ีมีความคลQองตัวสูงในยามรถติดและคQานํ้ามันท่ีประหยัดท่ีนับวัน
จะตUองตามเทคโนโลยีใหUทันและตUองแขQงกับผูUประกอบการณ?ภายในประเทศและรถจักรยานยนต?ราคา
ถูกท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆบวกกับสภาพเศรษฐกิจป~จจุบันท่ีเกิดการชะลอตัวองค?กรธุรกิจหรือบริษัทท่ี
สามารถตอบสนองความตUองการท่ีหลากหลายของลูกคUาไดUจึงจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จตาม
เป¡าหมายทางธุรกิจท่ีไดUวางแผนไวUดUวยเหตุผลดังกลQาวสิ่งท่ีควรไดUรับการพิจารณาใหUความสนใจเป[น
อันดับแรกคือกระบวนการการผลิตท่ีสามารถผลิตสินคUาและผลิตภัณฑ?ท่ีหลากหลายไดUตามความ
ตUองการของลูกคUาสิ่งท่ีผูUประกอบการหรือบริษัทตUองการคือการผลิตสินคUาท่ีดีและมีคุณภาพและ
สามารถจัดสQงไดUตรงตามความตUองการของลูกคUาท้ังในสQวนของปริมาณและเวลาและการทําใหUมีตUนทุน
การผลิตท่ีตํ่าดังน้ันผูUประกอบการหรือบริษัทตQางมุQงหวังท่ีจะทํากําไรจากการขายสินคUาและการบริการ
ซึ่งการเพ่ิมข้ึนของกําไรสามารถทําไดUจากการเพ่ิมราคาขายและการลดตUนทุนแตQการจะเพ่ิมราคาน้ัน
ตUองคํานึงถึงคุณภาพเป[นสําคัญดUวยและสิ่งท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานคือการลดตUนทุนแตQยังคง
คุณภาพท่ีดีไวUไดUซึ่งสามารถทําไดUหลายวิธีโดยท่ัวไปมักใชUการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดของเสีย
และยังทําใหUสินคUาน้ันยังมีคุณภาพท่ีดีเหมือนเดิมซึ่งเป[นการลดตUนทุนโดยท่ีสินคUาไมQมีการเปลี่ยนแปลง
และในอนาคตจะสามารถลดราคาขายเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขQงขันเม่ือสQวนแบQงทางการตลาดมากข้ึน
ทําใหUเกิดการเพ่ิมข้ึนของกําไรผูUประกอบการจะสามารถดําเนินธุรกิจตQอไปไดUแตQเม่ือผลิตแลUวตUอง
กลับมาซQอมใหมQจึงมีเหตุตUองนําขUอมูลจากลูกคUากลับมาบริหารจัดการใหมQเพ่ือไมQใหUเกิดความผิดพลาด 
หรือถUาผิดพลาดก็ใหUนUอยลง ผูUวิจัยจึงทําการวิจัยเพ่ือลดของเสียของแผนกเช่ือมดUวยการบริหารจัดการ
ใหมQภายหลังการเชื่อมเสร็จแลUว จะตUองเคาะเอาสะแลค (ภาษาชQางจะเรียกวQาขี้เชื่อม) ออกหรือ
การเจียร เพื่อตกแตQงรอยเชื่อมกQอนทําการชุบเพราะสาเหตุมาจากขี้เชื่อมเขUาไปเกาะตามรูน¢อต
ตQางๆจํานวนมาก และการบริหารจําเป[นตUองใชUหลักการ 5 Mคือ l.M = Man คน,  2.M = Material 
วัตถุดิบ, 3.M = Method วิธีการ, 4.M = Machine เคร่ืองจักร, 5.M = Measurement การวัดผล, 
ประยุกต?ใชUรQวมกับ Control Chart ทําใหUมีประสิทธิภาพลดตUนทุนไดU 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1.เพ่ือหาขUอมูลท้ังกQอนและหลังแผนกเช่ือมในขบวนการการผลิตรถจักรยานยนต? 
2 .เพ่ื อลด จํานวนของเสี ย  (Loss) ใหU เหลื อ  0 .5ในแผนกเช่ือม ท่ี เกิดจากการผลิ ต

รถจักรยานยนต? 
3. เพ่ือนําผลวิจัยมาถQายทอดเป[นความรูUใหUศึกษาและมอบขUอมูลใหUโรงงานตUนแบบตQอไป 
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พ.ศ.2540 อุตสาหกรรมน้ีก็ไดUฟ±£นตัวและมีอัตราการเติบโตจนมีมูลคQาคิดเป[นรUอยละ3.6ของจีดีพี
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อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต?และช้ินสQวนรถจักรยานยนต?เป[นหน่ึงในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร?ของ
ประเทศไทยเน่ืองจากเป[นอุตสาหกรรมท่ีมีความเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนอ่ืนๆอีกจํานวน
มากมายเชQนบริษัทผูUผลิตสQวนประกอบในตัวรถจักรยายนต? เบาะน่ัง สายไฟ หลอดไฟ ยาง
รถจักรยานยนต? ซึ่งบริษัทเหลQาน้ีเป[น Supplier ขนาดใหญQคอยผลิตช้ินสQวนตQางๆป¡อนโรงงาน
ประกอบรถจักรยานยนต?และรถยนต?และมีบทบาทสําคัญเช่ือมโยงในการจUางงานท้ังแรงงานไรUฝ^มือ
และแรงงานก่ึงมีฝ^มือโดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝ^มือและบริษัทเหลQาน้ีจําเป[นตUองอาศัยซึ่งกันและกันท้ัง
ภาครัฐและเอกชน เชQน อุตสาหกรรมจังหวัด, คณะกรรมการการสQงเสริมการลงทุน, สภาอุตสาหกรรม
แหQงประเทศไทย, กระทรวงพานิชญ?,แรงงานจังหวัด, ผูUประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและ
จําหนQายรถจักรยานยนต?ในประเทศไทยโดยผูUวิจัยไดUศึกษาQuantitative Researchรูปแบบการวิจัย
เชิงสํารวจและสัมภาษณ?จากพนักงาน สถานประกอบการ คือ พนักงาน ผูUบริหาร เจUาของกิจการ(ใน
โรงงานผลิตรถจักรยานยนต? 1 โรงงานในเขต ธัญบุรี จังหวัดทุมธานี และตัวแทนจําหนQาย
รถจักรยานยนต? จํานวน 5 ภาคคือภาคเหนือ,ภาคอิสาน,ภาคกลาง,ภาคใตU,และภาคอ่ืนๆในประเทศ
ไทย 

ความหมายของการจัดการบุคคลากร (Human Resource Management) มีนักวิชาการ 
เดวิดและเวอร?เทอร? (David and Weather, 993, p. 11) ไดUใหUความหมายของการจัดการบุคคลากร
ไวU 4 ทรรศนะดUวยกัน 

1. ความหมายทางดUานทรัพยากรมนุษย? 
ความหมายทางดUานทรัพยากรมนุษย? (Human Resource) การจัดการบุคลากรคือการ

จัดการบุคลากรในองค?การโดยใหUความสําคัญในศักด์ิศรีแหQงความเป[นมนุษย? ตUองเอาใจใสQดูแล และทํา
ใหUบุคลากรน้ันไดUรับผลประโยชน?ที่เหมาะสม เพ่ือทําใหUบุคคลากรมีขวัญกําลังใจในการทํางาน 

2. ความหมายทางดUานการจัดการ  
ความหมายทางดUานการจัดการ (Management) การจัดการบุคคลากรคือ หนUาท่ีความ

รับผิดชอบของผูUจัดการทุกคน ฝ¤ายจัดบุคลากรมีหนUาท่ีใหUบริการท้ังผูUจัดการและบุคลากรท้ังหลายโดย
ตUองอาศัย ประสบการณ?ความชํานาญในการทํางาน และจะตUองสรUางใหUบุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพ
การทํางานท่ีดีและอยูQดีกินดี 

เสนาะ ติเยาว? (2543) กลQาววQา การบริหาร คือ การทํางานใหUสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนและการ
บริหาร คือ กิจกรรมในการใชUทรัพยากรขององค?การใหUบรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การอยQางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความหมายน้ี การบริหารไดUแกQ กิจกรรมในการวางแผน การจัด 
องค?การ การจูงใจและการควบคุม ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุใหUบรรลุเป¡าหมายขององค?การ
ดUวยดี 

แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับงานอุตสากรรม 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษท่ี 18 เป[นตUนมาน้ัน ทําใหUเกิดการเปลี่ยนแปลง การ

ดํารงชีวิตจากการเกษตรกรรมเป[นการอุตสาหกรรมเชQนเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหQงชาติของไทย ฉบับท่ี 1 (2504) น้ัน ท่ีสQงเสริมภาคอุตสาหกรรมมีการสQงสินคUาออกและชักชวนใหU
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ชาวตQางประเทศเขUามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ท้ังอุตสาหกรรมดUานการผลิตและอุตสาหกรรมดUาน
การบริการ การต่ืนตัวดUานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทําใหUประเทศไทยกลายเป[นประเทศ
อุตสาหกรรมแบบใหมQ ท่ีเรียกวQา นิกส? (Newly Industrialized Countries : NICS) จากแนวคิด
ดังกลQาว  นายฮิโรโน  ผูUเช่ียวชาวญชาวญี่ปุ¤นประจําประเทศไทย ไดUช้ีและสนับสนุนดUวยการช้ีวQา 
ประเทศไทยจะกลายเป[นประเทศนิกส?ไดUน้ันควรมีองค?ประกอบ 7 ประการ คือ (เปร่ือง  กิจรัตน?ภร : 
2544) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ความหมายคําวQาอุตสาหกรรม 
 ปรุงศักด์ิ อัตพุฒ (2550) ไดUสรุป การจัดอุตสาหกรรม หมายถึง การประกอบของกลุQมบุคคล
โดยอาจแปรรูปวัตถุดิบใหUเป[นวัตถุสําเร็จรูปโดยใชUแรงงานมนุษย?หรือเคร่ืองจักร เทคโนโลยี การ
จัดการ โดยมีกระบวนการอยQางเป[นระบบเพ่ือแปรสภาพใหUเป[นผลิตภัณฑ?สําหรับอุปโภคบริโภค 
หมายถึง การเพาะเลี้ยง การขยายพันธุ? การใชUทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการทQองเท่ียวและการบริการ
ตQาง ๆ ดUวย 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2554) กลQาววQา อุตสาหกรรม คือ กิจกรรมท่ีใชUทุนและ
แรงงานเพ่ือผลิตสิ่งของหรือจัดใหUมีการบริการ 
 
ผลการวิจัย 

ใชUแผนภูมิควบคุม (Control Chart) 
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมน้ัน จํานวนผลิตภัณฑ?ท่ีตUองการทําการผลิตมีจํานวนมากทํา

ใหUคุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ?มักเปลี่ยนแปลงอยูQตลอดเวลาเน่ืองมาจากป~จจัยตQางๆความเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน เรียกวQากระบวนการผลิต เกิดการแปรผันหากความแปรผันท่ีเกิดข้ึน มีคQามากจะสQงผลกระทบ
ตQอคุณภาพของผลิตภัณฑ?โดยตรงแผนภูมิควบคุม (Control Chart) หรือ Stewart Chart คือแผนภูมิ
ท่ีเขียนข้ึน โดยใชUหลักการทางดUานสถิติเพ่ือเป[นเคร่ืองมือตรวจจับและควบคุมกระบวนการผลิตใหU
สามารถป¡องกันและแกUไข ป~ญหาดUานคุณภาพไดUทันทQวงที และไมQเกิดป~ญหาดUานคุณภาพในปริมาณท่ี
มาก 

แผนภูมิควบคุม (Control Chart) จะทําหนUาท่ีหลัก 3 ประการ 
- เพ่ือชQวยกําหนดมาตรฐานในการผลิตเชQน กําหนดคQาเฉลี่ยของคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ? 
- เพ่ือชQวยใหUการผลิตบรรลุเป¡าหมาย                                                     
- เพ่ือใชUในการปรับปรุงการผลิต 
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Control Chart Systems 

 
หลังจากทําการบริหารดUวย 5 M และทํา Control Chart Systems ทําใหUจํานวนของเสีย

ลดลงเหลือ 0.5 
 

 

 
Control Chart Systems 
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อภิปรายผล 
จากการวิเคราะห?ขUอมูลท่ีไดUจาก Control Chart Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M ท้ัง

หมดแลUวปรากฎวQางานวิจัยน้ีไดUขUอมูลท่ีดีท่ีสุดและไดUคQาพารามิเตอร?ท่ีไดUจากการประมาณการดUวย 
Control Chart Systemsและประยุกต? ใชU กับ  5 M ของบริษัทตัวอยQางท่ี ไดU ดําเนินการไวUมา
เปรียบเทียบกับคQากQอนทําการวิจัย จากการวิจัยปรากฏวQาไดUคQาสูญเสียลดลงเหลือ 0.5จากการทํา
Control Chart Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M ตQอป̂ และไดUนําคQาเหลQาน้ีไปทํากิจกรรม Focus 
Group โดยผูUเช่ียวชาญดUานการผลิต จากกลุQมบริษัท ผลิตรถจักรยานยนต? ไดUผลสรุปวQา สามารถนํา
ขUอมูลและวิธีการจากงานวิจัยไปประยุกต?ใชUในกิจการการผลิตท่ีคลUายกันไดUและประโยชน?ท่ีไดUจาก
งานวิจัยคือ ไดUตัวแบบ Control Chart Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M เป[นวิธีการหาคQาในอนาคต
ท่ีมีความเหมาะสมกับการผลิตแตQละแผนก และการสQงไปขายตามแตQละภูมิภาคอยQางเหมาะสมโดยไดU
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม จากสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทําหนUาท่ีนํา Control Chart 
Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M เป[นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย เม่ือไดUผลการนํา Control 
Chart Systemsและประยุกต? ใชU กับ 5 M ก็จะนําผลท่ีไดU ไปใชUประโยชน? ในโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต? และสมาคมผูUผลิตช้ินสQวนยานยนต?ของประเทศไทยจะใชUขUอมูลท่ีไดUจากสํานักงานวิจัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพ่ือสQงขUอมูลตQอใหUผูUผลิตรถจักรยานยนต? โดยผูUผลิตรถจักรยานยนต?จะนําผล
การใชU Control Chart Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M ไปใชUในการวางแผนกําลังการผลิต ถUาเป[น
การวางแผนในระยะยาว จะใชUขUอมูลใหUผูUผลิตใชUในการประกอบการตัดสินใจสําหรับการต้ังโรงงานใหมQ
หรือขยายโรงงานเพ่ิมกําลังการผลิต การสั่งซื้อเคร่ืองจักร การพัฒนาผลิตภัณฑ?ใหมQ รวมถึงการลงทุน
ในระยะยาว แตQถUาเป[นการนําผลการ Control Chart Systemsและประยุกต?ใชUกับ 5 M ไปใชUในการ
วางแผนระยะปานกลางก็จะนําไปใชUเก่ียวกับการจัดการสินคUาคงคลัง การจัดจUางผูUรับเหมาชQวง การ
ทํางานลQวงเวลา จํานวนแรงงาน หรือถUาใชUในการวางแผนระยะสั้น ก็จะใชUเก่ียวกับป~จจัยการผลิตคง
ตัวและป~จจัยการผลิตแปรผันท่ีมีอยูQ เพ่ือใหUการผลิตเป[นไปตามเป¡าหมายท่ีวางไวU 
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ข'อเสนอแนะ 
        จากผลการวิเคราะห?พบวQาป~ญหาการเกิดของเสียสQวนใหญQเกิดข้ึน ในสQวนการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบดUวย สQวนสําคัญ หลังจากการวิเคราะห?โดยใชU Control Chart Systems และประยุกต?ใชU 5 
MรQวมดUวยแลUวสามารถเลือกกระบวนการท่ีทําใหUเกิดของป~ญหาของเสียไดU 4 สQวนการตามลําดับจาก
มากไปนUอย คือเสียจากคน, เสียจากข้ีเช่ือมไปอุดตามรูหรือเกลียว, เสียจาก logisticภายใน
สายการผลิต, เสียจากแผนกเช่ือม, และโดยไดUต้ังกระบวนการของการตรวจสอบการทํางานจริง แตQละ
สQวน กระบวนการไดUทําการวิเคราะห?หาลักษณะของของเสียท้ังหมดโดยใชU Control Chart Systems 
อีกคร้ังเพ่ือหาลักษณะของเสียท่ีเกิดข้ึนมากของแตQละกระบวนการผลิต สามารถสรุปลักษณะของเสีย
หลักๆไดU 4 สQวนซ้ําคร้ังท่ีสองคือเสียจากคน, เสียจากSupplier, เสียจาก logistic, เสียจากแผนกเช่ือม 
และชQวยกันระดมสมองกับทีมผูUเช่ียวชาญ พบวQาสาเหตุท่ีเกิดของเสียเกิดจาก 2 สQวนหลัก คือ สQวน
กระบวนการผลิต โดยการแกUไขป~ญหาในสQวนน้ีทําโดยการกําหนดทํางานใหUไดUมาตรฐานงานใน 4 สQวน
ท่ีพบจุดบกพรQอง ปรับปรุงทีมงานและทดสอบโดยทําโปรแกรมเพ่ือเก็บขUอมูลช้ินงานท่ีเสียในการ
ทดสอบเพ่ือทําการปรับปรุงและบํารุงรักษาตQอไป และผลท่ีไดUหลังจากการปรับปรุงพบวQาสามารถลด
ของเสียของ กระบวนการผลิตของแผนกเช่ือมลดเหลือ 0.5 เปอร?เซ็นต? ซึ่ง เป[นไป ตามเป¡าหมายท่ีต้ัง
ไวU คือกําหนดใหUของเสียมีไมQเกิน 1 เปอร?เซ็นต?ตQอเดือน 
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บทคัดย�อ 

ผูUประกอบการจะตUองมีความสามารถผลิตยางรถยนต?ที่มีคุณภาพอีกท้ังทางดUานราคาจะตUองมี
การแขQงขันในตลาดไดUและระบบ Logistics จะตUองตรงตQอเวลาตามความตUองการของลูกคUาในแงQของ
ปริมาณและเวลาและมีตUนทุนการผลิตท่ีตํ่าโดยในแงQของการลดตUนทุนสามารถทําไดUท่ีตUนทางของการ
ผลิตโดยมีหลายวิธีเชQนการลดตUนทุนท่ีเคร่ืองผลิตไอนํ้าท่ีงานวิจัยช้ินน้ีจะนําเสนอวิธีการท่ีเขUาไปทําการ
วิจัยในโรงงานเพ่ือลดตUนทุนดUานพลังงานของโรงงาน (Energy cost of factory) ตUนทุนหรือคQาใชUจQาย
ดUานพลังงานเป[นตUนทุนอยQางหน่ึงของโรงงานทุกประเภท ถึงแมUวQาคQาใชUจQายดUานพลังงานอาจมีสัดสQวน
ไมQมากนัก เม่ือเปรียบเทียบกับคQาใชUจQายดUานบุคลากร วัตถุดิบ และคQาการตลาด แตQการลดคQาใชUจQาย
ในสQวนน้ีก็จะชQวยเพ่ิมกําไรใหUแกQโรงงานไดU โดยเฉพาะอยQางย่ิงการแขQงขันทางธุรกิจท่ีรุนแรงมากข้ึนซึ่ง
ทําใหUคQาใชUจQายในสQวนอ่ืน อาทิ คQาจUางบุคลากร คQาวัตถุดิบ ควบคุมไดUยาก ประกอบกับราคานํ้ามัน 
และไฟฟ¡าท่ีมีความผันผวนและมีแนวโนUมเพ่ิมข้ึนอยQางตQอเน่ือง การลดคQาใชUจQายดUานพลังงานจึงไดUรับ
ความสนใจจากเจUาของโรงงานมากข้ึนโดยมักใชUการปรับปรุงกระบวนการผลิตไอนํ้าเพ่ือลดการสูญเสีย
(Loss)โดยวิธีการการหุUมฉนวนกันความรUอนจะสQงผลใหUลดการสูญเสียทางพ้ืนผิวของวัตถุไดUประมาณ 
95% ของการสูญเสียความรUอนทางพ้ืนผิว ซึ่งผลประหยัดจะมากหรือนUอยข้ึนอยูQกับการเลือกใชU ชนิด
และความหนาของฉนวนความรUอน ดังน้ันเม่ือลงทุนหุUมฉนวนพ้ืนผิววัตถุแลUว ระยะเวลาคืนทุนจะมาก
หรือนUอย จะข้ึนอยูQกับอุณหภูมิพ้ืนผิวของวัตถุ, ช่ัวโมงการใชUงาน และคQาเช้ือเพลิง ซึ่งปกติการหุUม
ฉนวนจะมีระยะเวลาคืนทุนไมQเกิน 2 ป̂ โดยปกติเม่ือหุUมฉนวนท่ีความหนาแนQนเหมาะสม อุณหภูมิ
พ้ืนผิวฉนวนจะไมQเกิน 60°C สQงผลใหUมีคQาใชUจQายจากเดิม ปริมาณนํ้ามันท่ีใชUถัวเฉลี่ยตQอป̂ 4,896,000 
ลิตรตQอป̂ลดลงเหลือ 4,800,000 ลิตรตQอป̂ปริมาณท่ีประหยัดลงไดU 96,000ลิตรตQอป̂และคQานํ้ามันเตา
ถัวเฉลี่ยตQอป̂ จากเดิม 68,544,000 บาทตQอป̂ ลดลงเหลือ 67,200,000 บาทตQอป̂ปริมาณท่ีประหยัด
ลง 1,344,000 และราคาไอนํ้าตQอตันจากเดิมถัวเฉลี่ยตQอป̂ 1,142.4 บาทตQอตันลดลงเหลือ 1,120 
บาทตQอตัน ปริมาณท่ีประหยัดลง 22.4 บาทตQอตัน งานวิจัยน้ีเป[นประโยชน?ตQอการนําขUอมูลไปใชU
สําหรับวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต? หรือการผลิตไอนํ้าอุตสาหกรรม
สามารถนําไปประยุกต?ใชUกับโรงงานอ่ืนๆท่ีมีลักษณะคลUายคลึงกันไดUอีกดUวย 
 
คําสําคัญ: พลังงาน, การสูญเสีย,ฉนวน 
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Abstract 
Entrepreneurs must have the ability to produce quality tires, as well as the 

price must be competitive in the market and the Logistics system must be on time 
according to the needs of customers in terms of quantity and time and the cost of 
Low production, in terms of cost reduction, can be done at the source of production 
in many ways, such as reducing the cost at the steam generator that this research 
will present. The research plant To reduce energy costs of the factory (Energy cost of 
factory). Cost or energy costs are one of the costs of all types of factories. Although 
energy costs may not be that much When compared to personnel costs, raw 
materials and marketing expenses But reducing costs in this area will also help 
increase the profitability of the factory. Especially the more intense business 
competition which causes other expenses Such as personnel costs, raw materials 
that are difficult to control, coupled with oil prices And electricity that has 
fluctuations and tends to increase continuously Reducing energy costs has attracted 
more factory owners, often by improving the steam production process to reduce 
losses by means of thermal insulation, resulting in reduced losses. Can lose about 
95% of the surface heat loss which Economical results will be more or less 
depending on the selection. Type and thickness of heat insulation Therefore, when 
investing insulated surfaces The payback period is more or less. Will depend on the 
surface temperature of the object, usage hours And fuel costs Normally, the 
insulation will have a payback period of no more than 2 years, usually when 
insulating at a suitable density The insulating surface temperature will not exceed 60 
° C, resulting in the original cost. Amount of oil thatAverage annual use is 4,896,000 
liters per year, reduced to 4,800,000 liters per year. The amount can be saved. 
96,000 liters per year and the average fuel oil cost from the previous 68,544,000 baht 
per year reduced to 67,200,000 baht per year. The saved amount is 1,344,000 and 
the price of steam per ton from the previous average is 1,142.4 baht per ton, 
reduced to 1,120 baht. Per ton, saving 22.4 baht per ton. This research is useful for 
using data for placing Production plans in the tire manufacturing industry Or industrial 
steam production, can also be applied to other factories that have similar 
characteristics 

 
Keyword: Energy, Loss, Insulation 
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บทนํา 
จากสภาวะเศรษฐกิจในป~จจุบันทําใหUทุกๆบริษัทจะตUองมีการปรับกลยุทธ?ในการบริหารจัดการ

โดยการลดตUนทุนการผลิตพิจารณาในสQวนตQางๆท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะโรงจักรตUนกําลังในการผลิตใน
สถานประกอบการตQางๆตUองเรQงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงองค?กรของตนเองใหUทันตQอสถานการณ?เพ่ือใหU
สามารถนําพาองค?กรใหUฝ¤าฟ~นกับป~ญหาและอุปสรรคตQางๆในการทํางานโดยมีกระบวนการสนับสนุนการ
ผลิตคือโรงจักรตUนกําลังแบบเกQาท่ีลUาสมัยทําใหUเกิดความสูญเสียทางดUานพลังงานอยQางมากโดยเฉพาะคQา
นํ้ามันเตาทําใหUผลผลิตไอนํ้าท่ีออกมาอาจไมQเพียงพอตQอความตUองการของระบบการผลิตยางรถยนต?
บริษัทจึงตUองมีการพัฒนาระบบไอนํ้าท่ีเป[นระบบผลิตพลังงานความรUอน (ในรูปของไอนํ้า) ท่ีมีใชUงานอยูQ
ท่ัวไปท้ังในโรงงานอุตสาหกรรมและในอาคารกลุQมโรงแรม โรงพยาบาล ระบบไอนํ้าเป[นระบบท่ีใชU
เช้ือเพลิงในปริมาณสูง และอาจกQอมลภาวะตQอสิ่งแวดลUอม การบริหารจัดการ การใชUงาน การปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงระบบอุปกรณ?รวมท้ัง การบํารุงรักษาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชUพลังงานในระบบไอ
นํ้า จะเป[นการชQวยลดคQาใชUจQายดUานพลังงานและลดมลพิษท่ีปลQอยสูQสิ่ งแวดลUอม อีกท้ังสรUาง
สภาพแวดลUอมท่ีดีแกQสถานประกอบการ และชQวยลดอัตราการเกิดก¢าซเรือนกระจกจากการใชUเช้ือเพลิง
ฟอสซิลโดยเฉพาะการหุUมฉนวนกันความรUอนท่ีจะระเหยออกจากทQอทําใหUมีการประหยัดและเกิดความ
สูญเสียในระหวQางการเดินทางของไอนํ้าจากตUนทางจนถึงปลายทางของไอนํ้ามีการสูญเสียนUอยมากใน
สQวนประกอบและหลักการทํางาน เพ่ือนําสูQป~ญหาสาเหตุ แนวทางปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง และการ
วิเคราะห?ศักยภาพการการใชUจํานวนปริมาณไอนํ้า กQอนท่ีจะทําการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงใหUเกิดการ
สูญเสียนUอยท่ีสุดอยQางเป[นรูปธรรมตQอไปโดยการพัฒนาจะทําใหUองค?กรของตัวเองอยูQไดUในอนาคต
เน่ืองจากเกิดการแขQงขันสูงทางดUานการขายสินคUาและการบริการโดยเฉพาะสินคUาและผลิตภัณฑ?ประเภท
ยางรถยนต?ท่ีมีความแขQงขันสูงนับวันจะตUองตามเทคโนโลยีใหUทันและตUองแขQงกับผูUประกอบการณ?
ภายในประเทศและยางรถยนต?ราคาถูกท่ีมาจากประเทศอ่ืนๆโดยระบบไอนํ้าเป[นระบบท่ีมีการใชUงานใน
สถานประกอบการท่ีมีการใชUพลังงานความรUอนจากไอนํ้าท่ีมากกวQา 100OC โดยระบบไอนํ้าจะ
ประกอบดUวยอุปกรณ?รQวมกับระบบยQอยตQางๆ ไดUแกQ  1) หมUอไอนํ้า  2) ระบบสQงจQายไอนํ้า  3) อุปกรณ?ใชU
ไอนํ้า และ  4) ระบบนํากลับไอนํ้าควบแนQน (Condensate) ในงานวิจัยช้ินน้ีจะเนUนเร่ืองการเดินทางของ
ไอนํ้าท่ีเอาไปใชUงานและเม่ือใชUงานเสร็จแลUวไอนํ้าตUองเดินทางกลับเขUาเคร่ืองตามเดิมในขณะท่ีไอนํ้า
เดินทางไป-กลับน้ันเป[นจุดท่ีทําการวิจัยป¡องกันการสูญเสียของงานวิจัยช้ินน้ี 

 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 

1. เพ่ือทราบป~จจัยท่ีมีผลตQอการสูญเสียของระบบไอนํ้าท่ีผลิตยางรถยนต?  
2. เพ่ือลดการสูญเสียของไอนํ้าโดยการหุUมฉนวนทQอระบบไอนํ้าท่ีผลิตยางรถยนต? 
                                                      

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข'อง 
ηB = ms (Hs-Hw) / mF . LHV 
ηB = ประสิทธิภาพของหมUอไอน้ํา 
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ms = อัตราการไหลของไอน้ํา, kg/s 
mF = อัตราการใชUเช้ือเพลิง, kg/s 
Hs = เอนทัลป̂หรือคQาความรUอนของไอน้ํา, kJ/kg 
Hw = เอนทัลป̂หรือคQาความรUอนของน้ําป¡อน, kJ/kg 
LHV= คQาความรUอนต่ําของเช้ือเพลิง, kJ/kg 
 

ตารางไอน้ํา 

 
การใชU Condensate 
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การปรับต้ังอัตราส�วนอากาศป�อนต�อเช้ือเพลิง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะเนUนศึกษาในสQวนของระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมการผลิตยางรถยนต?
โดยหาขUอมูลการสูญเสีย(จากฉนวนหุUมทQอ)ในฝ¤ายผลิตไอนํ้าแผนกโรงจักรตUนกําลังแผนกชQางเทQาน้ัน
โดยใชUโรงงานผลิตยางรถยนต?ยQานปทุมธานีเพ่ือใชUเป[นฐานในการหาขUอมูลจํานวนการผลิตไอนํ้าป¡อน
แผนกยางรถยนต?และเก็บขUอมูลดUานความสูญเสียในระบบการจQายไอนํ้าและระบบยUอนกลับของไอนํ้า
สํารรวจฉนวนหุUมทQอไอนํ้าท่ีชํารุดและไมQไดUมาตรฐาน 

 
การติดต้ังฉนวนความรUอนแบบท่ี 1 

 

 
 

การติดต้ังฉนวนความรUอนแบบท่ี 2 
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การติดต้ังฉนวนความรUอนแบบท่ี 3 
 

 
 

การติดต้ังฉนวนความรUอนแบบท่ี 4 
 

 
    
ผลการวิจัย 
      โดยปกติเม่ือหุUมฉนวนท่ีความหนาแนQนเหมาะสม อุณหภูมิพ้ืนผิวฉนวนจะไมQเกิน 60°C สQงผล
ใหUมีคQาใชUจQายจากเดิม ปริมาณนํ้ามันท่ีใชUถัวเฉลี่ยตQอป̂ 4,896,000 ลิตรตQอป̂ลดลงเหลือ 4,800,000 
ลิตรตQอป̂ปริมาณท่ีประหยัดลงไดU 96,000ลิตรตQอป̂และคQานํ้ามันเตาถัวเฉลี่ยตQอป̂ จากเดิม 
68,544,000 บาทตQอป̂ ลดลงเหลือ 67,200,000 บาทตQอป̂ปริมาณท่ีประหยัดลง 1,344,000 และ
ราคาไอนํ้าตQอตันจากเดิมถัวเฉลี่ยตQอป̂ 1,142.4 บาทตQอตันลดลงเหลือ 1,120 บาทตQอตัน ปริมาณท่ี
ประหยัดลง 22.4 บาทตQอตัน  
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อภิปรายผล 
      งานวิจยันี 9เป็นประโยชน์ต่อการนําข้อมลูไปใช้สําหรับวางแผนการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรมการผลิต

ยางรถยนต์ทีjมีการใช้ Boiler หรือโรงงานประเภทเดียวกนัทีjใช้ Boiler เป็นสว่นหนึjงของกระบวนการผลติ 

ข'อเสนอแนะ 
         จากการทําวิจัยในโรงงานตัวอยQาง เพ่ือทําการปรับปรุงคุณภาพและลดของเสียสําหรับทุก
กระบวนการในอุตสาหกรรมการผลิตรถจักยานยนต?พบวQา มีป~ญหาบางประการท่ีควรเสนอแนะตQอ
ทางโรงงานเพ่ือทําการ  
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บทคัดย�อ 
  การวิจัยคร้ังน้ีเป[นการศึกษาเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหวQาง กระบวนการมีสQวน
รQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 300 คน เลือกกลุQมตัวอยQางมาโดยใชUวิธีวิธีการเลือกกลุQม
ตัวอยQาง แบบสุQมตัวอยQางอยQางงQาย จากประชาชนในพ้ืนท่ี วิจัย เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยเป[น
แบบสอบถาม วิเคราะห?ขUอมูลดUวยสถิติ รUอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ? เพียร?สัน ผลการวิจัยพบวQา กลุQมตัวอยQางท้ังหมด 300 คน พบเพศชายมีจํานวนมากท่ีสุด รUอย
ละ 79.0 รองลงมาคือเพศหญงิ รUอยละ 21.0 และพบวQากลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีระดับคะแนนมีการมีสQวน

รQวมของประชาชนในชุมชนในระดับ สูง รUอยละ62 ( =53.69, S.D.=5.26) ระดับคะแนนแรงสนับสนุน

ทางสังคม ในระดับปานกลาง รUอยละ88.3 ( =31.63, S.D.=4.61) ระดับคะแนนการจัดการสิ่งแวดลUอม 

ในระดับสูง รUอยละ68 ( =71.73, S.D.=5.60) ผลการวิเคราะห?ระดับความสัมพันธ?ของตัวแปรตQางๆ 
พบวQา เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ (r=0.545,p-value<0.01) รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปาน
กลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ(r=0.559,p-value<0.01) การมีสQวนรQวมของประชาชนมีความสัมพันธ?
ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.535, p-
value<0.01) การมีสQวนรQวมของประชาชนมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมในระดับ
ปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.685, p-value<0.01) แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ?
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ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r=0.584,p-
value<0.01)   
 
คําสําคัญ: กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม 

 
Abstract 

This research study was a descriptive research. To study the relationship 
between public’s participative process, social support and environmental 
management at SALAYA village, PHUTTHAMONTHON district, NAKHONPHATHUM 
province. Sample size selected by simple random sampling from people who living in 
research setting. The research instrument in this study was questionnaires. The 
research analysis that composed of descriptive statistics such as percentage, mean, 
standard deviation, And inferential statistics at Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. The finding in this study presented 300 total sample size divided to male 
as 79.0 percentages in the most group and to female as 21.0 percentages. The score 
level of public’s participative process about showed that had high level as 62 

( =53.69, S.D.=5.26) . The score level of social support showed that had moderate 

level as 88.3 percentage ( =31.63, S.D. =4.61) . The score level of environmental 

management about showed that had high level as 68 ( =71.73, S.D.=5.60) .  The 
inferential statistics correlated to the relationship between variable show that gender 
had positively significant related environmental management as middle level 
(r=0.545, p-value<0.01). Income had positively significant related to participative 
process as middle level (r=0.559, p-value<0.01). The public’s participative process 
had positively significant related to social support as middle level (r =0.535, p-
value<0.01). Public’s participative process had positively significant related to 
environmental management as middle level (r=0.685, p-value<0.01). Social support 
had positively significant related to environmental management as middle level (r = 
0.584, p-value<0.01).  

 
Keywords: Public‘S Participative Process, Social Support And Environmetal Management 
 
ความสาํคญัและท่ีมาของป�ญหาการวิจัย 

ในอดีตสิ่งแวดลUอมมีความสําคัญตQอมนุษย?เป[นอยQางย่ิงเพราะสิ่งแวดลUอมเป[นแหลQง
ป~จจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย? โดยท่ีมนุษย?รับเอาธาตุและพลังงานตQางๆเขUาสูQรQางกายและ
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ไดUใชUประโยชน?จากสิ่งแวดลUอมจากหลากหลายกิจกรรม สิ่งแวดลUอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูQตลอดเวลา
มนุษย?จึงจําเป[นตUองทราบวQากิจกรรมตQางๆท่ีกระทาอยูQทุกวันน้ีมีผลกระทบตQอสิ่งแวดลUอมอยQางไร (บุญ
รับ ศักด์ิมณี,2556:3) ป~จจุบันประชาชนยังขาดการมีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมภายในชุมชน
อยูQมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากประชาชนสQวนใหญQยังขาดความรูUความเขUาใจในสิทธิและหนUาท่ีในการมีสQวนรQวม
ในการจัดการสิ่งแวดลUอม ดังน้ันการท่ีจะทําใหUประชาชนในทUองถ่ินเกิดความสนใจเขUาใจและมีสQวน
รQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมไดUน้ันจะตUองมีผูUนําหรือ ผูUชักจูงใหUเขUามามีสQวนรQวม ผูUนําในทUองถ่ินสQวน
ใหญQมีแนวโนUมท่ีจะทําใหUบุคคลในทUองถ่ินคลUอยตามหรือปฏิบัติตาม ท้ังผูUนํายังเป[นผูUท่ีมีอิทธิพล
สามารถชักจูงหรือช้ีนําบุคคลอ่ืนใหUปฏิบัติตามหรือทํางานใหUสําเร็จตามวัตถุประสงค?ท่ีวางไวU ผูUนํา
ชุมชนเป[นผูUท่ีมีสQวนสําคัญตQอการดําเนินงานขององค?กรตQางๆ และมีสQวนรQวมในการท่ีจะสQงเสริมใหU
ประชาชนในชุมชนหันมาใหUความสนใจและใหUความสําคัญ รวมท้ังชักชวนใหUประชาชนเขUามามีสQวน
รQวมในเร่ืองตQางๆในระดับทUองถ่ิน บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จะ
มีองค?การบริหารสQวนตําบลท่ีรับผิดชอบประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดUใชUประโยชน?จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลUอมหลากหลายกิจกรรมท้ังดUานการเกษตร ดUานอุตสาหกรรม ท้ังยังเป[นแหลQงชุมชนท่ีพัก
อาศัย ดังน้ัน จึงเกิดป~ญหาในดUานสิ่งแวดลUอมทางชีวภาพและกายภาพ มลพิษทางนํ้า มลพิษทาง
อากาศ ป~ญหาขยะ ป~ญหานํ้าทQวม รวมท้ังป~ญหาดUานอ่ืนๆ อีก ซึ่งมีผลทําใหUป~ญหาดUานสิ่งแวดลUอม
ขยายวงกวUางออกไปและเป[นสาเหตุของผลกระทบโดยตรงกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน
และสQงผลกระทบตQอสังคมสQวนรวม ดังน้ัน ผูUวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสQวนรQวมของประชาชนในการ
จัดการสิ่งแวดลUอมของประชาชนท่ีอาศัยในบUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม เป[นสําคัญ โดยใชUพ้ืนท่ีกลุQมตัวอยQาง 2 แหQง คือ ชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป[นพ้ืนท่ีในการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัยและ บUานศาลายา ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป[นพ้ืนท่ีเก็บขUอมูลงานวิจัยจริง เพ่ือนําผลการศึกษานาไป
เผยแพรQอันเป[นประโยชน?ตQอสQวนรวมตQอไป 
 
วัตถุประสงค�เฉพาะในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดU โรคประจําตัว มีท่ี
ความสัมพันธ?กับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

2.เพ่ือศึกษากระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ?กับการจัดการสิ่งแวดลUอม 
ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

3.เพ่ือศึกษาสนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ?กับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา 
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.ป~จจัยสQวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา 

ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
2.กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอม 

ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
3.แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUาน

ศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  การศึกษาค ร้ัง น้ี เป[ นการศึกษาเชิ งพรรณ นา (Descriptive Research) เพ่ื อ ศึกษา
ความสัมพันธ?ระหวQาง กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการ
สิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาต้ังแตQ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมกราคม 2562 
 
ประโยชน�ที่คาดว�าจะได'รับ 

1. ทําใหUทราบถึงระดับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยการใชUกระบวนการการมีสQวนรQวมของประชาชน ซึ่งประกอบไปดUวย ดUาน
การใชUอยQางย่ังยืน การขจัดของเสีย/มลพิษ และการควบคุมกิจกรรมการจัดการ เป[นประโยชน?ตQอการ
ปรับปรุงและพัฒนาทUองถ่ินใหUมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตQอไปในอนาคต 

2. ทําใหUทราบถึงระดับคุณภาพกระบวนการการมีสQวนรQวมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดลUอม ดUานการมีสQวนรQวมในการตัดสินใจ ดUานการมีสQวนรQวมในการดาเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนา ดUานการมีสQวนรQวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการพัฒนา
และดUานการมีสQวนรQวมในการรับผลประโยชน?จากการพัฒนา เกิดผลดีตQอการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ 
บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยการใชUกระบวนการการมีสQวนรQวม 
และตอบสนองตQอความตUองการของประชาชนไดUอยQางแทUจริง 

3. ทําใหUทราบถึงวิธีการเสนอแนะ แนวทางแกUไขป~ญหาดUานสิ่งแวดลUอมใหUบรรลุวัตถุประสงค?
และเป¡าหมาย ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รQวมกับ
กระบวนการการมีสQวนรQวมของประชาชนใหUมีประสิทธิภาพมากข้ึนตQอไป 

 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป[นการวิจัยท่ีมุQงเก่ียวกับความสัมพันธ?ระหวQาง ป~จจัยสQวนบุคคลไดUแกQ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายไดU กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการ
จัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 300 
คน ระหวQางเดือนพฤษภาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 
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รูปแบบ/วิธีการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีใชUระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
ประชากรศึกษา คือ ประชากรท่ีใชUในการวิจัย คือ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดUแกQ 

ประชาชนท่ีอาศัยอยูQใน บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 
3,207 คน (ฝ¤ายทะเบียนประวัติ โรงพยาบาลสQงเสริมสุขภาพตําบลสาละวัน, 2562) 

กลุ�มตัวอย�าง 
คือ กลุQมตัวอยQางซึ่งเป[นหนQวยในการศึกษา ไดUแกQ ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในบUานศาลายา 

จังหวัดนครปฐม เกินกวQา 1 ป̂ การคัดเลือกกลุQมตัวอยQางมีดังน้ี 
1.คํานวณหาขนาดตัวอยQาง: โดยในป̂ พ.ศ. 2562 มีประชาชนจํานวน 3,207 คน นํามา

คํานวณหาจํานวนกลุQมตัวอยQางโดยใชUสูตรการคํานวณตัวอยQาง (Cohen, 1983) ดังน้ี 

  n =  
โดยกําหนดใหU 
N = ขนาดตัวอยQางในการศึกษาคร้ังน้ี 
Z = คQาสถิติมาตรฐานใตUโคUงปกติท่ีสอดคลUองกันระดับนัยสําคัญโดยอQานคQาไดUดังน้ี ∝∝∝∝ = 0.05, 

Z = 1.96 
N = ขนาดประชากร ซึ่งใชUจํานวนประชากรใน บUานศาลายา จังหวัดนครปฐม จํานวน 3,207 

คน 
P = สัดสQวนของลักษณะบางประการของประชากร  
 (จํานวนประชาชนท่ีไดUรับผลกระทบจากโรคทางสิ่งแวดลUอมในชุมชน) 
 = 25.6 คน: 100,000 คน เทQากับ 0.256 (สํานักงานสิ่งแวดลUอมภาคท่ี 5, 2560) 
Q = 1-P เทQากับ 0.744 
D = คQาความคาดเคลื่อนสมบรูณ?ของกลุQมตัวอยQางท่ียอมรับไดUในการวิจัยคร้ังน้ี กําหนดใหU 

0.05  
แทนคQาในสูตร 
 

 n =  
  = 268 คน 
สรุปกลุQมตัวอยQางจากการคํานวณ 268 คน เพ่ือใหUกลุQมตัวอยQางมีปริมาณท่ีมากพอไดUขยาย

กลุQมตัวอยQางในการเก็บขUอมูลอีก 10% คิดเป[นจํานวน 300 คน 
เกณฑ�การเลือกกลุ�มตัวอย�าง 
 1) ประชาชนท่ีอาศัยอยูQในบUานศาลายา จังหวัดนครปฐม เกินกวQา 1 ป̂ 
 2) สามารถเขUาใจและสื่อสารภาษาไทยไดU 
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 3) ยินยอมเขUารQวมการวิจัยดUวยความเต็มใจและลงนามแบบลายลักษณ?อักษรในแบบความ
ยินยอมใหUทําการวิจัยโดยการบอกกลQาวและเต็มใจ 

การเลือกกลุ�มตัวอย�าง 
ข้ันตอนการเลือกกลุQมตัวอยQาง ผูUวิจัยไดUใชUวิธีการเลือกกลุQมตัวอยQาง แบบสุQมตัวอยQางอยQางงQาย 

(Simple Random Sampling)  
 

การดําเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข'อมูล 
1. ดําเนินการขอจริยธรรมในการทําวิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ?ระหวQาง กระบวนการมี

สQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

2.ติดตQอขอหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอ
ความรQวมมือไปยังหมูQบUานหรือผูUที่เก่ียวขUอง เชQน รพ.สต.สาละวัน แกนนําหมูQบUาน 

3.ผูUวิจัยเตรียมผูUชQวยวิจัย โดยผูUชQวยวิจัยในคร้ังน้ีเป[นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวนท้ังหมด 
3 คน ท่ีมีความสนใจลักษณะงานเก็บขUอมูลและสมัครใจเป[นผูUชQวยวิจัย โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค? 
ลักษณะของกลุQมตัวอยQาง เทคนิคและข้ันตอนในการสัมภาษณ?และบันทึกขUอมูลในแบบสอบถาม โดย
ใชUเวลาในการช้ีแจงประมาณ 20 นาที และทําความเขUาใจกQอนลงมือสัมภาษณ?กับกลุQมตัวอยQาง 

4.ติดตQอประสานงานกับผูUนําหมูQบUานเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค?ของโครงการและรายละเอียดการ
ลงพ้ืนท่ีในการเก็บขUอมูลดUวยแบบสอบถาม 

5.ผูUวิจัยและผูUชQวยวิจัย ดําเนินการเก็บขUอมูล โดยการสัมภาษณ?กลุQมตัวอยQางดUวยตนเอง ใชU
ระยะเวลาในการสัมภาษณ?ประมาณ 30 นาที ตQอรายโดยมีกระบวนการสัมภาษณ?ดังน้ี 

1.) แนะนําตัวใหUกลุQมตัวอยQางรูUจัก ช้ีแจงและอธิบายโครงการวิจัยและการเก็บรวบรวม
ขUอมูลใหUประชาชนทราบโดยละเอียด เพ่ือคํายินยอมในการทําวิจัย เม่ือประชาชนยินยอมตนใหUการทํา
วิจัย ผูUวิจัยจะใหUผูUยินยอมลงลายมือช่ือในหนังสือยินยอมตนใหUทําวิจัย 

2.) เร่ิมตUนสัมภาษณ?ในสQวนท่ี 1 คือขUอมูลท่ัวไป และสQวนท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ ดังน้ี 
กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม การจัดการสิ่งแวดลUอม ตามลําดับ 

3.) ขณะท่ีสัมภาษณ?ถUากลุQมตัวอยQางมีขUอสงสัย ก็สามารถชักถามไดU หรืออึดอัดไมQอยาก
ตอบคําถาม สามารถขอถอนตัวจากการถูกสัมภาษณ?ไดU  

4.) ทําการสัมภาษณ?จนเสร็จสิ้น เม่ือสิ้นสุดการสัมภาษณ?ผูUวิจัยเป�ดโอกาสใหUกลุQมตัวอยQาง
ซักถามขUอมูลเพ่ิมเติมจนหมดขUอสงสัยจากน้ันผูUวิจัยกลQาวคําขอบคุณแกQผูUยินยอมท่ีไดUใหUสัมภาษณ?คร้ังน้ี 
 
การพิทักษ�สิทธิ์ของกลุ�มตัวอย�าง 

การเก็บรวบรวมขUอมูลในคร้ังน้ี ผูUวิจัยไดUทําการพิทักษ?สิทธ์ิกลุQมตัวอยQาง โดยจัดทําเอกสาร
ช้ีแจงวัตถุประสงค?การศึกษาวิจัยแลการเก็บขUอมูลแนบกับแบบสอบถาม ท่ีมอบใหUแกQกลุQมตัวอยQาง 
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รวมท้ังบอกใหUทราบวQาการใหUความรQวมมือในการเก็บรวบรวมขUอมูลเป[นไปตามความสมัครใจของกลุQม
ตัวอยQาง ขUอมูลท่ีไดUจากการตอบแบบสอบถามของกลุQมตัวอยQางจะเป[นความลับ และจะไมQถูกเป�ดเผย
เป[นรายบุคคล รวมท้ังจะไมQมีผลกระทบใดๆตQอกลุQมตัวอยQาง และกลุQมตัวอยQางสามารถถอนตัวไดUหาก
ไมQตUองการมีสQวนรQวมในการศึกษาคร้ังน้ี (ไมQระบุช่ือ-นามสกุลในแบบสอบถาม แตQใสQเป[น Code รหัส
ตามบUานเลขท่ีแทน) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยน้ีไดUแกQ แบบสัมภาษณ? ท่ีผูU วิจัยสรUางข้ึนตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงค?ของการวิจัย ประกอบดUวยคําถาม 4 สQวน ดังน้ี 
 ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขUอมูลดUานลักษณะประชากร ไดUแกQ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการสมรส รายไดU โรคประจําตัว มีท้ัง หมด 10 ขUอ เป[นลักษณะคําถามปลายเป�ดและมีขUอ
ใหUเลือกตอบ 
 ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามกระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน จํานวนท้ังหมด 20 ขUอ 

ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม มีทั้งหมด 10 ขUอ 
ส�วนท่ี 4 แบบสอบถามการจัดการสิ่งแวดลUอม มีทั้งหมด 20 ขUอ 
สําหรับขUอคําถามในสQวนท่ี 2, 3 และ 4 น้ี ประกอบดUวยคําถามใหUแสดงความคิดเห็น

ประกอบดUวยคําถามท่ีมีคําตอบแบบมาตราสQวนประมาณคQา (Rating Scale) ตามแบบวัดของลิเคิร?ท 
(Likert, 1932) โดยใหUกลุQมตัวอยQางเลือกตอบไดU 5 ระดับ  

ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามกระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน จํานวนท้ังหมด 20 ขUอ 
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีสQวนรQวมของประชาชน ประกอบดUวยขUอคําถามรวม 4 ดUาน 

คือ ดUานท่ี 1 การมีสQวนรQวมในการตัดสินใจ ดUานท่ี 2 การมีสQวนรQวมในการดําเนินการของแผนและ
โครงการพัฒนา ดUานท่ี 3 การมีสQวนรQวมในการติดตามและประเมินผลโครงการและแผนงานการ
พัฒนา และดUานท่ี 4 การมีสQวนรQวมในการรับผลประโยชน?จากการพัฒนา รวม 20 ขUอแบบสอบถาม
ระดับการมีสQวนรQวมของประชาชน เป[นแบบสอบถามการประมาณคQา 5 ระดับ โดยมีคQาระดับคะแนน
ดังน้ี 

1 หมายถึง มีการมีสQวนรQวม อยูQในระดับ นUอยท่ีสุด  
2 หมายถึง มีการมีสQวนรQวม อยูQในระดับ นUอย  
3 หมายถึง มีการมีสQวนรQวม อยูQในระดับ ปานกลาง  
4 หมายถึง มีการมีสQวนรQวม อยูQในระดับ มาก  
5 หมายถึง มีการมีสQวนรQวม อยูQในระดับ มากท่ีสุด  

กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน โดยรวมคะแนนท้ังหมดอยูQระหวQาง 20 – 100 คะแนน คะแนน
ท่ีไดUมาจัดเป[นระดับไดU 3 ระดับคือ 

คะแนน <47 คะแนน  กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน ในระดับตํ่า 
คะแนน 47 –74 คะแนน กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน ในระดับปานกลาง 
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คะแนน >74 คะแนน กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน ในระดับสูง 
 ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม มีท้ังหมด 10 ขUอ โดยใหUคะแนนแตQละระดับ
ความคิดเห็น  
 

ความคิดเห็น/แรงสนบัสนุนทางสงัคม การให'คะแนน 
 มากท่ีสุด 5 
 มาก 4 
 ปานกลาง 3 
 นUอย 2 
 นUอยท่ีสุด 1 

แรงสนับสนุนทางสังคม โดยรวมคะแนนท้ังหมดอยูQระหวQาง 5 – 50 คะแนน คะแนนท่ีไดUมา
จัดเป[นระดับไดU 3 ระดับคือ 

คะแนน <20 คะแนน  แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับตํ่า 
คะแนน 20 – 35 คะแนน แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลาง 
คะแนน >35 คะแนน แรงสนับสนุนทางสังคมในระดับสูง 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลUอม 3 ดUาน ดUานท่ี 1 การใชUอยQางย่ังยืน 
ดUานท่ี 2 การขจัดของเสีย/มลพิษ และ ดUานท่ี 3 การควบคุมกิจกรรมการจัดการ รวม 20 ขUอ 

แบบสอบถามการจัดการสิ่งแวดลUอม เป[นแบบสอบถาม ประมาณคQา 5 ระดับโดยมีคQาระดับ
คะแนนดังน้ี 

1 หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดลUอม อยูQในระดับ นUอยท่ีสุด  
2 หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดลUอม อยูQในระดับ นUอย  
3 หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดลUอม อยูQในระดับ ปานกลาง  
4 หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดลUอม อยูQในระดับ มาก  
5 หมายถึง มีการจัดการสิ่งแวดลUอม อยูQในระดับ มากท่ีสุด  

การจัดการสิ่งแวดลUอม โดยรวมคะแนนท้ังหมดอยูQระหวQาง 20 – 100 คะแนน คะแนนท่ี
ไดUมาจัดเป[นระดับไดU 3 ระดับคือ 

คะแนน <47 คะแนน  การจัดการสิ่งแวดลUอม ในระดับตํ่า 
คะแนน 47 –74 คะแนน  การจัดการสิ่งแวดลUอม ในระดับปานกลาง 
คะแนน >74 คะแนน การจัดการสิ่งแวดลUอม ในระดับสูง 

 
การวิเคราะห�ข'อมูล 

ข'อมูลเชิงพรรณนา 
1.วิเคราะห?ลักษณะท่ัวไปของกลุQมตัวอยQาง ดUวยจํานวน รUอยละ และจัดกลุQมตามเกณฑ?การ

แปรผล และวิเคราะห?คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดUาน 
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สถิติวิเคราะห� (Analytical Statistic) 
คํานวณคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของขUอมูลท่ัวไปขUอมูลโดยใชUสูตรสหสัมพันธ?ของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจัย 
ส�วนท่ี1 ขUอมูลท่ัวไป 
1.1 เพศ พบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQเป[นเพศชายมีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 79.0 รองลงมา

คือเพศหญิง รUอยละ 21.0  
1.2 อายุ 60 ป̂ มีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 5.0 รองลงมาคือ มีอายุ 35 ป̂ รUอยละ 4.7  
1.3 ระดับการศึกษา พบวQาระดับประถมศึกษาพบมากท่ีสุด (รUอยละ 63.3) รองลงมาคือ

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช (รUอยละ 13.0)  
ส�วนท่ี 2 กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน มีคําถาม 20 ขUอ คQาพิสัยของคะแนนอยูQ

ระหวQาง 20 – 100 คะแนน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางมีคQาเฉลี่ยของคะแนนกระบวนการมี
สQวนรQวมของประชาชนเทQากับ 53.69 เม่ือพิจารณาระดับกระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน พบวQา
กลุQมตัวอยQางสQวนมาก อยูQในระดับสูง (รUอยละ 62.0) รองลงมา ระดับปานกลาง (รUอยละ 38.0) ดัง
ตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรUอยละของกลุQมตัวอยQาง จําแนกตาม กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน  
 

ระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในชุมชน 
กลุ�มตัวอย�าง (n=300) 
จํานวน ร'อยละ 

 ระดับตํ่า - - 
 ระดับปานกลาง 114 38.0 
 ระดับสูง 186 62.0 
คะแนนตํ่าสุด 23 คะแนน คะแนนสูงสุด 92 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 53.69 คะแนน สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.26 

300 100 

 
ส�วนท่ี 3 แรงสนับสนุนทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคมมีคําถาม 10 ขUอ คQาพิสัยของคะแนนอยูQระหวQาง 5 – 50 คะแนน จาก

การศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางมีคQาเฉลี่ยของคะแนนแรงสนับสนุนทางสังคมเฉลี่ย เทQากับ 31.63 เม่ือ
พิจารณาระดับแรงสนับสนุนทางสังคม พบวQากลุQมตัวอยQางสQวนมาก อยูQในระดับปานกลาง (รUอยละ 
88.3) รองลงมา ระดับสูงและระดับตํ่า (รUอยละ 11.3 และ รUอยละ 0.3 ตามลําดับ) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรUอยของกลุQมตัวอยQางจําแนกตาม ระดับแรงสนับสนุนทางสังคม 
 

ระดับแรงสนบัสนนุทางสังคม 
กลุ�มตัวอย�าง (n=300) 

จํานวน ร'อยละ 
แรงสนับสนุนทางสังคม   
 ระดับตํ่า 1 0.3 
 ระดับปานกลาง 265 88.3 
 ระดับสูง 34 11.3 
คะแนนตํ่าสุด 20 คะแนน คะแนนสูงสุด 47 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 31.63 คะแนน สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.61 

300 100.00 

 
 ส�วนท่ี 4 การจัดการสิ่งแวดล'อมในชุมชน 
 การจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนมีคําถาม 20 ขUอ คQาพิสัยของคะแนนอยูQระหวQาง 5 – 100 
คะแนน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางมีคQาเฉลี่ยของคะแนนการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน 
เทQากับ 71.87 เม่ือพิจารณาระดับการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน พบวQากลุQมตัวอยQางสQวนมาก อยูQใน
ระดับสูง (รUอยละ 68.0) รองลงมาระดับปานกลาง (รUอยละ32.0) ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและรUอยละกลุQมตัวอยQางจําแนกตามระดับการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน 
 

ระดับการจัดการสิ่งแวดล'อมในชุมชน 
กลุ�มตัวอย�าง (n=300) 
จํานวน ร'อยละ 

 ระดับตํ่า - - 
 ระดับปานกลาง 96 32.0 
 ระดับสูง 204 68.0 
คะแนนตํ่าสุด 60 คะแนน คะแนนสูงสุด 89 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ย 71.73 คะแนน สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.60 

300 100.00 

 
ส�วนท่ี 5 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�าง ป�จจัยส�วนบุคคล ได'แก� เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได' การมีส�วนร�วมของประชาชน และการจัดการสิ่งแวดล'อมในชุมชน โดยหาค�า
สั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ� แ บ บ เพี ย ร� สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient ) นําเสนอในรูปตารางท่ี 4 ประกอบ 
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ตารางท่ี 4 ความสัมพันธ?ระหวQาง ป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
อาชีพ รายไดU การมีสQวนรQวมของประชาชน และการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (n=300) คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรท่ี
ศึกษา ในรูปของเมตริกสัมพันธ? (Correlation matrix) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 1 2 3 4 5 6 7  

1.เพศ   1.0000 
2.อายุ  0.118 1.0000 
3.ระดับการศึกษา   0.049 0.253** 1.0000 
4.รายไดU    0.442* 0.050 0.634* 1.0000  
5.การมีสQวนรวม   0.592** 0.358** 0.786* 0.618** 1.0000 
6.แรงสนับสนุนทางสังคม 0.651** 0.704 -0.489 0.559** 0.535** 1.0000  
7. การจัดการส่ิงแวดลUอม 0.545* 0.022 0.527** 0.785** 0.685** 0.584** 1.0000 

 **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.01** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05* 

 

จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวQางขUอมูลท่ัวไป ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดU การมีสQวนรQวม แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม สามารถจําแนก
ความสัมพันธ?ตามรายขUอไดUดังน้ี 

1.เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.545 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

2.ระดับการศึกษามีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมของประชาชนโดยการใชU
การทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.527 ตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

3.รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQาSig.(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.785 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับสูง 

4.การมีสQวนรQวมของประชาชนมีความสัมพันธ?ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคมโดยการใชU
การทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQา Sig.(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.535 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

5.การมีสQวนรQวมของประชาชนมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชU
การทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
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Coefficient) พบวQา มีคQา Sig.(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.685 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

6.แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชUการ
ทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQา Sig.(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.584 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายและข'อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป[นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือวิเคราะห?หา
ความสัมพันธ?ระหวQางป~จจัยสQวนบุคคลไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดU กระบวนการมีสQวนรQวม
ของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 300 คน กําหนดกลุQมตัวอยQางโดยใชUสูตรเม่ือทราบขUอมูล
เป[นสัดสQวนและทราบประชากรไดUขาดกลุQมตัวอยQาง อยQางนUอยท่ีสุด จํานวน 295 คน เพ่ือลด
ความคลาดเคลื่อนท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงเพ่ิมจํานวนตัวอยQาง ไดUจํานวนตัวอยQางท้ังหมด 300 คน 

1. การมีส�วนรวมของประชาชนในชุมชน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีการ
มีสQวนรวมของประชาชนในชุมชน ระดับสูง พบวQา จํานวน 186 คน (คิดเป[นรUอยละ 62.0) รองลงมา
คือมีการมีสQวนรวมของประชาชนในชุมชน ระดับปานกลาง พบวQา จํานวน 114 คน (คิดเป[นรUอยละ 
38.0) เม่ือพิจารณาจากการมีสQวนรวมของประชาชนในชุมชน คQาของคะแนน กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQ

การมีสQวนรQวมเร่ืองการจัดการขยะในชุมชน อยูQในระดับสูง (x̄ = 5.3852, S.D.= 0.84498) รองลงมา

คือการมีสQวนรQวมเร่ืองการกําจัดนํ้าเสียในชุมชน (x̄ = 4.4588, S.D.= 0.92289) และการมีสQวนรQวม

เร่ืองการจัดหานํ้าด่ืมสะอาดในชุมชน (x̄ = 5.4399, S.D.= 0.83644) ตามลําดับ 
2. แรงสนับสนุนทางด'านสังคม จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีกลุQมตัวอยQาง

สQวนใหญQมีแรงสนับสนุนทางดUานสังคมระดับปานกลาง พบวQา จํานวน 265 คน (คิดเป[นรUอยละ 88.3) 
รองลงมาคือมีแรงสนับสนุนทางดUานสังคม ระดับสูง พบวQา จํานวน 34 คน (คิดเป[นรUอยละ 11.3) และ
แรงสนับสนุนทางดUานสังคม พบวQา จํานวน 1 คน (คิดเป[นรUอยละ 0.3) เม่ือพิจารณาจากแรงสนับสนุน
ทางสังคมรายดUานพบวQาคQาของคะแนน กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีแรงสนับสนุนทางสังคมดUานการใหUการ
สนับสนุนทางดUานขUอมูลขQาวสาร เชQน การใหUคําแนะนํา (Suggestion) การตักเตือน การใหUคําปรึกษา 

(Advice) และการใหUขQาวสารรูปแบบตQางๆ อยูQในระดับสูง (xˉ=5.21120, S.D.= 0.54689) รองลงมา
คือแรงสนับสนุนทางสังคมดUานการสนับสนุนทางอารมณ? เชQน การใหUความพอใจ การยอมรับนับถือ 

การแสดงถึงความหQวงใย (xˉ= 3.51019, S.D.= 0.20389) และแรงสนับสนุนทางสังคมดUานการใหU

การสนับสนุนทางดUานเคร่ืองมือ เชQน แรงงาน เงิน เวลา (xˉ=2.21003,S.D.= 0.32564) ตามลําดับ 
3. การจัดการสิ่งแวดล'อมในชุมชน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีกลุQม

ตัวอยQางสQวนใหญQมีการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนระดับสูง พบวQา จํานวน 204 คน (คิดเป[นรUอยละ 
68.0) รองลงมาคือมีการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน ระดับปานกลาง พบวQา จํานวน 96 คน (คิดเป[น
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รUอยละ 32.0) เม่ือพิจารณาจากการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนรายดUานพบวQาคQาของคะแนน กลุQม
ตัวอยQางสQวนใหญQมีการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนดUานการขจัดของเสีย/มลพิษ อยูQในระดับสูง 

(xˉ=6.4582, S.D.=0.53568) รองลงมาคือการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนดUานการควบคุมกิจกรรม

การจัดการ (xˉ= 4.3254,S.D.= 0.35627) และการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนดUานการขจัดของเสีย/

มลพิษ (xˉ= 3.2564, S.D.= 0.25641) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
สมมุติฐานข'อท่ี 1. ป�จจัยส�วนบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดล'อม 

ณ บ'านศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
จากการศึกษาพบวQา ป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดU กระบวนการ

มีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป[นไปตามสมมุติฐาน ขUอท่ี 1 ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ดังตQอไปน้ีคือ  

1) เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.545 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง  

2)ระดับการศึกษามีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมของประชาชนโดยการใชU
การทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) 
เทQากับ 0.527 ตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

3) รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQา Sig.(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.785 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับสูง 

ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของพัฒนศักด์ิ คํามณีจันทร? (2556) ไดUศึกษาป~จจัยสัมพันธ?กับการ
จัดการอนามัยสิ่งแวดลUอมในครัวเรือนชุมชนแออัดไดUถูกสุขลักษณะ ผลการวิจัยพบวQา ประชาชนใน
ชุมชนแออัดสQวนใหญQเป[นผูUท่ีมีความดUอยท้ังทางเศษฐกิจและสังคม การพัฒนาตQางๆยังมีขUอจํากัดมาก 
การศึกษาเก่ียวกับป~จจัยท่ีมีผลตQอการจัดการอนามัยสิ่งแวดลUอมในครัวเรือนชุมชนแออัดจึงชQวยใหUเกิด
ความรูU ความเขUาใจถึงป~ญหาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลUอมในครัวเรือน ตัวอยQางเชQน การสุขาภิบาล
อาหาร การจัดการนํ้าสะอาด หรือการกําจัดนํ้าเสีย มักจะมีความสัมพันธ?กับป~จจัยภายในครัวเรือน
เป[นสQวนใหญQ (r=0.456, p-value<0.01) โดยเฉพาะป~จจัยการศึกษาของหัวหนUาครัวเรือน ขณะท่ีการ
ดูแลบUาน การกําจัดขยะ และการกําจัดอุจจาระไดUถูกลักษณะมีความสัมพันธ?กับป~จจัยภายในและ
ภายนอกครัวเรือน เชQน รายไดU  การศึกษา การมีผูU ใหญQ ดูแลบUานตลอดเวลา (r=0.502, p-
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value<0.01) ดังน้ันการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลUอมในครัวเรือนชุมชนแออัดใหUถูกสุขลักษณะจะตUอง
อาศัยท้ังการพัฒนาศักยภาพในครัวเรือนและการพัฒนาศักยภาพขององค?กรชุมชน และสอดคลUองกับ
งานวิจัยของสุรเดช สมใจหมาย(2556) ไดUศึกษาเร่ือง ป~จจัยท่ีมีผลตQอระดับการมีสQวนรQวมของ
ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลUอม: กรณีศึกษาเทศบาลตําบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร?ธานีผล
การศึกษาพบวQา ป~จจัยท่ีมีผลตQอการมีสQวนรQวม ไดUแกQ อายุ ระดับการศึกษา การเป[นสมาชิกกลุQม การ
ไดUรับการฝTกอบรมเก่ียวกับสิ่งแวดลUอมและผลประโยชน?ท่ีคาดวQาจะไดUรับ ในการท่ีจะใหUกลุQมตัวอยQาง 
เขUามามีสQวนรQวมมากข้ึน ควรมีการจัดต้ังกลุQมสิ่งแวดลUอมในชุมชน มีการจัดฝTกอบรม ใหUความรูU
ประชาสัมพันธ? ตลอดจนเผยแพรQผลประโยชน?ท่ีจะไดUจากการมามีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอม
ของประชาชน เพ่ือใหUประชาชนตระหนักถึงผลประโยชน?ของการจัดการสิ่งแวดลUอมและเขUามามีสQวน
รQวมมากข้ึน  

ไมQสอดคลUองกับงานวิจัยของกิตติศักด์ิ แกUววารี (2553: 85) ไดUศึกษาเร่ืองการมีสQวนรQวมของ
ประชาชนในการอนุรักษ?ป¤าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท พบวQา ป~จจัยท่ีไมQมีผลตQอการมี
สQวนรQวมของประชาชนในการอนุรักษ?ป¤าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท อยQางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ไดUแกQ เพศ อายุ การเป[นสมาชิกกลุQมท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขUองกับการอนุรักษ?ป¤าชุมชน 

สมมุติฐานข'อท่ี 2. กระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ�ทางบวกกับการ
จัดการสิ่งแวดล'อม ณ บ'านศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาพบวQากระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป[นไปตามสมมุติฐาน ขUอท่ี 2 ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตQอไปน้ี
คือ กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชนท่ีมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน 
โดยการใชUการทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) พบวQ า  มี คQ าSig.(2-tailed) ห รือ  อยQ างมี นั ยสํ า คัญ  0.01 โดย มี คQ า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 0.502 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปาน
กลาง ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของและสอดคลUองกับงานวิจัยของสิทธิพงษ? โกวพัฒนกิจ (2552: 118-
119) ไดUศึกษาเร่ือง การอนุรักษ?แมQนํ้าเจUาพระยาของประชาชนในอําเภอป¤าโมก จังหวัดอQางทอง 
พบวQา ระดับการศึกษา รายไดU และระยะเวลาอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีแตกตQางกันของประชาชน มีสQวนรQวมใน
การการอนุรักษ?แมQนUาเจUาพระยาไมQแตกตQางกันกิตติศักด์ิ แกUววารี (2553: 85) ไดUศึกษาเร่ือง การมี
สQวนรQวมของประชาชนในการอนุรักษ?ป¤าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท พบวQา ป~จจัยท่ีไมQมีผล
ตQอการมีสQวนรQวมของประชาชนในการอนุรักษ?ป¤าชุมชนเขาราวเทียนทอง จังหวัดชัยนาท อยQางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดUแกQ เพศ อายุ การเป[นสมาชิกกลุQมท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขUองกับการอนุรักษ?ป¤าชุมชน 
สอดคลUองกับงานวิจัยของผูUชQวยศาตราจารย?นิธินาถ เจริญโภคราช (2554) ไดUศึกษาการ มีสQวนรQวมใน
การพัฒนาสิ่งแวดลUอมของชุมชนริมคลอง เพ่ืออนุรักษ? ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ?ไมUริม
คลอง ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวQาระดับการมีสQวนรQวมท้ัง
ในดUานการตัดสินใจในการพัฒนาสิ่งแวดลUอม การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลUอม การไดUรับ
ผลประโยชน?ในการพัฒนาสิ่งแวดลUอม และการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลUอม ในภาพรวมอยูQใน
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ระดับการมีสQวนรQวมบQอยคร้ัง จากการสํารวจชนิดนกและพันธุ?ไมUริมคลองท้ัง 3 คลอง พบชนิดนก จาน
วน 53 ชนิดและพันธุ?ไมU จานวน 19 ชนิด โดยบริเวณริมคลองบางแค จะมีชนิดนกและพันธุ?ไมUชนิด
เดQนบริเวณริมคลอง มากกวQาคลองอ่ืนๆ คือ มีจํานวนนก 50 ชนิด และ 19 ชนิดตามลาดับ ซึ่งจากการ
สํารวจพบประชากรบริเวณริมคลอง มีแนวทางในการอนุรักษ?ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจัด
กิจกรรมรักษาความสะอาดลําคลองและรักษาพันธุ?ไมUชายคลอง ท้ังกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา 
สาหรQาย ในคลอง การปลูกตUนกลUาลาพู และตUนโกงกาง และการทําสวนผลไมUโดยใชUปุ̧ยชีวภาพ 
สอดคลUองกับงานวิจัยของศักด์ิสกุล บุญมา (2552) ไดUศึกษาเร่ือง การสรUางความเขUมแข็งโดยชุมชนมี
สQวนรQวม บUานเกาะพิทักษ? ตําบลบางนUาจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พบวQา การสรUางความ
เขUมแข็งโดยชุมชนมีสQวนรQวม เกิดจากป~จจัยภายในชุมชนเอง ไดUแกQ การมีผูUนําชุมชนท่ีมีศักยภาพ การ
มีองค?กรในชุมชน ทําใหUคนในชุมชนมีสQวนรQวมในกระบวนการของแตQละกิจกรรมกลุQม ระบบ
ความสัมพันธ?แบบครอบครัวเครือญาติ ทาใหUทุกคนในชุมชนมีความรักและความเกรงใจตQอกัน มีการ
รQวมกันทํากิจกรรมตQาง ๆ ดUวยความเต็มใจ ชุมชนมีป~จจัยทางดUานวัฒนธรรมทUองถ่ิน มีความเช่ือ
ประเพณีรQวมกัน สQงผลตQอการสรUางการมีสQวนรQวม และการใชUทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรQวมกัน 
รูUสึกถึงการแบQงป~นทรัพยากร มีความตระหนักในคุณคQา สอดคลUองกับงานวิจัยของทศพักตร? ใบปอด 
(2556) ไดUศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสQวนรQวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลUอมขององค?การบริหาร
สQวนตําบล ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวQา ประชาชนในเขตอําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามโดยรวมและจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูQในชุมชน มีความคิดเห็นวQาประชาชนมีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมของ
องค?การบริหารสQวนตําบลในเขตอําเภอโกสุมพิสัยโดยรวมและ รายดUานท้ัง 4 ดUาน อยูQในระดับปาน
กลาง โดยเรียงลําดับคQาเฉลี่ยจากมากไปหานUอย ไดUแกQ ดUานการรับผลประโยชน? ดUานการตัดสินใจ 
ดUานการประเมินผลและดUานการปฏิบัติงานขUอเสนอแนะการมีสQวนรQวมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดลUอมขององค?การบริหารสQวนตําบล ในเขตอําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ท่ีสําคัญ ไดUแกQ 
ควรรณรงค?ปลูกจิตสานึกใหUประชาชนมีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนมากข้ึน ควรเป�ด
โอกาสใหU ประชาชนเขUามีสQวนรQวมในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลดUานสิ่งแวดลUอมและควรเป�ดโอกาสใหU
ประชาชนไดUเขUามาปฏิบัติงานในกิจกรรมท่ีดําเนินงานในหมูQบUาน สอดคลUองกับงานวิจัยของยุทธนา 
สุดาคา (2555) ไดUศึกษาเร่ือง การมีสQวนรQวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลUอมกรณีศึกษาบUาน
ป¤าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด พบวQา ประชาชนสQวนมากใหUความสําคัญตQอการมีสQวน
รQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอม จากการเขUารQวมประชุมและการเขUารQวมกิจกรรมตQาง ๆ ดUานสิ่งแวดลUอม
ภายในชุมชน ผลการศึกษาสภาพป~ญหาท่ีเกิดจากการมีสQวนรQวมในการจัดการจัดการสิ่งแวดลUอม 
พบวQา ประชาชนมีความเขUาใจในกระบวนการมีสQวนรQวมระดับปานกลาง ดUานภาระคQาใชUจQาย
ครอบครัว ถือวQาเป[นป~ญหามากท่ีสQงผลตQอการมีสQวนรQวม เน่ืองจากมีรายไดUนUอย อาชีพไมQม่ันคง และ
การถูกกลุQมนายทุนเขUามาแสวงหาผลประโยชน?ในชุมชน เป[นป~จจัยท่ีจะสQงผลกระทบตQอสภาพ
สิ่งแวดลUอมของชุมชนในอนาคต สQวนขUอเสนอแนะจากงานวิจัยคร้ังน้ีก็คือ 1) หนQวยงานภาครัฐ 
สถาบันดUานการศึกษาหรือองค?กรตQาง ๆ ควรเขUามามีบทบาทในการสQงเสริมการประกอบอาชีพใหUแกQ



348 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

ชุมชนหรือการสQงเสริมการทQองเท่ียวโดยชุมชนเชิงอนุรักษ? เป[นการสรUางรายไดUและใชUทรัพยากรท่ีมีอยูQ
ในชุมชุนใหUเกิดประโยชน?สูงสุด 2) หนQวยงานราชการหรือภาครัฐในพ้ืนท่ี ควรเขUามามีบทบาทในการ
หนุนเสริมกิจกรรมการลาดตระเวนป¡องกันการทาลายทรัพยากรป¤าไมU การป¡องกันไฟป¤า และการอยูQ
จุดตรวจป¡องปรามการลักลอบทาลายทรัพยากร ซึ่งจะสQงผลกระทบตQอชุมชนและระบบนิเวศน?
โดยรวม สอดคลUองกับงานวิจัยของนพรัตน? ชQวงเวฬุวรรณ (2556) ไดUศึกษาวิจัย เร่ือง การมีสQวนรQวม
ของประชาชนในการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลUอมขององค?การบริหารสQวนตําบลสะตอ 
อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวQา ประชาชนมีสQวนรQวมในการอนุรักษ?สิ่งแวดลUอมของ
องค?การบริหารสQวนตําบลสะตอ อําเภอ เขาสมิง จังหวัดตราด ในภาพรวมอยูQในระดับมาก ในดUานการ
มีสQวนรQวมในการรับผลประโยชน? พบวQา ประชาชนมีสQวนรQวมในการอนุรักษ?สิ่งแวดลUอมขององค?การ
บริหารสQวนตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยูQในระดับมาก และในดUานการติดตาม
ควบคุมดูแลและประเมินผล พบวQา ประชาชนมีสQวนรQวมในการอนุรักษ?สิ่งแวดลUอมขององค?การบริหาร
สQวนตําบลสะตอ อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด อยูQในระดับมาก เชQนเดียวกัน 

สมมุติฐานข'อท่ี 3. แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ�ทางบวกกับการจัดการ
สิ่งแวดล'อม ณ บ'านศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

จากการศึกษาพบวQาแรงสนับสนุนทางสังคมของประชาชน ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป[นไปตามสมมุติฐาน ขUอท่ี 3 ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตQอไปน้ี
คือ แรงสนับสนุนทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ?ทางบวกกับการจัดการสิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบล
ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยการใชUการทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของ
เพียร?สัน  (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวQา มีคQ าSig.(2-tailed) 
หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 0.584 น้ันคือตัวแปรท้ังสอง
ตัวมีความสัมพันธ?กันในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของรมณีย? บุญวานิจ (2559) ไดU
ทําการศึกษาเร่ือง การมีสQวนรQวมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดลUอม บริษัท ไทยโตชิบา
อุตสาหกรรม จํากัด ไดUผลวQา พนักงานไดUรับแรงสนับสนุนดUานเคร่ืองมือ และงบประมาณในการ
จัดการสิ่งแวดลUอมระดับปานกลาง ท้ังในดUานการรQวมลงมือปฏิบัติและดUานการรQวมป~นผลประโยชน? 
สQวนอีกสองดUานอยูQในระดับนUอย คือ ดUานการรQวมติดตามประเมินผลและดUานการรQวมคิดรQวมวางแผน 
และสอดคลUองกับงานวิจัยของแสงพะจัน พิมมะวง (2558) ไดUศึกษาสถานการณ?เบ้ืองตUนดUานอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเย็บผUา ท่ีนครหลวงเวียงจันทร? 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศึกษาสภาพแวดลUอมในการทางานและตรวจวัด
สิ่งแวดลUอมของโรงงาน เพ่ือศึกษาระบบบริหารจัดการและการบริการทางดUานการสQงเสริมสุขภาพและ
การป¡องกันโรคของคนงานในโรงงาน และเพ่ือศึกษาป~ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานดUานอาชีวอ
นามัยในสถานประกอบการตQาง ๆ โดยการสัมภาษณ?ผูUบริหารโรงงานและคนงาน และสํารวจสภาวะ
แวดลUอมภายในโรงงาน ผลการศึกษาการจัดการเก่ียวกับสุขภาพอนามัยสาหรับคนงานในโรงงาน
พบวQาโรงงานทุกแหQงไดUจัดป~จจัยในการปฐมพยาบาล จัดใหUมีหUองพยาบาลและแพทย?ประจํา มีการทํา
ประกันสังคมและกQอนเขUาทางานคนงานทุกคนตUองไดUตรวจรQางกาย มีการจัดอุปกรณ?ป¡องกันอันตราย
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สQวนบุคคล สQวนการสํารวจสภาวะแวดลUอมในการทํางาน พบวQา คQาความดังของเสียงและความเขUม
ของแสงสวQางอยูQในระดับมาตรฐาน คนงานมีการใชUอุปกรณ?ป¡องกันอันตรายอยQางสมํ่าเสมอ การ
จัดการนํ้าด่ืม นํ้าใชUหUองนํ้าหUองสUวมและท่ีน่ังรับประทานอาหารมีจํานวนเพียงพอ ดังน้ัน การจัดการ
บริการทางดUานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานตQางๆ น้ัน ควรท่ีจะมีการติดตามใหU
โรงงานมีการปฏิบัติท่ีถูกตUองท้ังทางดUานสิ่งแวดลUอม การจัดอุปกรณ?ป¡องกันอันตรายและการจัดการ
บริการทางดUานรักษาพยาบาล ควรจัดใหUมีเจUาหนUาท่ีความปลอดภัยในการทางาน ควรมีการ
ประสานกันในหนQวยงานของรัฐท่ีเก่ียวขUองเพ่ือใหUเกิดความรQวมมือในการทํางาน 

 
ข'อเสนอแนะจากการวิจัย 

จากการท่ีผูUวิจัยไดUศึกษาความสัมพันธ?ระหวQาง ป~จจัยสQวนบุคคลไดUแกQ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดU กระบวนการมีสQวนรQวมของประชาชน แรงสนับสนุนทางสังคม และการจัดการ
สิ่งแวดลUอม ณ บUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวQา 
กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนอยูQในระดับสูง (รUอยละ 68.0) แรงสนับสนุน
ทางสังคม อยูQในระดับปานกลาง (รUอยละ 88.3) และการมีสQวนรQวมของประชาชนในชุมชน อยูQใน
ระดับสูง (รUอยละ 62.0) จากผลการวิจัยสะทUอนใหUเห็นวQาแรงสนับสนุนทางสังคมท่ีอยูQในระดับปาน
กลางมีความสัมพันธ?กับการมีสQวนรQวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลUอม ดังน้ันผลการวิจัยจะ
ชQวยใหUผูUบริหารในระดับชุมชน ทUองถ่ินเชQน เทศบาล หรือองค?การบริหารสQวนตําบลใหUความสําคัญใน
การกําหนดนโยบายเพ่ือสQงเสริมสนับสนุนใหUเกิดโครงการเสริมสรUางแรงสนับสนุนทางสังคมรอบดUาน 
เชQน  

1) ดUานความรQวมมือกันของหนQวยงานตQางๆในการจัดการสิ่งแวดลUอม การจัดการอนามัย
สิ่งแวดลUอมในชุมชนท่ีจะมีผลกระทบตQอสุขภาพ  

2) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการและกิจกรรมจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชน  
3) การจัดสรรทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูUความสามารถในเร่ืองสิ่งแวดลUอมมาทําโครงการและ  
4) การจัดสรรเคร่ืองมือและอุปกรณ? ท่ี จําเป[นเก่ียวกับการจัดการและตรวจสอบดUาน

สิ่งแวดลUอม 
5) จัดอบรมเสริมสรUางความรูUเร่ืองการมีสQวนรQวมในการการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนดUาน

การขจัดของเสีย/มลพิษ และการป¡องกันอันตรายจากมลพิษทางอากาศ เน่ืองจากผลการวิจัยยังพบวQา
กลุQมตัวอยQางคะแนนรายดUานอยูQในระดับตํ่า อีกท้ังบUานศาลายา ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เป[นเขตชุมชุนเมืองท่ีมีป~ญหาเร่ืองมลพิษทางอากาศจากการจราจรติดขัด มีการสะสม
ของฝุ¤นและควันเขมQารถยนต?และประชาชนสQวนมากมักจะป¤วยดUวยโรคระบบทางเดินหายใจสQวนบน 

6) สQงเสริมใหUประชาชนทุกภาคสQวน ไดUเขUามามีสQวนรQวมในการบริหารงาน โดยการรQวมคิด 
รQวมทํา รQวมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหUการบริหารและการพัฒนาชุมชน
และทUองถ่ิน มีประสิทธิภาพ โปรQงใส ตรวจสอบไดU 
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7) สรUางระบบการบริหารงานโดยเนUนหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปรQงใส สามารถ
ตรวจสอบไดU และตรงกับความตUองการของประชาชนอยQางแทUจริง 

8) สQงเสริมใหUประชาชน ชุมชน ตัวแทนชุมชน ผูUนาชุมชน เขUามามีสQวนรQวมกําหนดวิสัยทัศน? 
ยุทธศาสตร? จัดทําแผนงานโครงการในการพัฒนาตําบลศาลายา ใหUเป[นไปตามเจตนารมณ?ของ
ประชาชน 

9) จัดต้ังศูนย?ขUอมูลขQาวสาร อินเตอร?เน็ตระดับตําบล เพ่ือบริการขUอมูลขQาวสาร ตลอดจน
เอกสารตQาง ๆ ท่ีประชาชนสนใจ และสามารถตรวจสอบและรับรูUขUอมูลขQาวสารท่ีเป[นประโยชน? 

10) บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร เจUาหนUาท่ีในหนQวยงาน เพ่ือใหUมีความรูUทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถปฏิบัติงานสนองความตUองการของประชาชนไดUอยQางมีประสิทธิภาพ 

11) สQงเสริมใหUความรูUแกQประชาชนเก่ียวกับการมีสQวนรQวม บทบาทหนUาท่ีของประชาชนท่ีมี
ตQอการบริหาร 
 
ข'อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาการมีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมในชุมชนอ่ืน แตQเพ่ิมตัวอยQางใหUมีจํานวน
มากข้ึนและยังคงตัวแปรเดิมไวU เพ่ือดูวQาจะไดUผลเชQนเดียวกับการศึกษาคร้ังน้ีหรือตQางกันอยQางไร 
เพ่ือใหUไดUขUอสรุปท่ีครอบคลุมและถูกตUอง 
 2.ควรนําผลการวิจัยท่ีไดUในคร้ังน้ีไปตQอยอดโดยการใชUระเบียบวิธีวิจัยท่ีสูงข้ึน เชQน การศึกษา
เปรียบเทียบการมีสQวนรQวมในการจัดการสิ่งแวดลUอมในเขตกรุงเทพมหานคร และการมีสQวนรQวมในการ
จัดการสิ่งแวดลUอมในตQางจังหวัด (Comparative Research Study) หรือการศึกษาเชิงก่ึงทดลอง 
(Quasi experimental design) ในประชาชนท่ีอาศัยอยูQในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครแตQอยูQคน
ละชุมชน หรือการทําวิจัยในระดับผสมผสาน (Mixed Method Research) หรือวิจัยระดับปฏิบัติการ 
(Action Research) หรือการใชUระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพ 
 4.ใชUกระบวนแนวคิดอ่ืนเป[นแนวทางในการวิจัย เชQน การจัดการสิ่งแวดลUอมอยQางย่ังยืนดUวย
แนวคิดทฤษฎีการเรียนรูUเพ่ือการพัฒนาคน Sustainable Environmental Management with 
Learning Theoretical Approaches for Human Development หรือ แนวคิดการเรียนรูUจากการ
สื่อสาร (Message learning approach) หรือ ทฤษฎีการเสริมแรง หรือการวางเง่ือนไขเชิงปฏิบัติการ 
(Reinforcement theory or Operant conditioning)  

 
เอกสารอ'างอิง 

กิตติศักด์ิ แกUววารี. 2553. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ�ป�าชุมชนเขาราวเทียนทอง
จังหวัดชัยนาท.วิทยานิพนธ?วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป¤าไมU 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 

เกษม จันทร?แกUว. 2551. เทคโนโลยีสิ่งแวดล'อม. กรุงเทพมหานคร: โครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร?สิ่งแวดลUอม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

351 
 

จุไร ทัพวงษ?. 2556. “การจัดการสิ่งแวดล'อม: สิ่งท'าทายมนุษย�ชาติ”. เอกสารประกอบการประชุม
ทางวิชาการเร่ืองมนุษย�กับสิ่งแวดล'อม. เชียงใหมQ: มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ. 

เจริญ ภัสระ. 2550 “การมีส�วนร�วมของประชาชนในการดําเนินงานของรัฐ”. วารสารสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร�แห�งประเทศไทย. 12 (พฤษภาคม 2540): 1-3. 

ทนงศักด์ิ คุUมไขQนUา. 2554. การพัฒนาชุมชนเชิงปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บพิธการพิมพ?. 
ทศพักตร? ใบปอด ประโยชน? สQงกลิ่น และ ภักด์ิดี โพธ์ิสิงห?. (2556). การมีส�วนร�วมของประชาชนใน

การจัดการสิ่งแวดล'อมขององค�การบริหารส�วนตาบลในเขตอาเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารการเมืองการปกครอง. ป̂ที่ 4 ฉบับท่ี 1 (กันยายน 2556 - กันยายน2557). 

พัฒนศักด์ิ คํามณีจันทร?. (2556). ได'ศึกษาป�จจัยสัมพันธ�กับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล'อมใน
ครัวเรือนชุมชนแออัดได'ถูกสุขลักษณะ. Health system research journal. Vol.6. No2. 2012. 

ธวัช สิท ธิกิจโยธิน , พ .ต.ต.2553. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุ รักษ�และฟ£� นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติป�าชายเลน: ศึกษากรณี ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสุมทรสง
คราม. วิทยานิพนธ?ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 

ธรรมจรรย? ตุลยธํารง. 2556. การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล'อม: 
กรณีศึกษาเทศบาลภายในเขตอําเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วิทยานิพนธ?
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 

บุญรับ ศักด์ิมณี. (2556). การจัดการสิ่งแวดล'อมในชุมชน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ?มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

นงเยาว? หลีพันธุ?.2557. การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําโครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาด
เล็กในจังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ?ปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล. 

นพรัตน? ชQวงเวฬุวรรณ. (2556). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล'อมขององค�การบริหารส�วนตาบลสะตอ อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด. การ
คUนควUาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 

นาท ตัณฑวิรุฬห? และพูลทรัพย? สมุทรสาคร. 2558. วิทยาศาสตร�สิ่งแวดล'อมและการบริหาร
ทรัพยากร.กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ?ไทยวัฒนาพานิช จากัด. 

นิรันดร? จงวุฒิเวศย?. 2557. “กลวิธี แนวทาง วิธีการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ
พัฒนาชนบท”: การมีส�วนร�วมของประชาชนในงานพัฒนา. กรุงเทพมหานคร:ศักด์ิโสภา
การพิมพ?. 

นิธินาถ เจริญโภคราช. (2554). การมีส�วนร�วมในการพัฒนาสิ่งแวดล'อมของชุมชนริมคลอง เพื่อ
อนุรักษ�ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ�ไม'ริมคลองตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม. รายงานการวิจัย.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

 รมณีย? บุญวานิช. (2552). การมีส�วนร�วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล'อม บริษัท ไทยโตชิ
บาอุตสาหกรรม จากัด. นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.  



352 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

รัฐธรรมนูญแหQงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550.(2550). ราชกิจจานุเบกษา. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ?
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา. 

ประภาพรศรีสถิตธรรม. (2555). การมีส�วนร�วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล'อม: 
ศึกษาเฉพาะกรณีของชุมชนในเขตเทศบาลนคร จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ?ปริญญา
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ.  

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ.(2555). กระบวนการและเทคนิคการทางานของนักพัฒนา. 
กรุงเทพฯ: กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).  

พนิดาวิมานรัตน?. (2555). การมีส�วนร�วมของสมาชิกองค�การบริหารส�วนตาบลในการอนุรักษ�
สิ่งแวดล'อม กรณีศึกษา บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค�. วิทยานิพนธ?ปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน. 

สุรเดช สมใจหมาย. 2551. ป�จจัยท่ีมีผลต�อระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล'อม: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร�ธานี. วิทยานิพนธ?วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 

แสงพะจัน พิมมะวง. (2558). สถานการณ�เบ้ืองต'นด'านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงาน
โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเย็บผ'า ท่ีนครหลวงวียงจันทน� สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว. วิทยานิพนธ?ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลUอม) 
มหาวิทยาลัยขอนแกQน. 

ยุทธนา สุดาคา. (2555). การมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล'อม: กรณีศึกษาบ'าน
ป�าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด. การคUนควUาอิสระ ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต (เศรษฐศาสตร?การเมือง) มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ. 

Cohen, J and Cohen,P. 1983. Applied multiple regression/correlation. Analysis for 
the  Behavioral sciences. (2 nd ed.) New Jersy: Lawrence Erlbaum Associates. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

353 
 

GUI สําหรับการพฒันาซอฟท�แวร�ท่ีใช�ในการออกแบบกราวด�กริดของสถานีย"อย

กระแสสลับ โดยใช�แมตแล็บ กรณศีึกษา: 24000-416/240 v, 2500 kVA, 

Delta-Wye Grounded, Transformer Yard ภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร� วิทยาเขตบางเขน 

GUI for AC Substation Ground Grid Design Software Development 

Using MATLAB,Case Study : 24000-416/240 v, 2500 kVA, Delta-Wye 

Grounded,Transformer Yard within Kasetsart University, Bangkhen 

Campus 
 

บุญชู เรืองพงศรีสุข 

Boonchoo Ruengpongsrisuk 
สาขาเทคโนโลยอีุตสาหกรรม, คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, โทร. 089-6625305 

Department of Industrial Technology, The Faculty of Science and Technology,  
Bangkokthonburi University, Tel. 089-6625305 

e-mail: engbcrs@ku.ac.th 

 

บทคัดย"อ 

  งานวิจัยนี้เสนอการสรOาง GUI สําหรับการพัฒนาซอฟท)แวร)ท่ีใชOในการออกแบบกราวด) 
กริดของสถานียWอยกระแสสลับโดยใชOแมตแล็บ ตามมาตรฐาน IEEE Std 80 – 2013 ( Guide for 
Safety in AC Substation Grounding ) ในผลงานวิจัยการพัฒนาซอฟท)แวร)ท่ีแลOว ขOอมูลอินพุท
ปcอนท่ีคอมแมนด)วินโดว) และขOอมูลเอOาท)พุทเซฟไวOในไฟล)สําหรับพิมพ)ออก งานวิจัยนี้เปeนการพัฒนา
ซอฟท)แวร)ตWอเนื่องโดยมีจุดประสงค)ท่ีจะสรOาง GUI สําหรับซอฟท)แวร)นี้เพ่ือใหOมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ)
ระหวWางซอฟท)แวร)และผูOใชO GUI สามารถสรOางไดOโดยใชO GUIDE UI หรือ โดยเขียน programmatic 
UI code file เอง งานวิจัยนี้เสนอการสรOาง GUI โดยใชO GUIDE UI เทWานั้น 
 
คําสําคัญ: MATLAB GUIDE, กราวด)กริด, จีพีอาร), แรงดันสัมผัส, แรงดันชWวงกOาว 

 

Abstract 

  This research presents the creation of GUI for ac substation ground grid design 
software development using MATLAB as per IEEE Std 80 – 2013 ( Guide for Safety in 
AC Substation Grounding ). In the previous work of the software development , the 
input data were entered in the command window and the output data were saved 
in files for printout. This research is the continued software development. It is aimed 
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to create GUI for the software in order to provide interactive communication 
between the software and users. GUI can be created either with GUIDE UI or writing 
your own programmatic UI code file. This research presents only the creation of GUI 
for the software using GUIDE UI. 
 
Keywords: MATLAB GUIDE, Ground grid, GPR, Touch voltage, Step voltage 

 
บทนํา 

  1. สุตรท่ีใช�ในการคํานวณ 
  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

GPR =  

 

 

  
 

 
 

 

 = 0.75  + 0.85 
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 = 1 กรณีกราวด)กริดเปeนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

  = 1 กรณีกราวด)กริดเปeนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผOา 

  = 1 กรณีกราวด)กริดเปeนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผOาและรูปตัวแอล 
 

 สําหรับรูปแบบอ่ืน  

   

   

    

2. compliance criterior: (GPR < Etouch) or ((Em < Etouch) and (Es < Estep)) 

 

ค"าความต�านทานจําเพาะของดิน (  )  
  จากการวัด โดยวิธี  3-pole Fall-of-Potential คW าความตO านทานจํ าเพาะของดินใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตบางเขน มีคWาสูงสุดของคWาเฉลี่ยประชากร 24.11 Ω-m โดยใชOโมเดล
ดิ น เนื้ อ เดี ยว (homogeneous soil)( Ruengpongsrisuk,B.(2018). 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, Proceedings of the Sixth National Symposium and Third International 
Symposium on Innovation and Technology for Social Development, Bangkokthonburi 
University,ITSD (1), 126 – 141.) 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย  

  สรOาง GUI โดยใชO GUIDE ตามข้ันตอน ขOางลWางนี้ 
begin 

- clear the workspace, clear the Graphics window, clear the Command window; 
  - type guide at the command prompt; 

- in the guide layout editor, design the layout to how you want the graphical 
part of the GUI to look like; 

 - for each object of the GUI, set its property value using the Property Inspector; 
 - save and run the GUI under any file name of your choice; 
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 - MATLAB automatically generates two files: the .fig file contains the graphics 
of the GUI and the .m file contains all the code for the GUI; 

 - in the MATLAB editor, bring up a list of the functions within the .m file. add 
the appropriate programming code to the bottom of the code block in 
each function; 

 - save and run the .m file.  
end 

 

ผลการวิจัย  
ผลการทดสอบซอฟท)แวร)นี้  โดยใชOออกแบบกราวด)กริดของกรณีศึกษา: สถานียWอย

กระแสสลับ 24000-416/240 v , 2500 kVA , delta-wye grounded , transformer yard ภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) วิทยาเขตบางเขน พ้ืนท่ีกราวด)กริด 12 ม.x 12ม. ปcอนขOอมูลดังตWอไปนี้ 
 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 
 
  กรณีท่ี 1 

 ข� อ มูลกราวด� 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 
 

ตารางท่ี 1 ผลการคํานวณดOวยมือของกรณีท่ี 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 

 
 ผลการออกแบบของกรณีท่ี 1 ไมWไดOมาตรฐาน (NOT compliant ) เนื่องจาก Em > Etouch 
 

  กรณีท่ี 2 

 ข� อ มูลกราวด� 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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ตารางท่ี 2 ผลการคํานวณดOวยมือของกรณีท่ี 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 

 
  ผลการออกแบบของกรณีท่ี 2 ไมWไดOมาตรฐาน (NOT compliant ) เนื่องจาก Em > Etouch 

  กรณีท่ี 3 

ข�อ มูลกราวด�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  

   

ตารางท่ี 3 ผลการคํานวณดOวยมือของกรณีท่ี 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 ไดOมาตรฐาน (compliant) เนื่องจาก (Em < Etouch) และ (Es < Estep) 
 

 กรณีท่ี 4 
 ข� อ มู ล ก ร า ว ด� ก ริ ด : Lx = 12, Ly = 12, d = 0.00944 , Lr = 3, roddia = 0.016, 
numrow = 4, numcol = 5, numrod = 4, h = 0.50, perimeter_corner = 1 
 
ตารางท่ี 4 ผลการคํานวณดOวยมือของกรณีท่ี 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 ไดOมาตรฐาน (compliant) เนื่องจาก (Em<Etouch) และ (Es < Estep) 

 
 กรณีท่ี 5 
 ข� อ มูลกราวด� 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 
 



358 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  

Bangkokthonburi University  
 

ตารางท่ี 5 ผลการคํานวณดOวยมือของกรณีท่ี 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 ไดOมาตรฐาน (compliant) เนื่องจาก (Em < Etouch) และ (Es < 
Estep) 
  ผลการทดสอบโดยใชOซอฟท)แวร)นี้ท้ัง 5 กรณีตามลําดับ แสดงผลเปeน GUI ดังแสดงในหนOาจอ
ขOางลWางนี้ ซ่ึงผูOใชOไมWตOองเก่ียวขOองกับโปรแกรมโค�ดแตWอยWางใดเลย และถOาปcอนขOอมูลผิดพลาด ก็จะมี
กลWองขOอความโตOตอบไดOดOวย สําหรับซอฟท)แวร)นี้ถOาผูOใชOปcอนขOอมูลท่ีไมWใชWตัวเลขหรือคWาติดลบ 
โปรแกรมจะเปลี่ยนเปeนคWาศูนย)โดยอัตโนมัติพรOอมกับมีกลWองขOอความเตือน 

 
ออกแบบรูปแบบ GUI 

 
 
ผลการทดสอบกรณีท่ี 1 
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ผลการทดสอบกรณีท่ี 2 

 
 
ผลการทดสอบกรณีท่ี 3 
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แสดงกลWองขOอความโตOตอบเม่ือปcอนขOอมูลติดลบ 

 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล 

  ซอฟท)แวร)ท่ีพัฒนาข้ึนนี้สามารถใชOออกแบบกราวด)กริดของสถานียWอยกระแสสลับตาม
มาตรฐาน IEEE Std 80-2013 ไดOผลแมWนยํา โดยผWานการตรวจสอบกับผลการคํานวณดOวยมือวWา
ตรงกัน และมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ)ระหวWางซอฟท)แวร)และผูOใชO ทําใหOเกิดความสะดวกเนื่องจากผูOใชO
ไมWตOองเก่ียวขOองกับคําสั่งโปรแกรมเลย เพียงแตWปcอนขOอมูลท่ีหนOาจอและกดปุ�มเริ่มการคํานวณ ผลลัพธ)
จะแสดงท่ีหนOาจอ และยังสามารถเปลี่ยนคWาพารามิเตอร)ของการออกแบบไดOท่ีหนOาจอโดยตรง ทําใหO
ทดสอบผลของการออกแบบกรณีตWางๆไดOรวดเร็ว ถOาผูOใชOปcอนขOอมูลท่ีไมWใชWตัวเลขหรือคWาติดลบ 
โปรแกรมจะเปลี่ยนเปeนคWาศูนย)โดยอัตโนมัติพรOอมกับมีกลWองขOอความเตือน 

ข�อเสนอแนะ 

  ซอฟท)แวร)ท่ีพัฒนาข้ึนนี้ควรจะพัฒนาตWอไปอีก ใหOสามารถหาคWาตํ่าสุดของการออกแบบ
กราวด)กริดของสถานียWอยกระแสสลับไดOดOวย เพ่ือประโยชน)ในการออกแบบท่ีรวดเร็วข้ึน และเพ่ือหา
ตOนทุนตํ่าสุดในการออกแบบและหลีกเลี่ยงการออกแบบท่ีมากเกินจําเปeน 
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บทคัดย�อ 

  งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาหาเวลามาตรฐานท่ีใชUในการทําBeltโดยใชUวิธี
การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) ซึ่งจากการศึกษาไดUแบQงออกเป[นงานยQอย ท้ังหมด 10 
งานยQอย จากข้ันตอนการทําสายพานเพ่ือหาเวลาปกติ (Normal Time) และนําเวลาปกติมาเพ่ือใชUหา
เวลามาตรฐานโดยโปรแกรม (Pom QM for windows)      
 โดยผูUวิจัยไดUทําการแบQงงานยQอยออกเป[นท้ังหมด 10 งานยQอย โดยผลการศึกษางานยQอยท่ี 1 
พบวQามีเวลาปกติ 17.08 วินาที, งานยQอยท่ี 2คือ 53.47 วินาที, งานยQอยท่ี 3คือ 15.87 วินาที, งาน
ยQอยท่ี 4คือ18.28 วินาที, งานยQอยท่ี 5คือ 120.96  วินาที, งานยQอยท่ี 6คือ14.26 วินาที, งานยQอยท่ี 7 
คือ 5.51 วินาที, งานยQอยท่ี 8คือ 40.02 วินาที, งานยQอยท่ี 9 คือ32.89  วินาที,และงานยQอยท่ี 10คือ 
25.89  วินาที โดยนําเวลาปกติจากงานยQอยท้ังหมดท่ีไดU  344.23 วินาที มาหารดUวย 1 – ดUวยป~จจัย
ของเวลาท่ีเผื่อไวU 0.0625  จะไดUเวลามาตรฐานท้ังหมด 344.23 วินาที หรือ เทQากับ 6 นาที 8 วินาที 
ผลจากการศึกษาพบวQาการศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) ไดUเขUามาชQวยในการหาเวลา
มาตรฐานของกระบวนการผลิตการทําBeltเวลาท่ีหาไดUคือ 344.23 วินาที หรือ 6 นาที 8 วินาที ซึ่ง
เวลาท่ีหามาไดUจะนํามาเพ่ือใชUในการวิเคราะห?หาอัตราการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตในระยะท่ีเทQาเดิมและ
ยังสามารถนําเวลาท่ีไดUมาไปประมาณการผลิตสูงสุดท่ีเป[นไปไดU ไดUอีกดUวย 
 
คําสําคัญ: เวลามาตรฐาน 
 

Abstract 
The objective of this research is to find the standard time used for belt 

making by using Direct Time Study, which is divided into 10 subtasks. Normal time 
and normal time were used to find the standard time by Pom QM for windows 
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program. The researcher divided the sub-tasks into a total of 10 sub-tasks. The 
results of sub-task 1 showed that Normally time is 17.08 seconds, sub-task 2 is 53.47 
seconds, sub-task 3 is 15.87 seconds, sub-task 4 is 18.28 seconds, sub-task 5 is 120.96 
seconds, sub-task 6 is 14.26 seconds, sub-task 7 Is 5.51 seconds, subtotal 8 is 40.02 
seconds, subtotal no. 9 is 32.89 seconds, and subtotal no. 10 is 25.89 seconds by 
taking the normal time from all the subtasks that gets 344.23 seconds divided by 1 - 
by the time factor Allowance for 0.0625 will get all standard time End 344.23 
seconds or equal to 6 minutes 8 seconds. The results of the study show that Direct 
Time Study helps to find the standard time of the manufacturing process. Making a 
belt, the available time is 344.23 seconds or 6 minutes 8. Seconds, which the time 
can be used to analyze the production rate to increase production in the same 
period and can also use the time to estimate the maximum production possible. 

 
Keywords: standard time 
 
บทนํา 

การศึกษาเวลา (Time Study)เป[นเทคนิคในการวัดงานท่ีจะใชUการจับเวลาในงานปฏิบัติงาน
ของผูUปฏิบัติงานตQอหน่ึงงานต้ังแตQเร่ิมจนเสร็จงาน และนําเวลาการทํางานท่ีไดUจากการวัดเวลามา
กําหนดเป[นเวลามาตรฐานของการทํางาน(Standard Time) ซึ่งจะนําเวลาท่ีไดUไปใชUในการจัด
แผนการผลิตและกําหนดอัตราการผลิตท่ีเหมาะสมตQอการผลิตไดU เชQน ในการปฏิบัติงานหน่ึงงานใชU
เวลาในการปฏิบัติงานมากนUอยเพียงใดและมีความเหมาะสมหรือไมQในการปฏิบัติงานน้ันๆ ซึ่งในการรูU
ขUอมูลเวลาในการปฏิบัติงานจะไดUทําใหUเห็นถึงการใชUเวลาไดUอยQางเหมาะสมและยังนําขUอมูลเวลาท่ี
ไดUมาบริหารพัฒนาการใชUเวลาใหUเกิดประโยชน?มากท่ีสุด 

การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) เป[นอีกเทคนิคหน่ึงในงานวัดการทํางานของ
ผูUปฏิบัติงาน  โดยท่ีผูUทําการวัดจะเขUาไปดูการปฏิบัติงานจริงของผูUปฏิบัติงาน และจับเวลาในการ
ทํางานดUวยนาฬิกาจับเวลา และยังสามารถนําเทคโนโลยีเขUามาประยุกต?ใชUใหUเกิดประโยชน?โดยการนํา
สมาร?ทโฟน ถQายบันทึกเป[นวิดีโอการปฏิบัติงาน โดยงานท่ีตUองการจะทําการวัดเวลาจะถูกแบQงเป[น
ข้ันตอนการทํางานอยQางละเอียดในทุกข้ันตอนการทํางานซึ่งจะเรียกวQา งานยQอย (Element)  ซึ่งมี
จุดเร่ิมตUนและจุดสิ้นสุดของงานยQอย วิธีการวัดเวลามาตรฐานน้ีเป[นวิธีการท่ีมีความแมQนยําสูง จึงทําใหU
เป[นท่ียอมรับ และนQาเช่ือถือไดU 

แผนกการผลิตสายพาน (สายพาน (Belt)) บริษัท ทรานส?นอร?ม ซิสเต็ม ท่ีอยูQ 222/1-4 ถนน
บางนา-ตราด หมูQ5ตําบลบUานระกาด อําเภอบางบQอ จังหวัดสมุทรปราการ ไดUทําการประกอบกิจการ
การทําสายพาน (Belt)ในอดีตการผลิตสายพาน (Belt)ไมQสามารถผลิตไดUทันตามความตUองการไดU 
ดังน้ันผูUศึกษาจึงมีความสนใจหาเวลามาตรฐานการทํางานโดยใชU การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct 
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Time Study) ไดU เขUามาชQวยในการหาเวลามาตรฐานของกระบวนการทําสายพาน(สายพาน 
(Belt))เพ่ือใชUในการวิเคราะห?หาอัตราการผลิต และ การประมาณการผลิตเพ่ือพัฒนาการผลิตท่ีมี
คุณภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. ศึกษาเวลามาตรฐานท่ีใชUในการทําสายพาน (Belt)โดยใชUวิธีการศึกษาเวลาโดยตรง 
(Direct Time Study)    
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. การศึกษาเวลา (Time Study) 
1.1 ความสําคัญของการศึกษาเวลา      

  การศึกษาเวลาหรือการวัดงาน (Work Measurement) คือเทคนิคในการวัดปริมาณ
งานออกมาเป[นหนQวยเวลาหรือจํานวนแรงงานท่ีใชUในการทํางานน้ัน ซึ่งมักถูกเรียกโดยท่ัว ๆไปวQา การ
กําหนดเวลามาตรฐานการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานมีมาเน่ินนานต้ังแตQกQอนสมัยของ 
Frederick W. Taylor ซึ่งตQอมาไดUพัฒนาวิธีการกําหนดเวลามาตรฐานสําหรับใชUในอุตสาหกรรมจน
เป[นท่ีนิยมแพรQหลายกันมาถึงป~จจุบันน้ี เหตุผลท่ีอุตสาหกรรมใหUความสําคัญกับการกําหนดเวลา
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ก็เพ่ือสามารถใชUขUอมูลดังกลQาวไปคํานวณหาผลผลิตมาตรฐานในการผลิต
จากสมการ ดังน้ี 

 
 ผลผลิตมาตรฐาน คือ ขUอมูลสําคัญมากในการบริหารจัดการของโรงงานอุตสาหกรรมทุก
แหQงในการนําไปใชUเผื่อการวางแผนและการควบคุมการผลิตไดUอยQางมีประสิทธิภาพ หากผลผลิต
มาตรฐานดังกลQาวขUางตUนถูกคํานวณมาไดUอยQางถูกตUองโดยเอามารวมเอาเวลาคQาเผื่อตQางๆสําหรับงาน 
เชQน การลQาชUา การพักเหน่ือย เขUาเป[นสQวนของเวลาท่ีใชUในการผลิตแลUว ฝ¤ายจัดการยังอาจคํานวณคQา
ประสิทธิภาพในการทํางานของสายการผลิตไดUจากสูตร 

 
ซึ่ งเป[นดัชนี ท่ี ใชU เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของการทํางานภายในโรงงานวQาไดU

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือลบอยQางไรกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ไดUใหUคําในคูQมือนิยาม
ของระบบการวัดงาน (Work Measurement System) ไวUในคูQมือสําหรับการประเมินผูUรับจUางขQาวไวU
วQา เป[นระบบการจัดการท่ีออกแบบเพ่ือวัตถุประสงค?ดังน้ี    

- วิเคราะห?ปริมาณงานของตUนทุนคQาแรง     
- กําหนดมาตรฐานเวลาสําหรับการปฏิบัติงาน 
- วัดและวิเคราะห?ความแปรปรวนจากมาตรฐาน     
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- พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานและมาตรฐานเวลาอยQางตQอเน่ือง   
ในเอกสารฉบับเดียวกันไดUสรุปองค?ประกอบของเวลามาตรฐานวQาประกอบดUวยสQวนตQางๆ

ดังน้ี  
- เวลาท่ีปรับแลUว… 
- คQาเผื่อสQวนบุคคล ความเครียด และความลQาชUา (PF&D Allowances)  
- คQาเผื่อพิเศษ 
การศึกษาเวลา (Time Study) คือการวัดงานโดยใชUเคร่ืองวัดเวลา และปรับคQาตามความ

ตUองการแปรเปลี่ยนจากเวลาปกติ โดยมีการเผื่อเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับงานแปลกปลอมตQางๆความ
ลQาชUาของเคร่ืองจักร การพักเหน่ือยและความตUองการสQวนบุคคล ควรพิจารณาถึงระยะเวลาในการ
เรียนรูUของพนักงานดUวย ควรแบQงงานท่ีศึกษาออกเป[นงานยQอยซึ่งมีเน้ืองานท่ีสมํ่าเสมอเพ่ือความ
สะดวกในการศึกษางาน 

จากคํานิยามขUางตUนจะเห็นวQาการศึกษาเวลาแตกตQางจากการศึกษาการเคลื่อนไหว 
(Motion Study) ซึ่งเก่ียวกับการศึกษาวิธีการทํางานและการออกแบบวิธีการท่ีปรับปรุง สQวน
การศึกษาเวลา (Time Study) เก่ียวกับการวัดผลงาน ซึ่งผลท่ีไดUเป[นหนQวยของเวลา คือเป[นนาทีหรือ
วินาทีท่ีคนงานหน่ึงๆ สามารถทํางานน้ันไดUตามวิธีการท่ีไดUกําหนดใหU เวลาท่ีไดUน้ีก็คือ เวลามาตรฐาน 
(Time Standard)น้ันเอง ซึ่งท้ังสองสQวนน้ีแมUมีความแตกตQางกัน แตQตUองอาศัยซึ่งกันและกันกลQาวคือ 
ในการวิเคราะห?ข้ันตอนการทํางานก็ตUองมีการวัดผลเวลาการทํางานเดิม เพ่ือใหUไดUขUอมูลของผลผลิต
เดิม และเม่ือมีการปรับปรุงงานใหมQก็ตUองอาศัยการกําหนดเวลามาตรฐานเพ่ือใชUกํากับมาตรฐานงานท่ี
กําหนดไวUและเพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตกับขUอมูลการศึกษาเดิม ผลลัพธ?จากการวัดงานมักจะถูกเรียกวQา 
เวลามาตรฐาน (Standard Time) ซึ่งเวลามาตรฐานท่ีไดUจากการวัดงานโดยท่ัวไปจะแบQงเป[นสอง
ลักษณะ คือ 1)เวลาท่ีไมQควรเป[น(Did-take-time) 2) เวลาท่ีควรเป[น (Should-take-time)   

เวลาท่ีเคยเป[นมักจะเป[นเวลามาตรฐานท่ีรวบรวมโดยอาศัยขUอมูลในอดีตสQวนเวลาท่ีควร
เป[นจะเป[นการกําหนดเวลามาตรฐานตามเง่ือนไขการทํางานท่ีไดUรับการปรับปรุงแกUไขแลUวการเลือกใชU
อันใดอันหน่ึงยQอมข้ึนกับเทคนิคของการวัดงานลักษณะงานและวิจารณ?ของผูUทําการวัดงาน 

2. การกําหนดคQาเผื่อและการคํานวณเวลามาตรฐาน (Determining Allowances and 
Standard Time)   

2.1 การกําหนดคQาเผื่อ 
เน่ืองจากเวลาปกติ (Normal Time)ท่ีหามาไดUเป[นเวลาการทํางาน ( Working Time ) 

เพียงอยQางเดียวแตQการทํางานทุกอยQางไมQใชQจะทําโดยไมQมีการหยุดพักผQอนหรือเกิดเหตุลQาชUาเลยดังน้ัน
จึงตUองมีเวลาเผื่อไวUใหUสําหรับกรณีตQางๆซึ่งสมเหตุสมผลพนักงานจําเป[นตUองมีเวลาสําหรับทํากิจ
สQวนตัวสําหรับการพักเหน่ือยและสําหรับการสูญเสียอันเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีหลีกเลี่ยงไมQไดU การ
กําหนดคQาเผื่อเหลQาน้ีควรพิจารณาตQางหากจากสQวนของการใหUคQาปรับอัตราความเร็วในการทํางาน.คQา
เผื่อเหลQาน้ีแบQงออกเป[นสามสQวน คือ  

เวลาเผื่อสําหรับสQวนบุคคล ( Personal Allowance ) 
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เวลาเผื่อสําหรับความเครียด ( Fatigue Allowance ) 
เวลาเผื่อสําหรับความลQาชUา ( Delay Allowance ) 
เวลามาตรฐานจะคํานวณจากเวลาปกติรวมกับคQาของเวลาเผื่อ..... 

 .............เวลามาตรฐาน  =      เวลาปกติ + คQาเผื่อตQาง...........................  
  Standard Time/unit  =      Normal Time/unit   +   Allowances/unit... 

Std.  T.         =      NT   +    AF 
การกําหนดคQาเผื่ออาจกําหนดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาปกติ หรือเปอร?เซ็นต?ของเวลา

ทํางานตลอดท้ังวัน ท้ังสองวิธีจะมีการคํานวณท่ีแตกตQางกัน 
            2.2 เวลาเผื่อสําหรับบุคคล 
 เป[นเวลาเผื่อเพ่ือใหUพนักงานทํากิจสQวนตัว เชQน ไปหUองนํ้า ไปลUางมือ ด่ืมนํ้า ยืดเสUน
ยืดสาย เป[นตUน เวลาเผื่อสQวนบุคคลน้ีแมUวQาจะแตกตQางกันสําหรับงานตQางโดยข้ึนกับสภาพแวดลUอม
และชนิดของงาน โดยท่ัวไปแลUวจะอยูQระหวQาง 4.5% - 6.5% แตQในอุตสาหกรรมท่ัวไปมักกําหนดไวUท่ี 
5% ของเวลาการทํางานท้ังหมด ดังน้ันใน 1วันหากมีเวลาทํางาน 8 ช่ัวโมงเต็มหรือเทQากับ 480 นาที 
จะมีเวลาเผื่อสQวนบุคคลน้ี = 0.05 × 8 × 60 = 24 นาที คQาเผื่อสําหรับสQวนบุคคลน้ีอาจแปรเปลี่ยนไป
ตามสภาพแวดลUอมไดU เชQน ของ Mundell ใหUคQาเผื่อข้ึนกับสภาพแวดลUอมไวUดังน้ี 
. Comfortable condition   23    นาที/วัน. 
 Warm condition  30    นาที/วัน. .... ...............................
 Hot, dusty, noisy 50    นาที/วัน 
 ในสภาวะแวดลUอมของการจัดการสมัยใหมQซึ่งมีสภาพการทํางานท่ีคQอนขUางดี คQาเผื่อ
สQวนตQางบุคคลน้ีไดUถูกแปลงมาเป[นการพัก 15 นาทีในคร่ึงเชUา และอีก 15 นาทีในคร่ึงบQาย หรือท่ี
มักจะเรียกวQาพักรับประทานน่ันเอง 
  2.3 เวลาเผื่อสําหรับความเครียด  
 คือ เวลาเผื่อสําหรับความเหน่ือยลUาเน่ืองจากการทํางาน ซึ่งโดยหลักการแลUวไมQวQา
งานหนักหรืองานเบายQอมตUองมีความเหน่ือยลUาเกิดข้ึนท้ังสิ้น ท้ังน้ี อาจเกิดจากความยากในการทํางาน
ทQาทางในการทํางาน ความนQาเบ่ือหนQาย ความซ้ําซากจําเจ ดังน้ัน คQาเผื่อสําหรับความเครียดจึงแบQง
ออกเป[นสองสQวน คือคQาเผื่อความเครียดพ้ืนฐาน  ( Basic Fatigue Allowance) เป[นคQาคงท่ีสําหรับ
งานท่ัวๆไป องค?การแรงงานระหวQางประเทศหรือ ILO ไดUกําหนดไวUที่ 4 เปอร?เซ็นต?คQาเผื่อความเครียด
แปรผัน (Variable Fatigue Allowance ) ซึ่งจะแปรผันตามลักษณะงาน ไดUแกQ การยืน ทQาทาง
ทํางานท่ีผิดปกติ นํ้าหนักท่ีกระทํา สภาพแวดลUอมการทํางานความซ้ําซากของงานคQาเผื่อแปรผันน้ีมี
หลายหนQวยงานท่ีพัฒนาข้ึนมา มีคQาท่ีละเอียดแตกตQางกันตามความตUองการของผูUใชU และอาจมีความ
แตกตQางสําหรับพนักงานงานชายหรือพนักงานหญิงในกรณีที่มีนํ้าหนักเก่ียวขUอง 

2.4 เวลาเผื่อสําหรับความลQาชUา 
ความลQาชUาอาจเกิดไดUในหลากหลายรูปแบบท้ังแบบหลีกเลี่ยงไดU (Avoidable 

Delay) และแบบหลีกเลี่ยงไมQไดU ( Unavoidable Delay)ถUาเป[นความลQาชUาท่ีหลีกเลี่ยงไดUเพราะเกิด
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จากการจงใจกระทําก็จะไมQถูกนํามาคิดในการคํานวณเวลามาตรฐาน แตQถUาเป[นความลQาชUาซึ่ง
หลีกเลี่ยงไมQไดUก็จะถูกนํามาคิดในการหาเวลามาตรฐานตัวอยQาง  ความลQาชUาแบบหลีกเลี่ยงไดU ( 
Avoidable Delay) บางประการ เชQน การหยอดนํ้ามันเคร่ืองของเคร่ืองจักรในระหวQางวันทํางานท้ังๆ
ท่ีควรจะทําเม่ือเลิกงานแลUวการเดินทางไปหยิบช้ินสQวนวัสดุในขณะท่ีของท่ีมีอยูQ ณ สถานีงานยังใชUไมQ
หมด เป[นตUน สQวนของความลQาชUาท่ีหลีกเลี่ยงไมQไดU ( Unavoidable Delay) เชQน ใบมีดหักโดยไมQรูU
สาเหตุในระหวQางเดินเคร่ืองอยูQไฟฟ¡าดับ พนักงานสQงของไมQทัน เป[นตUน. 

สาเหตุบางอยQางท่ีทําใหUงานลQาชUา คือ 
1) เกิดการเสียของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรอยQางกะทันหัน.. 
2) เกิดความลQาชUาเน่ืองจากตUองคอยงานท่ีจะมาป¡อน หรือคอยวัสดุ 
3) คอยคําสั่งจากหัวหนUางาน 
4) การเตรียมงานและการทําความสะอาด 
5) ขาดการดูแลเคร่ืองมืออยQางสมํ่าเสมอ  

 ความลQาชUาตQางๆเหลQาน้ีถือวQาเกิดจากความดUอยประสิทธิภาพของระบบงานและการ
บริหารการจัดการและเป[นผลใหUผลิตภาพตกตํ่าลง จึงควรพยายามลดใหUเหลือนUอยท่ีสุดแตQในขณะท่ียัง
ไมQสามารถหาสาเหตุไดUน้ันจึงมีความจําเป[นตUองนํามาใชUคํานวณเวลามาตรฐานเพ่ือใหUคQาเวลามาตรฐาน
นQาเช่ือถือไดUวิธีการกําหนดคQาเผื่อความลQาชUามีอยูQสองวิธี คือ การศึกษากระบวนการผลิต( Production 
Study ) คือ การสังเกตการณ?โดยละเอียดของกระบวนการทํางานน้ันตลอดท้ังวัน เป[นเวลา 1 –2 วัน 
เพ่ือเก็บขUอมูลวQามีความลQาชUาใดเกิดข้ึนบUาง วิธีน้ีคQอนขUางเหน่ือยเพราะผูUสังเกตตUองเก็บขUอมูลตลอดท้ัง
วันและยังไมQเป[นการพิสูจน?วQาขUอมูลความลQาชUาท่ีเกิดในชQวงเวลาน้ันเป[นขUอมูลท่ีถูกตUองและใชUงานไดU 
ใชUวิธีการสุQมงาน (Work Sampling ) ซึ่งเป[นหน่ึงในวิธีในการหาเวลามาตรฐานของงาน แตQเทคนิค
เดียวกันน้ีสามารถนํามาใชUศึกษาหาเวลาเผื่อสําหรับความลQาชUา. 
 2.5 การใชUเวลาคQาเผื่อในการหาเวลามาตรฐาน........................................................  
  จากรายละเอียดขUางตUนจะพบวQา เวลาเผื่อท้ัง 3 ชนิดน้ีอาจเก็บขUอมูลไดUในรูปแบบ
ตQางๆเชQน เป[นนาที/วัน หรือเป[น % ของเวลาปกติ เป[นตUน จึงตUองแปลงหนQวยของคQาเผื่อใหUถูกตUอง
กQอนนํามาใชUในการคํานวณหาเวลามาตรฐาน       
   1. คํานวณหาคQาเวลาตัวแทนหรือคQาเฉลี่ย ในท่ีน้ีงานยQอยAมีการทําช้ินงานซึ่งเป[น
ความผิดพลาดและไมQควรนํามาคํานวณดังน้ันจึงหาคQาเฉลี่ยจาก 9 รอบสําหรับงานยQอยAสQวนงานยQอย
อ่ืนๆใหUหารดUวยจํานวนขUอมูลท่ีมีคQาเฉลี่ยจะปรากฏในชQองเวลาตัวแทน (Representative Time) ใน
ตารางเก็บขUอมูล   
 

2. หาคQาเวลาปกติจากสูตร       
  Normal Time    =     Representative Time  Rating  Factor  

   หรือNT =     RT  
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งานยQอย D และ E เป[นงานยQอยไมQประจําซึ่งจะเกิดทุก 5 รอบและ 20 รอบ ดังน้ัน 
สําหรับงานยQอย D และ E เพ่ือใหUไดUเวลาปกติตQอช้ินตQอรอบจึงตUองนําไปคูณดUวยรอบความถ่ีคQาเวลา
ปกติของแตQละงานยQอยใสQลงในตารางขUอมูล 

3. เวลาเผื่อเม่ือมีการทํางานรQวมกับเคร่ืองจักร 
การทํางานท่ีทํารQวมกับเคร่ืองจักรในลักษณะของพนักงานคุมเคร่ืองสลับกับการ

ทํางานของเคร่ืองจักรโดยอัตโนมัติ ซึ่งในชQวงเวลาน้ันพนักงานมีโอกาสในการพักเหน่ือยและคลาย
เครียดแตQท้ังน้ีข้ึนกับวQาชQวงเวลาท่ีไดUพักน้ันยาวพอท่ีจะผQอนคลายความเครียดหรือไมQ กQอนอ่ืนมาทํา
ความรูUจักกับงานยQอยท่ีเก่ียวขUองบางอยQางดังตQอไปน้ี 

 Machine Controlled Time  =  เวลาท่ีควบคุมโดยเคร่ืองเดิน 
 Outside  Work  =  งานยQอยท่ีทําโดยพนักงานเวลาท่ีควบคุมโดยเคร่ืองหรือทําเม่ือ

เคร่ืองจักรหยุดเดิน 
Inside Work= งานยQอยท่ีทําโดยพนักงานในระหวQางเวลาท่ีควบคุมโดยเคร่ืองหรือ

ทําขณะเคร่ืองกําลังเดินอยูQ 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
    ภาพท่ี 1 เวลาท่ีควบคุมโดยเคร่ืองจักร 
  

จากการศึกษาของการกําหนดคQาเผื่อและการคํานวณเวลามาตรฐาน ไดUกําหนดเวลา
เผื่อในกรณีที่เกิดเวลาวQางเม่ือทํางานรQวมกับเคร่ืองจักร 

4. การตรวจสอบเวลามาตรฐาน 
 แมUวQาเวลามาตรฐานจะไดUมาจากการศึกษาวิธีการทํางานอยQางระมัดระวังและ

ละเอียดรอบคอบแลUว แตQก็มีโอกาสท่ีผูUปฏิบัติงานจะทํางานไมQไดUตามเวลาท่ีกําหนดไวU ท้ังน้ี ควรไดUมี
การตรวจสอบเบ้ืองตUนดูวQา อัตราการทํางานท่ีแทUจริงของคนงานแตกตQางจากมาตรฐานท่ีกําหนดไวU
เพียงใด จากน้ันควรทําการศึกษาอยQางละเอียดเพ่ือดูความลQาชUาท่ีเกิดข้ึนจริงในสายการผลิต 
การศึกษาอยQางละเอียดน้ีอาจตUองกินระยะเวลาติดตQอกันหลายวัน หรือเป[นอาทิตย? ซึ่งจากการศึกษา
อยQางละเอียดน้ียQอมใหUเห็นขUอผิดพลาดตQางๆท่ีมองไมQเห็นแตQแรกไดU บางคร้ังอาจใชUหลักการของ
การศึกษางานแบบสุQมตัวอยQางเขUาชQวย เพ่ือลดคQาใชUจQายและเวลาในการตUองติดตามงานเป[นระยะ
เวลานาน 
 

 

งานภายนอก งานภายใน เวลาวQางของคนงาน 



370 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

การประเมินค�าอัตราความเร็ว (Determining Rating Factor)    
 1. การสังเกตและการบันทึกเวลา 

การศึกษาเวลาโดยนาฬิกาจับเวลา ผูUศึกษาจะตUองมีอุปกรณ?การจับเวลาท่ีเท่ียงตรงและ
เหมาะสมกับลักษณะของงานน้ัน ในการบันทึกขUอมูล นาฬิกาท่ีใชUจับเวลาการเป[นแบบทศนิยมของ
นาทีหรือทศนิยมของช่ัวโมง น่ันคือ 1 รอบบนหนUาป~ดนาฬิกาซึ่งแบQงออกเป[น 100ชQองน้ัน 1 ชQอง = 
0.01 นาที (แบบทศนิยมของนาที) หรือเทQากับ 0.0001 ชม. (แบบทศนิยมของช่ัวโมง) โดยมีหนUาป~ด
เล็ก ๆ ท่ีบอกจํานวนรอบแสดงไวUตQางหากเพ่ือความสะดวกในการคํานวณการจับเวลาอาจกระทําไดU 2 
วิธี ดังน้ี   

1) การจับเวลาแบบตQอเน่ือง (Continuous Timing) คือ การจับเวลาแบบติดตQอกันโดยไมQ
หยดนาฬิกา น่ันคือ เม่ือเร่ิมกดนาฬิกาจับเวลา เข็มยาวท้ังสองจะเร่ิมเดินพรUอมกันคือต้ังตUนท่ี 0 เมือ
เร่ิมงานยQอยงานแรก และเม่ือกดนาฬิกาทุกคร้ัง เข็มนาฬิกาสีแดงจะหยุดในขณะท่ีเข็มสีดํายังคงเดิน
ตQอไป ผูUศึกษาตUองทําการบันทึกตัวเลขของเข็มสีแดงซึ่งบอกเวลาของงานยQอย และเม่ือกดนาฬิกาเข็มสี
แดงจะว่ิงไปพบกับเข็มสีดําเพ่ือเดินไปพรUอมกัน และเม่ือกดนาฬิกาคร้ังตQอไป เข็มสีแดงก็จะหยุดอีก 
ทําเชQนน้ีจนครบจํานานรอบในการจับเวลาตามตUองการ เม่ือเสร็จสิ้นการจับเวลาแลUวจึงมาคํานวณ
เวลาของงานยQอยตQาง ๆ เวลาของงานยQอยท่ีแทUจริงจะไดUจากเวลาเร่ิมตUนของงานยQอยถัดไปลบออก
ดUวยเวลาเริมตนของมัน   

2) การจับเวลาแบบยUอนกลับ (Repetitive Timing หรือ Snap Back Timing) คือ การ
จับอยูQ โดยเข็มนาฬิกาเร่ิมตUนท่ี 0 ทุกคร้ัง ดังน้ัน เวลาท่ีอQานไดUก็จะเป[นเวลาจริงของแตQละงานยQอย 
โดยไมQตUองหักออก วิธีน้ีมีประโยชน?ตรงท่ีวQาผูUศึกษาเวลาสามารถไดUขUอมูลท่ีนํามาคํานวณไดUทันทีโดยไมQ
ตUองเสียเวลามาหักลบออกแบบวิธีท่ีหน่ึง และสามารถหักคQาความลQาชUา หรือจังหวะงานท่ีผิดพลาด
ออกไปไดU ไมQวQาจะใชUวิธีใดในการบันทึกเวลา ขUอควรระวังคือการบันทึกขUอมูลอยQางละเอียดถ่ีถUวนตาม
ความจริง กดนาฬิกาจับเวลาอยQางถูกตUองตามงานยQอย ท่ีสําคัญควรบันทึกเหตุการณ?ท่ี ผิดปกติใน
ระหวQางการทํางาน เชQน ช้ินงานติดทําใหUเสียเวลาในการเอาออกหรือมีการหยิบช้ินงานมากกวQาหน่ึง
ช้ินในการทํางาน เป[นตUน สิ่งผิดปกติเหลQาน้ีท่ีไมQถือวQาเป[นสQวนหน่ึงของงาน แตQเป[นความลQาชUา ควร
พิจารณา ตัดออกจากการคํานวณ เพ่ือ ไมQใหUเกิดคQาผิดพลาดในการคํานวณ หรือหากเป[นความลQาชUาท่ี
หลีกเลี่ยงไมQไดU ควรพิจารณาใหUเป[นคQาเผื่อสําหรับความลQาชUาเพ่ือใชUในการคํานวณตQอไป   

2. การคํานวณหา คQาเวลาตัวแทน 
หลังจากไดUศึกษาข้ันตอนของการทํางานและไดUจับเวลาจนครบจํานวนรอบตามท่ีตUองการ

แลUวข้ันตอนตQอไปก็คือการเลือกคQาเวลาตัวแทน (Representative Time/Selected Time/Basic 
Time) ของงานยQอยตQาง ๆ เพ่ือนํามาใชUในการคํานวณ จากการจับเวลาหลาย ๆ รอบ จะเห็นวQาเวลา
จริงของแตQละงานยQอยน้ัน  บางคร้ัง แตกตQาง กันมาก จึงตUองตัดสิน ใจเลือกคQาเวลาตัวแทนเพียงคQา
เดียว ซึ่งอาจใชUวิธีใดวิธีหน่ึงดังน้ี 

1) ใชUวิธีหาคQาเฉลี่ย (Average) คือ ผลรวมเวลาท้ังหมดหารดUวยจํานวนรอบ  
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2) ใชUวิธีหาคQาฐานนิยม (Modal Method) คือ คQาท่ีเกิดบQอยท่ีสุดเป[นคQาเวลาตัวแทน
ตัวอยQางขUอมูลจากการจับเวลาของงานยQอยงานหน่ึง มีคQาเวลาเป[นทศนิยมของนาที ดังน้ี 

คQาเวลา(X) 12  13  12  12  11  12  12  12  14  12  
13 

1) วิชีคQาเฉลี่ย 
               Representative Time   =   12+13+12+12+11+12+12+14+12+13 
                                                                              10  
           =   12.3 

2) วิธีฐานนิยม 
               Representative Time   =   12  

หลังจากไดUคQาเวลาตัวแทนของแตQละงานยQอยแลUว ข้ันตQอไปก็คือ การนําไปคํานวณหาคQา
มาตรฐาน ดUวยการคูณคQาปรับอัตราความเร็วในการทํางานจากการสังเกตการณ?ระหวQางการเก็บขUอมูล
คQาปรับอัตราความเร็ว (Rating factor) น้ี คือ ความเร็วของพนักงานท่ีทํางานภายใตUการศึกษาโดย
นาฬิกาจับเวลา ซึ่งจะมีผลตQอการคํานวณคQาเวลามาตรฐานในกรณีท่ีความเร็วของพนักงานมีผลตQอ
อัตราการทํางานและผลผลิต หรือพนักงานผูU น้ันไมQไดUทํางานดUวยอัตราความเร็วมาตรฐาน จึง
จําเป[นตUองคูณเวลาตัวแทนท่ีไดUดUวยคQาปรับอัตราความเร็วเพ่ือใหUเวลาท่ีไดUน้ันเป[นคQาเวลาปกติ 
(Normal Time)    

เวลาปกติ = เวลาตัวแทน    x    คQาปรับอัตราความเร็ว  
การประเมินอัตราความเร็วหรือ Rating จึงเป[นสQวนสําคัญอันหน่ึงในการศึกษาเวลาโดยการ

ใชUนาฬิกาจับเวลา และควรเขUาใจกระบวนการและวิธีตQาง ๆ ในการประเมินความเร็ว  
 การประเมินอัตราความเร็ว (Rating) คือกระบวนการซึ่งผูUทําการศึกษา เวลาใชUเปรียบเทียบ
การทํางานของคนงานซึ่งกําลังถูกศึกษาอยูQ กับระดับการทํางานปกติในความรูUสึกของผูUทําการศึกษา
น้ัน 

จากคQาจํากัดความขUางตUนน้ี จะเห็นวQาการใหUคQาอัตราความเร็วของงานประกอบดUวย 2 สQวน
สําคัญ คือ          
 1) เกณฑ?ระดับความเร็วปกติ (Normal Pace)     
 2) การประเมินหรือลงความเห็นวQา การทํางานของคนงานภายใตUการศึกษาน้ันอยูQท่ีคQาใดเม่ือ
เทียบกับระดับความเร็วปกติ (Rating)  

ความเร็วปกติ (Normal Pace) คือ อัตราการทํางานของพนักงานเฉลี่ยจึงมีความชํานาญใน
การทํางานน้ันพอสมควร ทํางานภายใตUคําแนะนําท่ีถูกตUองและปราศจากแรงกระตุUนของเงินจูงใจ
อัตราความเร็วสามารถคงอยูQวันแลUววันเลQา โดยไมQกQอใหUเกิดความเครียดทางรQางกายหรือจิตใจ หรือ
ตUองอาศัยความพยายามจนเกินไป  

นิยามขUางตUนน้ีพอจะสรุปวQาอัตราความเร็วปกติก็คือ     
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1) ปริมาณงานท่ีเหมาะสมตQอวัน       
 2) เทียบไดUกับ 100%         
 3) มองดูคลUายกับวQาชUา        
 4) แตQเรQงความเร็วไดUงQายดาย       
 5) ทQาทางสบาย ๆ กระฉับกระเฉง 

6) คนงานสามารถรักษาระดับความเร็วน้ีไวUไดUนาน 
7) เป[นฐานของการจQายเงินจูงใจ 
ระบบของการประเมินอัตราความเร็ว 
วิธีประเมินอัตราการประเมินตQางๆ มีดังน้ี      

 1) วิ ธีการ“Skill & Effort Rating” วิ ธี น้ี คิดโดย Charles E. Bedaux ในป̂  1916 โดย 
Bedaux ไดUมาตรฐานของเวลาไวUเป[นแตUมหรือเรียกวQา “B” โดยกําหนดวQาอัตราปกติเทQากับ 60B ตQอ
ช่ัวโมง ดังน้ัน คQาอัตราเฉลี่ยภายใตUระบบจูงใจจะอยูQประมาณ 70B ถึง 85B ตQอช่ัวโมง 

2) วิธี “Westinghouse System of Rating” คิดข้ึนโดยบริษัท Westinghouse ในป̂ 1927 
โดยพิจารณาจากองค?ประกอบ 4 ตัว คือ 

1. ทักษะหรือความชํานาญ (Skill) 
2. ความพยายาม (Effort) 
3. สภาพเง่ือนไขการทํางาน (Conditions) 
4. ความสมํ่าเสมอ (Consistency) 

3) วิธี “Synthetic Rating” คือ การประเมินคQาความเร็วโดยอาศัยวิธี Predetermined 
Motion Time Systems วิธีการน้ีเร่ิมตUนจากน้ันนําเวลาท่ีไดUมาเปรียบเทียบกับเวลาของงานยQอยท่ีไดU
จากตารางเวลา PTS ท้ังหลายเชQน MTM เป[นตUน คQาสัดสQวนระหวQางเวลาท่ีไดUจากการเป�ดตารางหาร
ดUวยเวลาจากการเก็บขUอมูลคือคQาอัตราเร็วของงานน้ันๆ ควรทําการเปรียบเทียบหลายๆงานยQอย
เพ่ือใหUไดUคQาเฉลี่ยท่ีแมQนยําข้ึน หาคQาปรับอัตราเร็วโดยใชUสูตร 
      

โดย  R = คQาปรับอัตราเร็ว       
  P =  เวลามาตรฐานจากตาราง PTS ของงานยQอยน้ัน (นาที) 

A = เวลาคQาเฉลี่ยจากการจับเวลาของงานยQอยเดียวกัน (นาที) 
4)วิธี“Odjective Rating” โดย M.E. Mundel และ D.L. Dannner  วิธีน้ีแบQงการประเมิน

ออกเป[น 2ข้ันตอน คือ   
ก) ประเมินความเร็วของการทํางานตามปกติ  
ข) เพ่ิมคQาปรับความยาก (Difficult Adjustment) โดยดูจากองค?ประกอบในการทํางาน

เพ่ิมข้ึนใน 6 กลุQมน้ี 
- การเคลื่อนท่ีตUองใชUอวัยวะกลุQมใดของรQางกาย (Amount of body used) 
- การใชUคันเทUาเหยียบรQวมในการทํางาน (Foot Pedals used) 
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- การใชUมือท้ังสองพรUอมกัน (Use of two hands simultaneously)   
- การใชUสายตาประสานกับการทํางานของมือ (Eye-hand coordination) 
- ความระมัดระวังในการหยิบจับ หรือสัมผัส (Handling or sensory requirement)  
- นํ้าหนักท่ีตUองยกข้ึนหรือการทํางานโดยมีแรงตUานหรือแรงกด (Weight handled or 

resistance encountered) 
 การใชUงานของวิธี “Objective Rating” น้ี ผูUวิเคราะห?งานตUองทําการประเมินความเร็วของ
การทํางานของพนักงานโดยวิธี Pace Rating ไปพรUอมกันในขณะจับเวลา แตQเน่ืองจากความยากงQาย
ของงานจะมีผลตQอความเร็วในการทํางานของพนักงาน  ในกรณีท่ีมีการยกนํ้าหนักในระหวQางการ
ทํางาน หรือมีการดึงหรือผลักสิ่งของท่ีมีแรงตUาน ใหUคํานวณหาสัดสQวนของเวลาทํางานท่ีตUองมีนํ้าหนัก
กระทําตQอรอบเวลา (ท่ีปรับความเร็วเป[นปกติแลUว) หากสัดสQวนดังกลQาวมีนUอยกวQา 5% ใหUอQานคQาใน
ชQองแรกหากสัดสQวนดังกลQาวมีคQามากกวQา 5% ใหUอQานคQาท่ีเพ่ิมข้ึนจากตารางในชQองกลาง คQาท่ีอQานไดU
จากตารางนํ้าหนักใหUไปรวมกับคQาปรับความยากอีก 5 ตัวจะเป[นคQาปรับความยากท้ังหมด   

5) วิธี “Physiological Evaluation of Performance Level “ จากการศึกษาพบวQาอัตรา
การใชUออกซิเจน การหายใจ และการเตUนของหัวใจแปรผันโดยตรงกับอัตราการทํางานดังน้ัน ถUา
สามารถวัดอัตราการเตUนของหัวใจและการเผาผลาญออกซิเจนในรQางกายในระดับปกติ ก็สามารถ
คํานวณหาคQาปรับความเร็วไดUจากการวักอัตราการเตUนของหัวใจในขณะทํางาน วิธีวัดท่ีงQายท่ีสุดก็คือ 
การวัดการเตUนของหัวใจโดยใชU Stethoscope หรือ Telemeter เล็กๆ ติดไวUใกลUๆ บริเวณหัวใจ วิธีน้ี
แมUวัดความแตกตQางและแปลงเป[นคQาอัตราความเร็วไดU แตQมีขUอเสียอยูQตรงท่ีอัตราการเตUนของหัวใจ
ของแตQละคนแตกตQางกันแมUในระดับปกติและอัตราการเปลี่ยนแปลงก็แตกตQางกันท้ังกQอนและหลังการ
ทํางาน วิธีน้ีเป[นวิธีที่คQอนขUางยุQงยากในการหาคQาอัตราทํางานปกติท่ีจะใชU แตQมีประโยชน?ในแงQของการ
เปรียบเทียบความแตกตQางของวิธีการทํางานท่ีตQางกัน และใชUเพ่ือการศึกคUนควUาผลของการทํางานและ
แรงกระทําตQอการทํางานของรQางกาย        

6) วิธี “Performance Rating “ เป[นวิธีที่นิยมท่ีสุด คือ พิจารณาจากความเร็วหรือทQาทางใน
การทํางานของพนักงานทQาน้ัน โดยอาจคิดเป[น % ,เป[นแตUม/ช้ัวโมง หรือหนQวยวัดอ่ืนๆ ก็ไดU สQวนใหญQ
จะอาศัยสเกลการประเมินอัตราความเร็ว (Rating Scale) ซึ่งมีอยูQหลายชนิดดUวยกัน Rating Scale ท่ี
นิยมใชUมีอยูQดUวยกัน 4 แบบ 

- Scale A หรือสเกล 100-133 ประเมินคQาเป[น% มีอัตราปกติอยูQท่ี 100% และคQาเฉลี่ย 
ภายใตUแผนการจQายเงินจูงใจ (Average Incentive Pace) อยูQระหวQาง 115-145% และคQาเฉลี่ของท้ัง
กลุQมท่ี133% มีแตUมสูงสุดอยูQที่200  

- Scale B หรือสเกล 60-80 ประเมินคQาเป[นแตUม มีอัตราปกติอยูQท่ี 60 แตUม และคQาเฉลี่ย
ภายใตUแผนการจQายเงินจูงใจอยูQระหวQาง 70-85 แตUม มีแตUมสูงสุดอยูQที่ 120   
 - Scale C หรือสเกล Incentive 125% จะมีลักษณะสเกลคลUอยคลึงกับแบบท่ีหน่ึงแตQไดU
กําหนดคQาเฉลี่ยของการใชUระบบแผนการใชQจQายเงินจูงใจไวUที่ 125% เป[นเกณฑ? (Benchmark) โดยจะ
จQายเงินรางวัล 25% ของรายไดUพ้ืนฐานทันทีที่พนักงานทํางานไดUถึงระดับน้ี 
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- Scale D หรือสเกล 0-100 ประเมินคQาเป[น% เชQนกัน มีคQามาตรฐานอยูQท่ีระดับ 100% ซึ่ง
เป[นท่ีสูงกวQาระดับปกติในสเกล A อยูQ 25% มีคQาสูงสุดอยูQที่ 160%  

การฝTกประเมินความเร็ว        
 ป~จจัยของการประเมินความเร็วในการจับเวลาโดยใชUนาฬิกาจับเวลาน้ัน ถือวQาเป[นสQวนท่ียาก
ท่ีสุดและตUองใชUทักษะของผูUประเมินความเร็วตUองมีอุปกรณ?ตQางๆดังน้ี   

1) นาฬิกาจับเวลาแบบทศนิยมของนาที     
  2) มาตรฐานของอัตราปกติ      
  3) แบบฟอร?มการประเมิน   

4) ภาพยนตร?หรือฟ�ล?มท่ีใชUในการฝTกประเมินความเร็ว 
การนําคQาปรับอัตราเร็วไปใชU       

 คQาปรับอัตราเร็วหรือ (Rating Factor) น้ีคือ คQาปรับอัตราเร็วความเร็วซึ่งนําไปคูณกับคQาเวลา
แทนเพ่ือหาคQาเวลาปกติหรือเวลาพ้ืนฐานตQอไปโดยปกติแลUวในการศึกษาเวลางานท่ีมีการทําอยูQ
ตQอเน่ือง ความเร็วของพนักงานในแตQละงานยQอยมักไมQแปรเปลี่ยนมากในแตQละรอบแตQจะแปรเปลี่ยน
ในระหวQางงานยQอย ท้ังน้ี ข้ึนอยูQกับความถนัดของแตQละคน ในการจับเวลาแบบตQอเน่ือง การใหUคQาปรับ
อัตราเร็วจึงมักใหUกับงานยQอยแตQละงานเพียงคQาเดียว  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. กําหนดงานท่ีจะทําการศึกษา        
  การศึกษาเวลาทําสายพาน (สายพาน (Belt)) บริษัททรานส?นอร?ม ซิสเต็ม ของ
แผนกสายพาน (Belt) จุดสาธิตการทําสายพาน (Belt) ดําเนินการโดย หัวหนUาแผนกสายพาน (Belt) 
โดยวัตถุประสงค?หลักอยากใหUเรียนรูUข้ันตอนการทํางานในโรงงานแตQละข้ันตอนการผลิต เพ่ือเป[น
ประสบการณ?ในการทํางานในโรงงานจริง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แผนกผลิตสายพาน (Belt) 
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 2. แบ�งงานย�อยออกเป"นส�วนย�อยๆ ท่ีแน�นอน     
           

     
   

ภาพท่ี 3 การเขียนผังงาน(Flowchart) ของการทําสายพาน (สายพาน (Belt)) 
 

การทํา Belt 

วัดและตัด 

ตัดวงเวียน 

สับฟ~นปลา 

ติดฟลอยด?และรีด 

การอบ 

เย็บรอบท่ี1 

ตQอ Beading 

อบ Beading 

เย็บรอบท่ี2 

จบ 

Pecking 
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3. ตัดสินใจว�าจะใช'การวัดก่ีคร้ัง       

   ขนาดตัวอยQางท่ีเหมาะสม = n     

    
เม่ือ h = ระดับความแนQนอนท่ีตUองการคิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของป~จจัยงานแสดงในรูปแบบทศนิยม
 z = จํานวนการเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีตUองการสําหรับระดับความเช่ือม่ันท่ีตUองการ  

s = คQาเบ่ียงเบนมาตรฐานของตัวอยQางแรก      
 = คQาเฉลี่ยของตัวอยQางแรก       
 n = ขนาดของตัวอยQางท่ีเหมาะสม        
 คํานวณคQาเฉลี่ยรอบระยะเวลาท่ีเป[นจริง (Average observed cycle time) ซึ่งเป[นตัวเลข
คQาเฉลี่ยของเวลาสําหรับการวัดแตQละป~จจัย รวมท้ังปรับปรุงสิ่งท่ีผิดปกติท่ีมีอิทธิพลตQอแตQละป~จจัย 
(Heizer and Render. 2004: 393) 
 

 
 
คํานวณเวลาปกติ (Normal Time) สําหรับแตQละช้ินสQวน วิธีการวัดน้ีเป[นการจัดอันดับผล

การ ปฏิบัติงานสําหรับการสังเกตการปฏิบัติงานของพนักงานโดยเฉพาะ    
เวลาปกติ = คQาเฉลี่ยรอบระยะเวลาท่ีเป[นจริง x การจัดอันดับของป~จจัยบวกเวลาปกติเพ่ิมสําหรับแตQ
ละป~จจัย เพ่ือปรับเวลาปกติท้ังหมดสําหรับงานคํานวณคQาของเวลามาตรฐาน (Standard time) เป[น
การศึกษาเวลาเพ่ือปรับปรุงใหUเขUาสูUเวลาปกติท้ังหมดโดยหาเวลาเผื่อไวUดUวย เชQน ตามความจําเป[นของ
บุคคล ความลQาชUาท่ีไมQสามารถหลีกเลี่ยงไดUและความเหน่ือยลUา 

ของพนักงาน           เวลามาตรฐาน   =   เวลาปกติทั้งหมด 
    1-ป~จจัยของเวลาท่ีเผื่อไวU   
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 ตารางแสดงเวลาการทําสายพาน (Belt) เพื่อหากลุ�มตัวอย�าง 
คณะผูUวิจัยไดUทําการจับเวลาในการผลิตสายพาน (Belt) ท้ังหมดจํานวน 10 คร้ัง เพ่ือหากลุQม

ตัวอยQางท่ีผูUวิจัยตUองจับเวลาเพ่ิมตามจํานวนกลุQมตัวอยQางท่ีคํานวณออกมาโดยใชUความแมQนยํา = 0.05 
เพ่ือจะนํามาหา เวลามาตรฐาน 
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ตารางท่ี 1 แสดงการจับเวลางานยQอยคร้ังท่ี 1 
 
ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AVG. S.D. S.S. 

1 14.4 14.6 14.8 13.8 13.9 14.2 14.8 14.4 10 14.4 13.93 1.42 38 

2 41.4 42.5 41.8 40.2 41.5 40.3 42.2 41.4 45 41.4 41.77 1.34 4 

3 12.2 13.5 13.2 11.8 12.8 13.5 13.6 12.3 11.2 12.2 12.63 0.82 16 

4 11.2 12.4 14.3 12.8 12.2 12.6 11.9 12.1 25 12.1 12.26 0.88 19 
5 92 95 94 93 96 94 95 102 92 92 94.5 3 4 

6 11.2 12.3 10.4 10.4 12.3 10.5 10.4 10.4 13.4 10.4 11.17 1.1 36 
7 4.34 3.8 4.34 4.8 4.26 4.8 4.34 4.34 4.26 4.34 4.36 0.28 16 
8 33.5 32.5 33.5 32.8 33.2 34.2 33.5 33.5 26.6 33.5 32.68 2.18 17 
9 25 25 26 25 25 25 27 27 27 27 25.9 1 6 
10 20 20 22 20 20 20 20.1 20.1 20.1 20 20.23 0.62 4 

ความแมQนยํา 0.05 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห�กลุ�มตัวอย�างเพื่อหาเวลามาตรฐาน (Standard time) 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการจับเละการหาเวลาปกติของงานยQอยท่ี 1-10 
 
ลําดับ AVG. S.D. Rating N.T. ลําดับ AVG. S.D. Rating N.T. 

1 12.94 2 132 17.08 6 11.14 1.01 128 14.26 
2 41.77 1.34 128 53.47 7 4.37 0.31 126 5.51 
3 12.59 0.84 126 15.87 8 32.02 4.6 125 40.02 
4 13.75 4.04 128 18.28 9 25.9 1 127 32.89 
5 94.5 3 128 120.96 10 20.23 0.62 128 25.89 

 
สรุปผลการหาเวลามาตาฐานจากตารางท้ังหมดจะไดUผลรวมของเวลาปกติ (Normal Time) 

=344.23 และ ป~จจัยของเวลาท่ีเผื่อไวU (Allowance factor) = 0.0625 เพ่ือหาเวลามาตรฐาน 
(Standard time) 

=    เวลาปกติทั้งหมด 
   1-ป~จจัยของเวลาท่ีเผื่อไวU 

เวลามาตรฐาน=    344.23 
      1-0.0625 

เวลามาตรฐาน = 367.18 ~ 368วินาที 
เวลามาตรฐาน = 6 นาที 8 วินาที 
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อภิปรายผล 
จากการดําเนินการวิจัยเพ่ือศึกษาเวลามาตรฐานท่ีใชUในการผลิตสายพาน (Belt) โดยใชUวิธี

การศึกษาเวลาโดยตรง (Direct Time Study) เพ่ือประเมินผลในการหาเวลามาตาฐานของการผลิต
สายพาน (Belt)แลUวไดUแบQงงานยQอยออกเป[นแตQลQะขบวนการออกมา และไดUทําการศึกษาเวลาการ
ทํางานในแตQละงานยQอยจึง สามารถคํานวณหาเวลามาตรฐานท้ังหมดของกระบวนการผลิตสายพาน 
(Belt) โดยใชUโปรแกรม  Pom  for Windows 3 ข้ันแรกหาขนาดตัวอยQางแตQลQะงานยQอยไดUเทQากับ 

 
ตารางท่ี 3 สรุปผลเวลามาตรฐานของการผลิตสายพาน (Belt) 
 

ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
N.T. 17.08 53.47 15.87 18.28 120.96 14.26 5.51 40.02 32.89 25.89 

  
นําไปคํานวณหาเวลามาตรฐานไดUออกมาเป[นของงานยQอยแตQละงาน เวลาปกติ เทQากับ 

1719.57 (เป[นวินาที) ป~จจัยของเวลาท่ีเผื่อไวUเทQากับ 0.0625เวลามาตรฐาน เทQากับ 6 นาที 8 วินาที 
ในหน่ึงคร้ังทําสายพาน (Belt) 1 ช้ิน       
 จากวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาเวลามาตรฐานท่ีใชUในการผลิตสายพาน (Belt) โดยใชUวิธีการศึกษา
เวลาโดยตรง(Direct Time Study) ไดUนําเวลามาตรฐานมาพัฒนาหรือนําเขUามาชQวยในการผลิต
สายพาน (Belt) แตQละคร้ังเพ่ือใหUผลิตตรงตามความตUองการของลูกคUา 
 
ข'อเสนอแนะ 

จากการทําวิจัยน้ีเป[นเพียงสQวนหน่ึงของการพัฒนากระบวนการผลิตท่ีรวดเร็วข้ึนของการผลิต
สายพาน (Belt)  จากการศึกษาเวลาการผลิตสายพาน (Belt)แตQละข้ันตอนจะแตกตQางกันออกไป 
ดังน้ันเพ่ือใชUไดUมาซึ่งขUอมูลท่ีถูกตUองชัดเจน ทางแผนกการผลิตสายพาน (Belt) จะตUองมีการจัดทํา
เวลามาตรฐาน ของแตQละคร้ังในการทําสายพาน (Belt) โดยใชUรูปแบบในการจัดทําในลักษณะเดียวกัน
กับการจัดทําเวลามาตรฐานของการผลิตสายพาน (Belt) ท่ี ไดU จัดทํามาเป[นแบบอยQางแลUว 
นอกเหนือจากน้ีแลUว ในการทําวิจัยในคร้ังน้ียังพบอีกวQา การใชUอุณหภูมิใหมQท่ีใชUในการอบสายพาน 
(Belt) จะทําใหUตUนทุนในการทํางานลดลงดUวยซึ่งจะเป[นประโยชน?อยQางมากในการทํางานในระยะยาว
ออกไป  และยังสามารถลดเวลาการทํางานลงมาไดUอีกดUวย 
 

เอกสารอ'างอิง 
จอมพล มีชํานาญ, บุญรอด กระแสเทพ, ศรายุทธ? แทนสุโพธ์ิ: การศึกษาเวลามาตรฐานในการผลิต

ยา โดยวิธี (Stopwatch Time Study) กรณีศึกษาผลิต Alum mike ในโรงพยาบาล
ขอนแกQน (การศึกษาโครงการพิเศษทางดUานเภสัชสาธารณสุข สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน) 
 ขอนแกQน: คณะเภสัชศาสตร?มหาวิทยาลัยขอนแกQน; 2545 
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือจัดทําแผนการสลับใชUงานอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน สําหรับ
ธุรกิจผลิตภัณฑ?โพลิเมอร?ผลิตเม็ดพลาสติก โพลีเอทิลีนความหนาแนQนตํ่าเชิงเสUน และจัดทําแผนการ
บริหารการจัดการระบบกระบวนการทํางานของหนQวยงานปฏิบัติการผลิต กับหนQวยงานซQอมบํารุงรักษา 
อุปกรณ? ท่ีนํามาจัดทําแผนการสลับใชUงาน แผนการบริหารอุปกรณ?  เลือกกลุQมอุปกรณ?ประเภท
เคร่ืองจักรกลหมุน ซึ่งมีอุปกรณ?ท้ังหมด 498 รายการ นํามาทําการพิจารณาอุปกรณ?อีกคร้ัง ใชUหลักการ
พิจารณาอุปกรณ? ใหUเหลืออุปกรณ?ประเภทเคร่ืองจักรกลหมุน 180 รายการ ท่ีเป[นอุปกรณ? 2 ตัว คือ 
อุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง นําอุปกรณ?ท้ังหมดมาเขUาแผนการจัดอุปกรณ? โดยการใชUแผนการสลับ
ใชUงานอุปกรณ?อยQางเหมาะสม ซึ่งกําหนดการทํางานบํารุงรักษา กับการใชUงานใหUสอดคลUอง อUางอิงตาม
รอบในการกําหนดทํางานบํารุงรักษาอุปกรณ? และการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน ซึ่งจะบริหาร
และตรวจสอบอุปกรณ?หลักและอุปกรณ?สํารองใหUมีสภาพพรUอมใชUงาน ผลการวิจัยพบวQา แผนการสลับใชU
งานอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน สลับอุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง การกําหนดระยะเวลาในการสลับ 
ทําใหUคQาความพรUอมใชUงาน ท้ัง 2 อุปกรณ? ไมQเทQากัน ทําใหUอุปกรณ?สํารองมีคQาความพรUอมใชUงานสูงกวQา
อุปกรณ?หลัก ในกรณีอุปกรณ?ตัวใดเสีย จะมีอุปกรณ?อีกตัวท่ีมีคQาความพรUอมใชUงาน ซึ่งพรUอมจะทํางาน 
 ตามทฤษฎี Spares Philosophy และความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?เคร่ืองจักรมีคQาสูงข้ึน 
แผนการบริหารการจัดการระบบกระบวนการทํางานของหนQวยงานปฏิบัติการผลิต กับหนQวยงานซQอม
บํารุงรักษา ใหUทํางานสอดคลUองกัน โดยใชUหลักการของการศึกษางาน มาปรับปรุงมาตรฐานของ
กระบวนการทํางานสามารถลดเวลาการทํางานลงจากเดิม 142 นาทีตQอรอบ เหลือเพียง 71 นาทีตQอ
รอบ ทําใหUเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานหนQวยงานซQอมบํารุงรักษา มีสัดสQวนของการ
ทํางานหรือ % Utilization จากเดิม 43.66% เพ่ิมข้ึนมาเป[น 87.32% และไมQทําใหUโรงงานไมQมีความ
เสี่ยงเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉิน 
 
คําสําคัญ: อุตสาหกรรมเมล็ดพลาสติก 
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Abstract 
The purpose of this research In order to make a plan for switching the 

rotating mechanical equipment For the polymers business, the production of 
polymers Linear low density polyethylene And make a management plan for the 
work process system of the production operations department With the repair and 
maintenance department Equipment used to create the switching plan Equipment 
management plan Select equipment group, type of rotating machinery Which has a 
total of 498 devices to be considered again. Use equipment consideration principles 
there are 180 rotating mechanical devices that are 2 devices which are the main 
equipment and spare equipment. Bring all the equipment into the equipment 
arrangement plan. By using appropriate equipment switching plans Which determines 
maintenance work With consistent usage Based on the assignment cycle of 
equipment maintenance And the management of rotating mechanical equipment 
Which will manage and inspect the main equipment and backup equipment to be 
ready for use The results of the research showed that Plans for switching to rotating 
mechanical equipment Switch main device And spare equipment Setting the 
duration for switching As a result, the availability values for both devices are not the 
same, resulting in the availability of backup devices being higher than the main 
device. In case of any equipment broken there will be another device that has 
availability. This is ready to work. 

According to the Spares Philosophy theory and the availability of machinery 
equipment has higher value Management plan, work process system management of 
the production operations department With the repair and maintenance department 
To work in harmony By using the principles of job education To improve the 
standard of the work process, can reduce the working time from the original 142 
minutes per cycle to only 71 minutes per cycle, resulting in increased work efficiency 
of the maintenance department personnel The proportion of work or% Utilization 
increased from 43.66% to 87.32% and does not make the plant without the risk of 
an emergency stop. 
 
Keywords: Plastic seed industry. 
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บทนํา 
ในสภาวะเศรษฐกิจในป~จจุบันตUนทุนทางการผลิต ไมQวQาจะเป[นตUนทุนทางวัสดุ ตUนทุนทางดUาน

คQาแรงงานน้ันปรับตัวสูงข้ึนตQางจากอดีตอยQางมากมาย ทําใหUโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหQงไมQวQาจะ
เป[นโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญQ ก็ไดUรับผลกระทบจากป~ญหาดังกลQาวเชQนเดียวกัน 
ดังน้ันจึงสQงผลใหUผูUบริหาร เจUาหนUาท่ีหลายๆฝ¤ายตUองเขUามาจัดการ เพ่ือรQวมมือกันจัดการวางแผนแกUไข 
รวมท้ังหาแนวทางตQางๆท่ีจะสQงผลใหUผลิตภัณฑ?มีคุณภาพ และชQวยลดตUนทุนตQางๆในการผลิต รวมถึง
การบํารุงรักษาอุปกรณ?เคร่ืองจักรในโรงงานท่ีเหมาะสมซึ่งถือวQาเป[นสQวนสําคัญท่ีชQวยใหUการผลิต
ผลิตภัณฑ?น้ัน ผลิตไดUทันเวลา และตอบสนองความตUองการของลูกคUา เน่ืองจากในป~จจุบันมีการ
แขQงขันทางการตลาดท่ีสูง ดังน้ันการผลิตสินคUาท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพจึงถือวQาเป[นสQวนสําคัญท่ีจะทํา
ใหUบริษัทประสบความสําเร็จ และมีโอกาสทางการตลาดท่ีสูงข้ึนดUวย 

ทางผูUวิจัยจึงมีความสนใจและเห็นความสําคัญในสQวนของการวางแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ?
เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก จึงไดUทําการศึกษา และติดตามการใชUงานอุปกรณ?
เคร่ืองจักร การบํารุงรักษาอุปกรณ?เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตท่ีมีอยูQในป~จจุบันซึ่งพบวQาอุปกรณ?
เคร่ืองจักรท่ีเป[นประเภทอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน (Rotating Machine) น้ันมีคQาความนQาเช่ือถือ 
(Reliability) หรือคQาความพรUอมใชUงานลดนUอยลง และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรท่ียังไมQเป[นระบบ จึง
ทําใหUอุปกรณ?เคร่ืองจักรท่ีเป[นประเภท อุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนไมQมีความพรUอมในการใชUงานของ
เคร่ืองจักรและขีดความสามารถของเคร่ืองจักรลดลง เม่ืออุปกรณ?ไมQพรUอมใชUงาน หรือชํารุดเสียหายก็
จะทําใหUโรงงานเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉิน (Emergency Shutdown) ไดU ซึ่งสQงผลกระทบตQอการสQง
มอบผลิตภัณฑ?ใหUลูกคUาและทําใหUบริษัทสูญเสียความนQาเช่ือถือ ซึ่งถือเป[นสิ่งสําคัญมากในธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ดังน้ันผูUวิจัยจึงเลือกกระบวนการวางแผนงานบํารุงรักษาอุปกรณ?เคร่ืองจักรในกระบวนการ
ผลิตเม็ดพลาสติก เพ่ือศึกษาพัฒนาระบบการใชUงาน และงานบํารุงรักษาของอุปกรณ?เคร่ืองจักร 
เพ่ือใหUเกิดความม่ันใจวQาอุปกรณ?เคร่ืองจักรมีความพรUอมหรือมีขีดความสามารถในการใชUงานอยQาง
เหมาะสม และโรงงานไมQเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉิน ทันตQอความตUองการของลูกคUา ซึ่งจะสQงผลดีตQอ
พนักงานและบริษัท รวมถึงความเช่ือม่ันจากลูกคUา 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ืออธิบายถึงวิธีการจัดทําแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และแผนการบริหารอุปกรณ?
เคร่ืองจักร (Equipment Running & Exercise Program) ของอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน และการ
จัดทํารายงาน รวมถึงการใชUงานแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และแผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักร 

2 . เพ่ือ กําหนดแผนงานบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) กลุQ มของอุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนใหUเป[นไปตามระบบและสอดคลUองกับการใชUงานเพ่ือใหUเกิดความม่ันใจวQา อุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนจะมีความพรUอมใชUงาน และมีขีดความสามารถในการใชUงานอยQางเหมาะสม 
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การทบทวนวรรณกรรม 
1.แผนการบํารุงรักษา 

การทําใหUเคร่ืองจักรอุปกรณ?ทํางานในสภาพปกติน้ันจําเป[นตUองมีกิจกรรมบํารุงรักษา เชQน
การซQอมเคร่ืองจักรอุปกรณ?การเปลี่ยนช้ินสQวนและแผนการซื้ออุปกรณ? ซึ่งมีพ้ืนฐานจากการตรวจสอบ 
การตรวจซQอมเคร่ืองจักรอุปกรณ?และมาตรฐานการบํารุงรักษา แตQละแบบแผนท้ังหมดท่ีเป[นหลักของ
กิจกรรมการบํารุงรักษาน้ีเรียกวQา “แผนการบํารุงรักษา”หลักของแผนการบํารุงรักษา 

1. ช้ินสQวนเคร่ืองจักรอุปกรณ?ทั้งหมดตUองไดUรับการดูแล 
2. แมUวQาจะไมQ ใชUแผน ท่ี ดี ท่ีสุด ต้ังแตQแรกก็ควรวางแผนใหUสอดคลUองกับเทคนิค

ความสามารถ (ประสบการณ?และไหวพริบ) ของพนักงานบํารุงรักษา 
3. ติดตามผลการปฏิบัติงาน (สภาพขณะน้ัน) ท่ีมาจากแผนและตรวจสอบและแกUไขแผน

จากผลท่ีไดUน้ัน 
4. วงจรสั้นเกินไปความผิดปกติแทบไมQมี 
5. วงจรยาวเกินไปมีป~ญหามากปรับปรุงแกUไขวงจรใหUสั้นลง 
6. การทําวงจรใหUสั้นลงเป[นวิธีสุดทUายท่ีหาทางอ่ืนไมQไดUแลUว 
วิธีการวางแผนการบํารุงรักษา 
แผนการบํารุงรักษาน้ันไมQใชQกําหนดกันข้ึนอยQางขอไปทีจะตUองเป[น “แนวทางของกิจกรรม

การบํารุงรักษา” ท่ีสนองวัตถุประสงค?ของรัฐวิสาหกิจอยูQเสมอ ยกตัวอยQางเชQน จําเป[นตUองมีความ
ยืดหยุQนสามารถสนองรับไดUทันทีกับความเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตระดับคุณภาพและการ
ลดลงของคQาใชUจQายการบํารุงรักษา 

ขUอควรคํานึงในการวางแผนการบํารุงรักษา 
แบQงแยกเคร่ืองจักรอุปกรณ?ตามลําดับความสําคัญ โดยดูวQาเคร่ืองจักรแตQละชนิดจะมี

ผลกระทบตQอผลผลิตมากนUอยเพียงใดจากตําแหนQงลําดับความสําคัญท่ีแยกไดU จะสามารถวางแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการบํารุงรักษาไดUโดยการแบQงเป[นการบํารุงรักษาเชิงป¡องกันหรือบํารุง 

ก) รักษาหลังเกิดเหตุขัดขUองหรือวQาเปลี่ยนวงจรของการตรวจสอบและการตรวจซQอมหรือ
เปลี่ยนวิธีการ 

ข) การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงวงจรการบํารุงรักษา โดยท่ัวไปของวงจรบํารุงรักษา
จะยึดถือเวลาเดินเคร่ืองของโรงงานปริมาณการผลิตหรือปริมาณผลผลิตท่ีออกมาเป[นแนวทางในการ
กําหนดการเปลี่ยนแปลงของวงจรการบํารุงรักษาจะเป[นอยQางไรภายใตUระบบการทํางานและเง่ือนไข
สภาพแวดลUอมของโรงงาน 

2.ทฤษฏี Spares Philosophy 
 การทําใหUความนQาเช่ือถือท้ัง 2 อุปกรณ?ไมQเทQากัน โดยจะใหUอุปกรณ?สํารองมีความ

นQาเช่ือถือสูงกวQาอุปกรณ?หลัก เพ่ือท่ีกรณีท่ีอุปกรณ?ตัวใดตัวหน่ึงเสียหาย จะไดUมีอุปกรณ?อีกตัวท่ีมี
ความพรUอมท่ีจะทํางาน ดังรูปท่ี 1 
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- ค่าความพร้อมใชง้าน หรือช่วงอายกุารใชง้านของอุปกรณ์สาํรอง (Pump B) กบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ทฤษฎี Spares Philosophy 

 
 FRAT AMARRA (2548), จากภาพท่ี 1 ทฤษฎี Spares Philosophy เป[นการกําหนดการสลับ
ใชUงานของอุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง โดยจะกําหนดใหUท้ัง 2 อุปกรณ?มีการใชUงานไมQเทQากัน 
เน่ืองจากเม่ือครบกําเนิดการใชUงาน 3 ป̂ ก็จะมีแผนบํารุงรักษาอุปกรณ?หลัก (Pump A) โดยการนําไป
ทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQ(Overhaul) ซึ่งจะใชUเวลาในการฟ±£นฟูอุปกรณ?อยQางนUอยประมาณ 1 เดือนซึ่ง
จากภาพท่ี 1 จะแสดงใหUเห็นวQาในเดือนท่ี 7 อุปกรณ?หลัก (Pump A) ทํางานไป 6 เดือน อุปกรณ?
สํารอง (Pump B) ทํางานไป 1 เดือน ในเดือนท่ี 13 อุปกรณ?หลักทํางานไป 9 เดือน อุปกรณ?สํารอง
ทํางานไป 4 เดือนในเดือนท่ี 19อุปกรณ?หลักทํางานไป 12 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 7 เดือน ใน
เดือนท่ี 25 อุปกรณ?หลักทํางานไป 15 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 10 เดือน และในเดือนท่ี 31 
อุปกรณ?หลักทํางานไป 18 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 13 เดือน จะเห็นไดUวQาความนQาเช่ือถือของ
ท้ัง 2 อุปกรณ? หQางกัน 5 เดือนเทQาๆกัน ตลอดจนครบ 3 ป̂เต็มจึงทําใหUในชQวงท่ีนําอุปกรณ?หลักไปทํา
การฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQซึ่งใชUระยะเวลาอยQางนUอยประมาณ 1 เดือนน้ัน ในสQวนของอุปกรณ?สํารองจะมี
คQาความพรUอมใชUงานเพียงพอท่ีจะรอจนอุปกรณ?หลักจะพรUอมใชUงาน แลUวนํากลับมาสลับใชUงานกัน
เหมือนเดิม 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ศึกษาขUอมูลเบ้ืองตUน  

 โดยทางกลุQมผูUจัดทําโครงงานไดUศึกษาบทบาทหนUาท่ีหลักของบริษัทท่ีเขUาไปทําการศึกษา
คUนควUาขUอมูลท่ีเก่ียวขUอง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 ขUอมูลท่ัวไปของบริษัท 

- บริษัทในกลุQมธุรกิจผลิตภัณฑ?โพลิเมอร?แหQงหน่ึงซึ่งเป[นกลุQมธุรกิจท่ีตอบสนองความ
ตUองการของลูกคUาและตลาด ดUวยผลิตภัณฑ?เม็ดพลาสติกโพลิเมอร? ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล เป[น
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มิตรตQอสิ่งแวดลUอม สําหรับนําไปผลิตภัณฑ?พลาสติกท่ีหลากหลาย ท้ังสําหรับใชUในชีวิตประจําวัน และ
ใชUในอุตสาหกรรมตQางๆ มากมาย 

- ผลิตภัณฑ?จากธุรกิจโพลิเมอร? 

• เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนQนสูง (HDPE)   800,000  ตันตQอป̂ 

• เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนQนตํ่าเชิงเสUน (LLDPE)  400,000  ตันตQอป̂ 

• เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนQนตํ่า (LDPE)   300,000  ตันตQอป̂ 

• เม็ดพลาสติกโพลีสไตรรีน (PS)     90,000    ตันตQอป̂ 
1.2 กระบวนการผลิต 

 ทางผูU วิ จัยไดU เลือกศึกษาโรงงานโพลีเอทิลีน Linear Low Density Poly Ethylene 
(LLDPE Plant) ซึ่งเป[นโรงงานสายธุรกิจโพลิเมอร? ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนความหนาแนQนตํ่าเชิง
เสUน (LLDPE) ซึ่งมีอุปกรณ?เคร่ืองจักรท้ังหมด 5,030 รายการ โดยจะแบQงข้ันตอนของกระบวนการการ
ผลิตเม็ดพลาสติกเป[นพ้ืนท่ีหลักไดU 5 พ้ืนท่ีซึ่งจะมีรายละเอียดของเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต 
ดังน้ี 

-การจัดแบQงเคร่ืองจักรสําหรับกระบวนการผลิต 
 
ตารางท่ี 1 ภาพรวมกําลังผลติและสมรรถนะของกระบวนการผลิตของโรงงาน 
 

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ� เคร่ืองจักร กําลังผลิต 

กระบวนการทําใหUวัตถุดิบบริสุทธ์ิ 
(Purification System) 

- Raw Material Dryers 400,000Ton / 
Year 

กระบวนการทําปฏิกิริยา 
(Polymerization) 

Resin Reactor 52Ton / hr 

กระบวนการแยก Hydrocarbon  
ออกจาก Resin และท่ีเก็บพัก Resin 
(Degassing Unit) 

Resin Product 
Purge Bin 

52Ton / hr 

กระบวนการนํา Hydrocarbon  
นํากลับมาใชUใหมQ 
(Vent Recovery Unit) 

Hydrocarbon 
Gas 

Vent 
Recovery 
Compressor 

53Ton / Year 

กระบวนการทําเป[นเม็ดพลาสติก 
(Pelletizing Unit) 

Pellet Extruder 52Ton / hr 

 
 2. รวบรวมและวิเคราะห?ขUอมูล 
 ขUอมูลของบริษัทท่ีนํามาวิเคราะห?มีดังน้ี 
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2.1 การศึกษากระบวนการผลิตกQอนปรับปรุง 
ในข้ันตอนของการดําเนินงานโครงการไดUมีการศึกษาความนQาเช่ือถือ (Reliability) คือคQา

ความสามารถท่ีเคร่ืองจักรทํางานไดUโดยไมQเกิดป~ญหาชํารุดขัดขUองตลอดชQวงอายุการใชUงานและความ
พรUอมใชUงาน (Availability) คือคQาชQวงอายุการใชUงานกQอนท่ีเคร่ืองจักรจะเสียหายซึ่งเป[นคQาของ
อุปกรณ?เคร่ืองจักรกระบวนการผลิตท้ังหมดของโรงงาน เพ่ือเป[นแนวทางในการเลือกอุปกรณ?
เคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมสําหรับการทํากรณีศึกษา โดยป~จจัยในการเลือกอุปกรณ?เคร่ืองจักร เพ่ือนํามาใชU
เป[นกรณีศึกษาไดUแกQ ชQวยสQงเสริมเป¡าหมายในการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน (Unplanned 
Downtime) การเพ่ิมความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?เคร่ืองจักร การเพ่ิมความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?
เคร่ืองจักรลดความยุQงยากซับซUอนในการปฏิบัติงานและความเห็นชอบจากผูUบริหารและวิศวกรของ
โรงงานกรณีศึกษา 

จากการศึกษาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?เคร่ืองจักรกระบวนการผลิตท้ังหมดของโรงงาน 
ซึ่งมีอุปกรณ?ท้ังหมด 5,030 รายการ โดยแบQงอุปกรณ?ออกเป[น 2 ประเภทดUวยกันคือ ประเภทท่ี 1 
เป[นอุปกรณ?ประเภทท่ีไมQมีการเคลื่อนท่ีเวลาอุปกรณ?ทํางาน (Static Machine) เชQนอุปกรณ? Valve, 
Tank, Vessel และ Filter ซึ่งมีอุปกรณ? ท้ังหมด 4,532 รายการ และประเภทท่ี 2 เป[นอุปกรณ?
ประเภทท่ีมีการเคลื่อนท่ีเวลาอุปกรณ?ทํางาน หรืออุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน เชQน อุปกรณ? Pump, 
Motor ซึ่งมีอุปกรณ?ท้ังหมด 498 รายการ โดยทางผูUจัดทําโครงงานไดUเลือกศึกษาอุปกรณ?ประเภท
เคร่ืองจักรกลหมุน เน่ืองจากอุปกรณ?ประเภทเคร่ืองจักรกลหมุน จะมีคQาความนQาเช่ือถือท่ีลดลงเลื่อยๆ 
ตลอดชQวงอายุการใชUงานเพราะวQาอุปกรณ?ประเภทเคร่ืองจักรกลหมุนจะมีการเคลื่อนท่ีอยูQตลอดเวลา 
และยังสามารถวางแผนงานบํารุงรักษา (Preventive Maintenance) ไดUในชQวงท่ีโรงงานทําการผลิต
ปกติดUวย หลังจากทําการเลือกประเภทของอุปกรณ?แลUว ไดUพิจารณาเลือกอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน 
เชQนอุปกรณ? Pump, Motor ซึ่งมีอุปกรณ?ท้ังหมด 498 รายการ มาเลือกพิจารณาอีกคร้ัง โดยจะ
พิจารณาจากการใชUงานของอุปกรณ?เคร่ืองจักรประเภทอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนดังน้ี 

1. อุปกรณ?เคร่ืองจักรประเภท อุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนท่ีมีการใชUงานตQอเน่ือง ใน
สภาวะการผลิตปกติ 

2. อุปกรณ?เคร่ืองจักรประเภท อุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนจะตUองมีอุปกรณ?สํารอง (Stand 
By) ใชUงานทดแทน 

3. สามารถสลับการใชUงานไดUจริงในสภาวะการผลิตปกติ 
4. เม่ือสลับการใชUงานอุปกรณ?เคร่ืองจักรประเภท อุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนแลUวจะตUอง

ไมQมีผลกับกระบวนการผลิต 
ซึ่งหลังจากผQานการพิจารณาจาก 4 ขUอ ดังกลQาวแลUว จึงทําใหUเหลืออุปกรณ?เคร่ืองจักรกล

หมุน ท่ีจะนําไปจัดทําแผนการสลับใชUงานอุปกรณ?  และ แผนการบริหารอุปกรณ? เคร่ืองจักร 
(Equipment Running & Exercise Program) มี 180 รายการ 

กรณีศึกษาจากแผนเป¡าหมายในการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน จากการศึกษาพบวQา
โรงงานมีเป¡าหมายในการเดินเคร่ืองจักรผลิตป̂ละ 8,160 ช่ัวโมงตQอป̂ และยอมใหUอุปกรณ?หยุดชะงัก 
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179 ช่ัวโมงตQอป̂ ซึ่งจากการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงานยUอนหลัง 5 ป̂ ต้ังแตQป̂ 2557 – 2561
พบวQาอุปกรณ?ประเภทท่ีมีการเคลื่อนท่ีเวลาอุปกรณ?ทํางาน หรืออุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน มีสQวน
อยQางมากตQอการผลิตตามแผนเป¡าหมายในการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน เน่ืองจากอุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนเป[นอุปกรณ?ท่ีสําคัญตQอการผลิตและจากการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน
ยUอนหลัง 5 ป̂น้ีทางโรงงานสามารถเดินเคร่ืองจักรผลิตไดUตามเป¡าหมายของโรงงานไดUเพียงป̂เดียว คือ
ป̂ 2560 ตามตารางท่ี 3.2 ในสQวนของป̂ 2562 น้ันไมQสามารถนํามาเปรียบเทียบกับเป¡าหมายในการ
เดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงานไดU เน่ืองจากมีแผนหยุดเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน เพ่ือทําการ
ขยายโรงงานใหมQซึ่งใชUระยะเวลา 1 เดือน ประกอบกับสภาวะราคานํ้ามัน จึงทําใหUมีการเดิน
เคร่ืองจักรผลิตของโรงงานท่ีไมQแนQนอน 

 
ตารางท่ี  2 การเดินอุปกรณ? เค ร่ืองจักรกระบวนการผลิตท้ังหมดของโรงงาน (Unplanned 
Downtime) 5 ป̂ยUอนหลัง และเป¡าหมายประจําป̂ 
 

 เป�าหมายในการ
เดินเคร่ืองจักรผลิต 

(ช่ัวโมง/ป�) 
ป�2557 ป�2558 ป�2559 ป�2560 ป�2561 

เวลาในการเดิน 
เคร่ืองจักรผลิต (ช.ม.) 

8,160 7,680 7,607 7,935 8,003 7,900 

จํานวนคร้ัง Failure (คร้ัง) - 10 11 4 3 6 
เวลาหยุดชะงัก DT (ช.ม.) 179 480 553 225 157 260 

% ของเวลาในการ 
เดินเคร่ืองจักรผลิต 

97.8% 94.1% 93.2% 97.2% 98.1% 96.8% 

  
จากตารางท่ี 2 เป¡าหมายเวลาในการเดินเคร่ืองจักรผลิตของโรงงาน คิดมาจากช่ัวโมงการเดิน

เคร่ืองจักรผลิตท้ังป̂ มาหักลบกับช่ัวโมงการหยุดซQอมบํารุงประจําป̂ และช่ัวโมงเวลาท่ียอมใหU
หยุดชะงักไดUในสQวนของ % ของเวลาในการเดินเคร่ืองจักรผลิต มีสูตรคํานวณมาจาก 

 
เวลาในการเดินเคร่ืองจักรผลิต (ช่ัวโมง) – เวลาหยุดชะงัก (ช่ัวโมง)    x   100 

                    เวลาในการเดินเคร่ืองจักรผลิต (ช่ัวโมง) 
 
 หลังจากพิจารณาการเลือกอุปกรณ?ท่ีทําการศึกษา และจากการพิจารณาการเดินเคร่ืองจักร
ผลิตของโรงงาน 5 ป̂ยUอนหลังแลUวจึงไดUทําการเก็บขUอมูลของอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน ซึ่งมีอุปกรณ?
ท้ังหมด 180 รายการซึ่งพบวQาเคร่ืองจักรกลหมุน ในแตQละหนQวยผลิตน้ัน จะเป[นอุปกรณ? 2 ตัว โดยตัว
หน่ึงจะเป[นอุปกรณ?หลัก (Master) จะทําหนUาท่ีเป[นอุปกรณ?หลักในการใชUงาน สQวนอีกตัวจะเป[น
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อุปกรณ?สํารอง (Stand by) จะมีหนUาท่ีเป[น “อุปกรณ?ป¡องกัน” หนUาท่ีของมันคือ การรับชQวงตQอเม่ือ
การทํางานของอุปกรณ?หลัก เกิดความผิดพลาด อุปกรณ?สํารองก็จะทํางานแทนอุปกรณ?หลัก ดังน้ัน
อุปกรณ?สํารองจึงตUองมีสภาพพรUอมใชUงานอยูQเสมอจนเม่ือโรงงานเดินเคร่ืองจักรผลิตไดUประมาณ 4 ป̂ 
(ชQวงป̂ 2557 – 2560) ก็พบวQาเคร่ืองจักรประเภท อุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุนซึ่งมีอุปกรณ?ท้ังหมด 
180 รายการพบวQามีป~ญหาในการใชUงานอุปกรณ?  2 ประการคือ ประการท่ี 1 พบวQาอุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนท่ีเป[นอุปกรณ?สํารอง พบวQาไมQเคยมีการสลับมาใชUงาน หรือมีการสลับใชUงานนUอย
มาก และบางอุปกรณ?ไมQมีแผนงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในการตรวจเช็คอุปกรณ? จึงทําใหUอุปกรณ?
สํารอง มีคQาพรUอมใชUงานนUอยลง เน่ืองจากป~ญหาจากอุปกรณ?สํารองท่ีไมQไดUใชUงานเป[นระยะเวลานาน 
และไมQมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ? 
 จะเห็นไดUวQาเม่ือทําการจัดแผนงานบํารุงรักษาของอุปกรณ?ท่ีอยูQในอุปกรณ?หลัก ท้ังหมด ใหU
ทํางานวันเดียวกัน และใหUอุปกรณ?ท่ีอยูQในอุปกรณ?สํารอง ท้ังหมด ทํางานวันเดียวกัน โดยใหUวันทํางาน
ของอุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง หQางกันตามรอบกําหนดทํางานบํารุงรักษาของอุปกรณ? เชQนใน
ตารางท่ี 3.7 อุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง มีแผนงานบํารุงรักษา 3 เดือน มีงานเปลี่ยนนํ้ามันเคร่ือง 
กับ ตรวจสอบมอเตอร? ในตามรอบกําหนดทํางานบํารุงรักษาก็คือจะทําทุก 3 เดือน จากการจัด
แผนงานบํารุงรักษาดังกลQาว จึงทําใหUหนQวยงานปฏิบัติการผลิต ทําการสลับอุปกรณ? 2 คร้ังตQอ 3 เดือน 
จึงทําใหUลดความเสี่ยงท่ีโรงงานจะเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉิน 
 
ผลการวิจัย 
 จากทฤษฎี Spares Philosophy เป[นการกําหนดการสลับใชUงานของอุปกรณ?หลัก และ
อุปกรณ?สํารอง โดยจะกําหนดใหUท้ัง 2 อุปกรณ?มีการใชUงานไมQเทQากัน เน่ืองจากเม่ือครบกําเนิดการใชU
งาน 3 ป̂ ก็จะมีแผนบํารุงรักษาอุปกรณ?หลัก (Pump A) โดยการนําไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQ 
(Overhaul) ซึ่งจะใชUเวลาในการฟ±£นฟูอุปกรณ?อยQางนUอยประมาณ 1 เดือนซึ่งจากทฤษฎี Spares 
Philosophy จะแสดงใหUเห็นวQาในเดือนท่ี 7 อุปกรณ?หลัก (Pump A) ทํางานไป 6 เดือน อุปกรณ?
สํารอง (Pump B) ทํางานไป 1 เดือน ในเดือนท่ี 13 อุปกรณ?หลักทํางานไป 9 เดือน อุปกรณ?สํารอง
ทํางานไป 4 เดือนในเดือนท่ี 19 อุปกรณ?หลักทํางานไป 12 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 7 เดือน 
ในเดือนท่ี 25 อุปกรณ?หลักทํางานไป 15 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 10 เดือน และในเดือนท่ี 31
อุปกรณ?หลักทํางานไป 18 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 13 เดือน จะเห็นไดUวQาความพรUอมใชUงาน 
หรือชQวงอายุการใชUงานของท้ัง 2 อุปกรณ? หQางกัน 5 เดือนเทQาๆกัน ตลอดจนครบ 3 ป̂เต็มจึงทําใหU
ในชQวงท่ีนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQซึ่งใชUระยะเวลาอยQางนUอยประมาณ 1 เดือนน้ัน ใน
สQวนของอุปกรณ?สํารองจะมีคQาความพรUอมใชUงาน ในการใชUงานเพียงพอท่ีจะรอจนอุปกรณ?หลักจะ
พรUอมใชUงาน แลUวนํากลับมาสลับใชUงานกันเหมือนเดิม 
 จากน้ันจึงไดUทําการปรับปรุงโดยการนําเอาทฤษฎี Spares Philosophy มาใชUในการปรับการ
ใชUงานของอุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง คือการใชUงานอุปกรณ?หลักไป 3 เดือนกQอน หลังจากน้ันก็
สลับมาใชUงานอุปกรณ?สํารอง 1 เดือน แลUวก็สลับไปใชUงานอุปกรณ?หลัก 3 เดือน เม่ือครบ 1 รอบของ
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การสลับใชUงานอุปกรณ?ก็จะทําใหUอุปกรณ?สํารอง มีคQาความนQาเช่ือถือสูงกวQาอุปกรณ?หลัก 5 เดือน 
และเป[นการเพ่ิมคQาความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?ใหUมีความพรUอมใชUงานตลอดเวลาซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบ “คQาความนQาเช่ือถือ” และ “คQาความพรUอมใชUงาน” ไดUจากภาพท่ี 2 กQอนปรับปรุง และ
ภาพท่ี 3 หลังปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การสลับใชUงานของอุปกรณ?หลัก (Master) และอุปกรณ?สํารอง (Stand by)  
(กQอนปรับปรุง) 

 
จากภาพท่ี 2 การสลับใชUงานของอุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง (กQอนปรับปรุง) เป[นการ

กําหนดการสลับใชUงานอุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง โดยใหUอุปกรณ?ท้ัง 2 อุปกรณ?สลับใชUงาน
เทQาๆกัน คือในชQวงท่ี 1 เดือนคร่ึง อุปกรณ?หลัก (Pump A) ทํางานไป 1 เดือน อุปกรณ?สํารอง (Pump 
B) ทํางานไปคร่ึงเดือน ในชQวงท่ี 2 เดือนคร่ึง อุปกรณ?หลักทํางานไป 1 เดือนคร่ึง อุปกรณ?สํารอง
ทํางานไป 1 เดือน และในชQวงท่ี 3 เดือนคร่ึง อุปกรณ?หลักทํางานไป 2 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 
1 เดือนคร่ึง เป[นตUน ซึ่งจะเห็นไดUวQาคQาความพรUอมใชUงาน หรือชQวงอายุการใชUงานของท้ัง 2 อุปกรณ? 
จะหQางกันคร่ึงเดือนเทQาๆกัน ตลอดจนครบ 3 ป̂เต็ม หลังจากครบ 3 ป̂ก็จะมีแผนบํารุงรักษาอุปกรณ?
หลัก โดยการนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQ ซึ่งจะใชUระยะเวลาในการฟ±£นฟูอุปกรณ?หลัก
อยQางนUอยประมาณ 1 เดือน และในชQวงท่ีนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQน้ัน ในสQวนของ
อุปกรณ?สํารองก็จะตUองทํางานแทนอุปกรณ?หลัก และทํางานจนกวQาอุปกรณ?หลักจะพรUอมกลับมาใชU
งานใหมQ แลUวกลับมาสลับใชUงานกันเหมือนเดิม แตQป~ญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ในชQวงเวลาท่ีนําอุปกรณ?หลักไป
ทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQน้ัน คQาความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?สํารองก็จะมีคQานUอยลงมาก เพราะคQา
ความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?สํารองมีอยูQแคQคร่ึงเดือน แตQทางโรงงานตUองการใหUอุปกรณ?สํารองใชUงาน
ไดUอยQางนUอยประมาณ 1 เดือน จึงทําใหUโรงงานเกิดความเสี่ยงท่ีอุปกรณ?สํารองจะเกิดความเสียหาย 
ในชQวงท่ีรออุปกรณ?หลักนํากลับมาใชUงานใหมQ ซึ่งจะสQงผลใหUโรงงานตUองหยุดการผลิตฉุกเฉินในท่ีสุด 

- คQาความพรUอมใชUงาน หรือชQวงอายุการใชUงานของอุปกรณ?สํารอง (Pump B) กับอุปกรณ?หลัก (Pump A) มี
ความหQางเทQากัน เทQากับครึ่งเดือนตQอรอบ 

- มีการสลับใชUงานอุปกรณ?ท้ังหมด 71 ครั้ง ตQอ 3 ป̂ 
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ภาพท่ี 3 คQาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?หลัก (Master)  
และอุปกรณ?สาํรอง (Stand by) (กQอนปรับปรุง) 

 
 จากภาพท่ี 3 เป[นคQาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?หลัก (Master) และอุปกรณ?สํารอง (Stand 
by) (กQอนปรับปรุง) จะพบวQาคQาความนQาเช่ือถือของเคร่ืองจักรท้ัง 2 อุปกรณ? จะมีคQาลดนUอยลง
เทQาๆกัน ซึ่งแสดงใหUเห็นวQาโรงงานมีความเสี่ยงท่ีเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉินไดUมาก เน่ืองจาก
เคร่ืองจักรท้ัง 2 อุปกรณ? คQาความนQาเช่ือถือลดนUอยลงเทQาๆกัน จึงทําใหUมีความเสี่ยงท่ีอุปกรณ?จะ
เสียหายพรUอมๆกัน ประกอบกับการใชUงานอุปกรณ? ยังใชUงานไดUไมQเติมประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร ซึ่ง
จะเห็นไดUวQาเม่ือครบชQวงอายุการใชUงาน 3 ป̂แลUว จะพบวQาคQาความนQาเช่ือถือของเคร่ืองจักรท้ัง 2 
อุปกรณ? ใชUงานไดUแคQ 50% ของชQวงอายุการใชUงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การสลับใชUงานของอุปกรณ?หลัก (Master) และอุปกรณ?สํารอง (Stand by) (หลังปรับปรุง) 

 
จากภาพท่ี 4 การสลับใชUงานของอุปกรณ?หลัก และอุปกรณ?สํารอง (หลังปรับปรุง) เป[นการ

กําหนดการสลับใชUงานอุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง โดยใหUอุปกรณ?ท้ัง 2 อุปกรณ? มีการสลับใชUงาน
ไมQเทQากัน คือในชQวงเดือนท่ี 7 อุปกรณ?หลัก (Pump A) ทํางานไป 6 เดือน อุปกรณ?สํารอง (Pump B) 
ทํางานไป 1 เดือน ในชQวงเดือนท่ี 11 อุปกรณ?หลักทํางานไป 9 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 2 
เดือน ในชQวงเดือนท่ี 15 อุปกรณ?หลักทํางานไป 12 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 3 เดือน ในชQวง
เดือนท่ี 19 อุปกรณ?หลักทํางานไป 15 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 4 เดือนในชQวงเดือนท่ี 23 

- คQาความพรUอมใชUงาน หรือชQวงอายุการใชUงานของอุปกรณ?สํารอง (Pump B) กับอุปกรณ?หลัก (Pump A) มีความหQาง
เพ่ิมข้ึนทีละ 2 เดือนตQอรอบ 

- มีการสลับใชUงานอุปกรณ?ท้ังหมด 17 ครั้ง ตQอ 3 ป̂ 
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อุปกรณ?หลักทํางานไป 18 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 5 เดือน ในชQวงเดือนท่ี 27 อุปกรณ?หลัก
ทํางานไป 21 เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 6 เดือน ในชQวงเดือนท่ี 31 อุปกรณ?หลักทํางานไป 24 
เดือน อุปกรณ?สํารองทํางานไป 7 เดือน และในชQวงเดือนท่ี 35 อุปกรณ?หลักทํางานไป 27 เดือน 
อุปกรณ?สํารองทํางานไป 8 เดือน ซึ่งจะเห็นไดUวQาคQาความพรUอมใชUงาน หรือชQวงอายุการใชUงานของท้ัง 
2 อุปกรณ? จะมีความหQางของคQาไมQเทQากัน โดยคQาความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?สํารองจะเพ่ิมข้ึนทีละ 
2 เดือนตQอรอบของการสลับใชUงาน ตลอดจนครบ 3 ป̂เต็ม หลังจากครบ 3 ป̂ ก็จะมีแผนการ
บํารุงรักษา โดยการนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQ ซึ่งจะใชUระยะเวลาอยQางนUอยประมาณ 
1 เดือน และในชQวงท่ีนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQน้ันในสQวนอุปกรณ?สํารองก็จะตUอง
ทํางานแทนอุปกรณ?หลัก ทํางานจนกวQาอุปกรณ?หลักจะพรUอมกลับมาใชUงานใหมQ แลUวกลับมาสลับใชU
งานกันเหมือนเดิมจากการกําหนดการสลับใชUงานอุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง ดUวยวิธีน้ีจะพบวQาใน
ชQวงเวลาท่ีนําอุปกรณ?หลักไปทําการฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQน้ัน คQาความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?สํารองก็จะ
มีมากกวQาวิธีกQอนปรับปรุง เพราะวQาคQาความพรUอมใชUงานของอุปกรณ?สํารองมีอยูQ 19 เดือนเม่ือครบ
ระยะเวลา 3 ป̂แตQทางโรงงานตUองการใหUอุปกรณ?สํารองใชUงานไดUอยQางนUอยประมาณ 1 เดือน จึงทําใหU
โรงงานไมQเกิดความเสี่ยงท่ีอุปกรณ?สํารองจะเกิดความเสียหาย ในชQวงท่ีรออุปกรณ?หลักนํากลับมาใชU
งานใหมQ และยังสามารถยืดแผนการบํารุงรักษาของอุปกรณ?สํารอง โดยการนําอุปกรณ?สํารองไปทํา
การฟ±£นฟูอุปกรณ?ใหมQจะสามารถยืดระยะเวลาของแผนการบํารุงรักษาออกไปไดUอีก 1 – 2 ป̂ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 คQาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?หลัก (Master)  
และอุปกรณ?สาํรอง (Stand by) (หลังปรับปรุง) 

  
 จากภาพท่ี 5 เป[นคQาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?หลัก (Master) และอุปกรณ?สํารอง (Stand 
by) (หลังปรับปรุง) จะพบวQาคQาความนQาเช่ือถือของเคร่ืองจักรท้ัง 2 อุปกรณ?จะมีคQาลดนUอยลงไมQ
เทQาๆกัน โดยคQาความนQาเช่ือถือของอุปกรณ?สํารองจะมีคQามากกวQาอุปกรณ?หลัก ซึ่งแสดงใหUเห็นวQา
โรงงานมีความเสี่ยงท่ีเกิดการหยุดการผลิตฉุกเฉินนUอยมาก เน่ืองจากอุปกรณ?สํารองมีคQาความ
นQาเช่ือถือมากพอท่ีจะรออุปกรณ?หลักนํากลับมาใชUงานใหมQในกรณีท่ีอุปกรณ?หลักไดUรับเสียหาย และ
นําออกไปซQอม  
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ตารางท่ี 3 สรุปสัดสQวนการทํางาน (กQอนปรับปรุง) 
 

  
พนักงาน 

Control Room 
Operator 

พนักงาน Field 
Operator 

พนักงาน 
Maintenance 
(Mechanic) 

พนักงาน 
Maintenance 
(Electrical) 

เวลาวQาง (นาที) 130 124 80 80 

เวลาทํางาน (นาที) 12 18 62 62 

เวลาท้ังหมด (นาที) 142 142 142 142 

% เวลาทํางาน (%) 8.45 12.68 43.66 43.66 

 
จากตารางท่ี 3 สรุปสัดสQวนการทํางาน (กQอนปรับปรุง) แสดงใหUเห็นวQา  
- พนักงาน Control Room Operator มีเวลาวQาง 130 นาที มีเวลาทํางาน 12 นาที เวลา

รวมท้ังหมดคือ 142 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 8.45% 
- พนักงาน Field Operator มีเวลาวQาง 124 นาที มีเวลาทํางาน 18 นาที เวลารวมท้ังหมด

คือ 142 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 12.68% 
- พนักงาน Maintenance (Mechanic) มีเวลาวQาง 80 นาที มีเวลาทํางาน 62 นาที เวลา

รวมท้ังหมดคือ 142 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 43.66% 
- พนักงาน Maintenance (Electrical) มีเวลาวQาง 80 นาที มีเวลาทํางาน 62 นาที เวลารวม

ท้ังหมดคือ 142 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของการทํางานไดU 43.66% 
 

ตารางท่ี 4 สรุปสัดสQวนการทํางาน (หลังปรับปรุง) 
 

  
พนักงาน Control 
Room Operator 

พนักงาน Field 
Operator 

พนักงาน 
Maintenance 
(Mechanic) 

พนักงาน 
Maintenance 
(Electrical) 

เวลาวQาง (นาที) 65 62 9 9 
เวลาทํางาน (นาที) 6 9 62 62 
เวลาท้ังหมด (นาที) 71 71 71 71 
% เวลาทํางาน (%) 8.45 12.68 87.32 87.32 

 
 จากตารางท่ี 4 สรุปสัดสQวนการทํางาน (หลงัปรับปรุง) แสดงใหUเห็นวQา 

- พนักงาน Control Room Operator มีเวลาวQาง 65 นาที มีเวลาทํางาน 6 นาที เวลารวม
ท้ังหมดคือ 71 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 8.45 
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- พนักงาน Field Operator มีเวลาวQาง 62 นาที มีเวลาทํางาน 9 นาที เวลารวมท้ังหมดคือ
71 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 12.68 

- พนักงาน Maintenance (Mechanic) มีเวลาวQาง 9 นาที มีเวลาทํางาน 62 นาที เวลารวม
ท้ังหมดคือ 71 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 87.32 

พนักงาน Maintenance (Electrical) มีเวลาวQาง 9 นาที มีเวลาทํางาน 62 นาที เวลารวม
ท้ังหมดคือ 71 นาที คิดเป[นเปอร?เซ็นต?ของเวลาทํางานไดU 87.32 
 จากตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 จะสรุปไดUวQาวิธีการทํางานแบบเดิมน้ัน มีการวQางงานของ
พนักงานหนQวยงานซQอมบํารุงรักษามีสัดสQวนท่ีสูงมาก และในสQวนของพนักงานหนQวยงานปฏิบัติการ
ผลิตเอง ก็ตUองทํางานซับซUอนมากข้ึน จึงไดUทําการโยกยUายงานบํารุงรักษาของ หนQวยงานซQอม
บํารุงรักษาใหUมาทํางานบํารุงรักษาของอุปกรณ?ตัว A พรUอมกัน และใหUสอดคลUองกับชQวงท่ีหนQวยงาน
ปฏิบัติการผลิตทําการสลับใชUงานอุปกรณ?ตัว B และหยุดใชUงานอุปกรณ?ตัว A ก็พบวQาสามารถลดเวลา
การทํางานลงจากเดิม 142 นาทีตQอรอบ เหลือเพียง 71 นาทีตQอรอบ ทําใหUเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานของพนักงานหนQวยงานซQอมบํารุงรักษาสัดสQวนของการทํางานหรือ %Utilization จากเดิม 
43.66% เพ่ิมข้ึนมาเป[น 87.32% 
 
อภิปรายผล 

จากการดําเนินงาน การหาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพในดUานของความนQาเช่ือถือ และ
พรUอมใชUงาน ของอุปกรณ?เคร่ืองจักรประเภทเคร่ืองจักรหมุนดUวยการกําหนดระยะเวลาในการสลับใชU
งานอุปกรณ?หลัก กับอุปกรณ?สํารอง เพ่ือใหUคQาความนQาเช่ือถือ และพรUอมใชUงาน ของตัวอุปกรณ?ใหUมี
คQามากข้ึน และการปรับปรุงระบบกระบวนการทํางานของหนQวยงานปฏิบัติการผลิต กับหนQวยงาน
ซQอมบํารุงรักษา ใหUสอดคลUองกัน โดยการมาปรับปรุงมาตรฐานของกระบวนการทํางานใหมQ 

จากการดําเนินงานตลอดจนการทดลองปรับปรุงกระบวนการทํางานและปรึกษาหัวหนUาทีม
วิศวกร หนQวยงานปฏิบัติการผลิต (Plant Operation) หนQวยงานบํารุงรักษาประจําโรงงาน (Plant 
Asset) และหนQวยงานซQอมบํารุงรักษา (Maintenance) ในหัวขUอน้ีจะทําการอภิปรายผลของการ
ดําเนินงาน ซึ่งสามารถจําแนกไดUเป[นขUอๆดังน้ี 

1. เพ่ืออธิบายถึงวิธีการจัดทําแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และ แผนการบริหารอุปกรณ?
เคร่ืองจักร (Equipment Running & Exercise Program) ของอุปกรณ?เคร่ืองจักรกลหมุน และการ
จัดทํารายงาน รวมถึงการใชUงานแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และ แผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักร 

2. เพ่ื อ กําหนดแผนงาน บํารุงรักษา (Preventive Maintenance) กลุQ มของอุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนใหUเป[นไปตามระบบและสอดคลUองกับการใชUงานเพ่ือใหUเกิดความม่ันใจวQา อุปกรณ?
เคร่ืองจักรกลหมุนจะมีความพรUอมใชUงาน หรือมีขีดความสามารถในการใชUงานอยQางเหมาะสม 

  โครงงานน้ีมีรายละเอียดการดําเนินงานบางอยQางท่ีไมQสามารถดําเนินการใหUตรงตามทฤษฎีท่ี
กําหนดไวUไดUเน่ืองจากมีการประสบป~ญหาในชQวงของการเปลี่ยนแปลงวิธีการใหมQในชQวงแรกซึ่งจะมี
รายละเอียดเหลQาน้ีประกอบดUวย 
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• แผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และ แผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักร ไมQสามารถใชUงานไดU
ตามแผนท่ีกําหนดไวUไดU 100% เน่ืองจากทางหนQวยงานปฏิบัติการผลิต ไมQสามารถจะสลับใชUงาน
อุปกรณ?ไดUตามแผนท่ีกําหนดไวUไดU เพราะติดป~ญหาเร่ืองสภาวะของการผลิตท่ีไมQพรUอมใหUทําการสลับ
ใชUงานอุปกรณ?ไดUตามแผนท่ีกําหนดไดU ณ ตอนน้ัน หรืออาจติดป~ญหาเร่ืองของการตรวจสอบอุปกรณ?
แลUวพบวQาอุปกรณ?เสียหายจากการใชUงาน จึงทําใหUไมQสามารถท่ีจะสลับใชUงานอุปกรณ?ไดUตามแผนท่ี
กําหนด ดังน้ันทางคณะผูUจัดทําโครงการ จึงทําการแกUไขป~ญหาดUวยการแกUไขแผนการสลับใชUงาน
อุปกรณ? และ แผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักร พรUอมท้ังทําการแกUไขแผนงานบํารุงรักษาในระบบ 
SAP ใหมQเพ่ือใหUสอดคลUองกับหนUางานจริง 

• จากการศึกษาการนําเอาทฤษฎีมาใชUงาน พบวQาในชQวงแรกท่ีเร่ิมนําแผนการสลับใชUงาน
อุปกรณ? และ แผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักร มาใชUงานน้ัน ก็พบวQาทางหนQวยงานปฏิบัติการผลิต
ยังมีการสับสนวิธีการใชUงานแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และแผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักรอยูQ 
โดยมีป~ญหาดUวยกัน 2 เร่ืองคือ เร่ืองท่ี 1 จะเป[นเร่ืองของชQวงเวลาในการสลับใชUงานอุปกรณ? เน่ืองจาก
ในชQวงแรกท่ีเร่ิมนําแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และแผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักรมาใชUงานน้ัน 
ในแผนยังไมQไดUกําหนดวันท่ีของเดือนท่ีจะกําหนดวันท่ีสลับใชUงานอุปกรณ?ในเดือนน้ัน ซึ่งในแผนจะ
ระบุแคQเดือนอยQางเดียว ทางคณะผูUจัดทําโครงการ จึงทําการแกUไขแผนการสลับใชUงานอุปกรณ? และ 
แผนการบริหารอุปกรณ?เคร่ืองจักรใหมQ โดยการทําการเพ่ิมชQองวันท่ีกําหนดวันท่ีท่ีใหUทําการสลับใชU
งานอุปกรณ?ใหU ซึ่งจะกําหนดใหUเป[นวันอังคารของสัปดาห? เร่ืองท่ี 2 จะเป[นเร่ืองของ ชQวงกะของ
พนักงานหนQวยงานปฏิบัติการผลิตท่ีจะทําการสลับใชUงานอุปกรณ?ตามแผน เน่ืองจากหนQวยงาน
ปฏิบัติการผลิตน้ันในวันหน่ึงจะแบQงออกเป[น 2 กะ โดยจะมีกะตอนเชUา กับกะกลางคืน จึงทําใหUทาง
หนQวยงานปฏิบัติการผลิตเองสับสนวQาจะใหUเป[นผูUทําการสลับใชUงานอุปกรณ? ซึ่งทางคณะผูUจัดทํา
โครงการจึงกําหนดใหUหนQวยงานปฏิบัติการผลิตกะตอนเชUาเป[นผูUทําการสลับใชUงานอุปกรณ?ตามแผน 
เพราะในกะตอนเชUาจะมีหนQวยงานซQอมบํารุงรักษาจําประการอยูQในโรงงาน ซึ่งหากมีเหตุการณ?ฉุกเฉิน
เกิดข้ึน ทางหนQวยงานซQอมบํารุงรักษาจะไดUดําเนินการแกUไขไดUทันทQวงที 

 
ข'อเสนอแนะ 

เม่ือมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานของอุปกรณ?เคร่ืองจักรในกระบวนการผลิต จะตUองใหU
หัวหนUาทีมวิศวกรหนQวยงานปฏิบัติการผลิต (Plant Operation) หนQวยงานบํารุงรักษาประจําโรงงาน 
(Plant Asset) และหนQวยงานซQอมบํารุงรักษา (Maintenance) ใหUความรQวมมือรQวมใจกันในการ
ปรับปรุงแกUไขป~ญหา 

โดยการใชUหลัก P-D-C-A คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบดUวย 
P  = Plan  คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค? และเป¡าหมายท่ีไดUกําหนด  
D  = Do คือ การปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีไดUเขียนไวUอยQางเป[นระบบและมีความ

ตQอเน่ือง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที ่4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

395 
 

C  = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตQละข้ันตอนของแผนงานวQามีป~ญหา
อะไรเกิดข้ึน จําเป[นตUองเปลี่ยนแปลงแกUไขแผนงานในข้ันตอนใด 

A  = Action  คือ การปรับปรุงแกUไขสQวนท่ีมีป~ญหา หรือถUาไมQมีป~ญหาใดๆก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดUผลสําเร็จ 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค?และเป¡าหมาย พรUอมท้ังเป[นความรูUเสริมใหUกับทุกคนในท่ีน้ี 
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บทคัดย�อ 

          การวิจัยคร้ังน้ีเป[นการศึกษาเชิงพรรณนา เพ่ือศึกษาป~จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการ
เลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  จํานวน 100 คน เลือกกลุQมตัวอยQางมาโดยใชUวิธีการแบQงช้ันภูมิ จากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 4 ช้ันป̂ เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยเป[นแบบสอบถาม วิเคราะห?ขUอมูลดUวยสถิติ รUอยละ คQาเฉลี่ย 
สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? เพียร?สัน ผลการวิจัยพบวQา กลุQมตัวอยQางท้ังหมด 
100 คน สQวนใหญQเป[นเพศชายมีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 79.0 จํานวนช่ัวโมงในการเลQนเกมออนไลน?ตQอ
วัน  พบวQากลุQมตัวอยQางสQวนใหญQใชUเวลาเลQนเกมออนไลน?คือ 4-5 ช่ัวโมงตQอวัน  และพบวQากลุQมตัวอยQาง
สQวนใหญQมีระดับคะแนนทัศนคติตQอเกมออนไลน?ในระดับสูง รUอยละ 75  (  =42.7350,S.D.= 7.19958) 
ระดับคะแนนพฤติกรรมการเลQนเกสมออนไลน? ในระดับสูง รUอยละ 54  (  = 47.9850,S.D. = 4.347) 
ผลการวิเคราะห?ระดับความสัมพันธ?ของตัวแปรตQางๆ พบวQา เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับทัศนคติตQอ
เกมออนไลน? ในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  (r=0.651, p-value<0.01). รายไดUมี
ความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ในระดับตํ่า ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ (r = 
0.380, p-value<0.01)  จํานวนช่ัวโมงการเลQนเกมมีความสัมพันธ?ทางบวกกับทัศนคติตQอเกมออนไลน? 
ในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  (r = 0.505, p-value<0.01)  จํานวนช่ัวโมงการเลQนเกมมี
ความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ในระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
(r = 0.545, p-value<0.01)  และทัศนคติมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ใน
ระดับปานกลาง ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ  (r = 0.502, p-value<0.01) 
 
คําสําคัญ: ทัศนคติตQอเกมออนไลน?, พฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?, นักศึกษาปริญญาตรี 
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Abstract 
This research study was a descriptive research.  To study factors related to 

online gaming behavior among undergraduate students of mechanical engineering, 
the faculty of engineering, Bangkok Thonburi University. Sample size selected by 
proportional stratified random sampling from four level of undergraduate student. 
The research instrument in this study was questionnaires. The research analysis that 
composed of descriptive statistics such as percentage, mean, standard deviation, And 
inferential statistics at Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The finding in 
this study presented 100 total sample size divided to male as 79.0 percentages in 
the most group. The score level of attitude about online gaming showed that had 
high level as 75 percentage ( = 42.7350, S.D. = 7.19958) and the score level of 
online gaming behavior showed that had high level as 54 percentage ( = 47.9850, 
S.D. = 4.347). The inferential statistics correlated to the relationship between variable 
show that gender had positively significant related to attitude about online gaming as 
middle level (r = 0.651, p-value<0.01). Income had positively significant related to 
online gaming behavior as middle level (r= 0.380, p-value<0.01). The frequency time 
to playing of online gaming had positively significant related to attitude about online 
gaming as middle level (r=0.505, p-value<0.01). The frequency time to playing of 
online gaming had positively significant related to online gaming behavior as middle 
level (r= 0.545, p-value<0.01). Attitude about online gaming had positively significant 
related to online gaming behavior as middle level (r = 0.502, p-value<0.01).    

 
Keywords: Attitude About Online Gamming, Online Gamming Behavior, Undergraduat 
Students 
 
ความสาํคญัและท่ีมาของป�ญหาการวิจัย 

ยุคป~จจุบันเป[นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหUมนุษย?สามารถติดตQอสื่อสารกันไดUอยQาง
กวUางขวางผQานสื่ออินเตอร?เน็ต ซึ่งแนวโนUมในการใชUงานอินเตอร?เน็ตมีการขยายตัวอยQางตQอเน่ืองผูU
ใหUบริการอินเตอร?เน็ตมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ืออํานวยความสะดวกแกQผูUใชUงานอินเตอร?เน็ตในการ
เขUาถึงสารสนเทศท่ีตUองการและเพ่ือตอบสนองความตUองการของผูUใชUงานในดUานตQางๆ สารสนเทศท่ี
ผQานทางอินเตอร?เน็ตถือวQาเป[นสารสนเทศท่ีเป�ดกวUางสําหรับคนท่ัวไป เป[นการสื่อสารท่ีไมQมีขอบเขต 
ประโยชน?ของอินเตอร?เน็ตนอกจากจะมีประโยชน?ทางดUานการใชUงานเพ่ือการศึกษา และดUานธุรกิจ
แลUว อินเตอร?เน็ตยังมีประโยชน?ในดUานการใชUงานเพ่ือความบันเทิง โดยผูUใชUงานสามารถหาความ
บันเทิงไดUอยQางไมQจํากัดและความบันเทิงรูปแบบหน่ึงท่ีไดUรับความนิยมเป[นอยQางมากคือการเลQนเกม
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ออนไลน? สาเหตุท่ีเกมออนไลน?ไดUรับการนิยมเป[นอยQางมาก ไดUแกQรูปแบบของเกมท่ีมีการพัฒนาโดย
การนําเอาภาพเคลื่อนไหวของตัวการ?ตูนท่ีมีสีสันสวยงาม มีความสมจริง มีเน้ือหาชวนใหUติดตาม (บุษ
รา ประกอบธรรม, 2559) ผลสํารวจการเลQนเกมคอมพิวเตอร?และเกมออนไลน?ผQานอินเทอร?เน็ต ใน
กลุQมเยาวชนอายุ 10-24 ป̂ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวQา 93.5% เคยเลQนเกมคอมพิวเตอร?
หรือเกมออนไลน?ผQานอินเทอร?เน็ตในชQวง 30 วันท่ีผQานมา โดย 53% ชอบเลQนเกมตQอสูUมากท่ีสุด สQวน
ความถ่ีในการเลQนโดยเฉลี่ยตQอสัปดาห? พบวQา 24% เลQนทุกวันหรือเกือบทุกวัน และพบวQาในวันจันทร?-
ศุกร? เวลา 17.01-20.00 น. เป[นเวลาท่ีเด็กเลQนเกมมากท่ีสุด และยังพบวQาเยาวชน10-15 ป̂ เสีย
คQาใชUจQายโดยเฉลี่ยในการเลQนเกม 382 บาทตQอเดือน เยาวชน 16-20 ป̂ จQาย 633 บาทตQอเดือน อายุ 
21-24 ป̂ จQาย 766 บาทตQอเดือน (สํานักงานสถิติแหQงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2561) นอกจากเกมออนไลน?จะสQงผลใหUเกิดป~ญหาตQางๆแลUว การเลQนเกมออนไลน?ติดตQอกัน
เป[นเวลานาน ยังสQงผลกระทบในดUานตQางๆ เชQน ผลกระทบดUานสุขภาพจากการน่ังเลQนเกมหนUา
คอมพิวเตอร?เป[นระยะเวลานาน โดยไมQมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ไมQระวังเร่ืองการรับประทาน
อาหารและการพักผQอนใหUเหมาะสม ทําใหUสุขภาพเสื่อมโทรม อีกท้ังยังสQงผลกระทบตQอการเรียน เม่ือผูU
เลQนไมQสามารถควบคุมตนเองไดU เน่ืองจากผูUเลQนใชUเวลากับความบันเทิงท่ีไดUรับจากการเลQนเกมมาก
เกินไป (Chao-Sen Wu and Li-Fen Tsai, 2014)   ป~ญหาการติดเกมคอมพิวเตอร? เป[นป~ญหาท่ี
เกิดข้ึนหลังจากการเรียนรูUเทคโนโลยีสมัยใหมQท่ีเพ่ิงจะเกิดข้ึนไมQนานมาน้ี   (Muslin Tohkani2, 
2012) ไดUกลQาวไวUใน Game Addiction วQาพฤติกรรมติดเกมคลUายกับพฤติกรรมของผูUป¤วยติดสารเสพ
ติด และผูUป¤วยติดการพนัน คือ มีความพึงพอใจ เม่ือไดUรับชัยชนะในการเลQนเกม แตQตUองการเอาชนะ 
เพ่ิมข้ึนอีกจึงรูUสึกพึงพอใจเทQาเดิม และมักใชUเวลา ในการเลQนเกมนานจนกวQาจะบรรลุเป¡าหมายท่ี
ตUองการ มีความคิดหมกมุQนกับเกมคอมพิวเตอร?อยQางมาก และ มีความตUองการเลQนเกมตลอดเวลา จน
มีผลกระทบ ตQอตนเองหลายดUาน เชQน การเรียน การทํางาน สุขภาพ ความสัมพันธ?ในครอบครัว และ
สังคม และ มีป~ญหาพฤติกรรมหลายอยQางตามมา เชQน โกหก ขโมย กUาวรUาว หนีเรียน หนีออกจาก
บUาน ผลกระทบ ท่ีเกิดข้ึนกับผูUท่ีติดเกมคอมพิวเตอร?ดังกลQาวมีท้ัง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับท้ังทาง
รQางกายและทางจิตใจจากการสํารวจรUานเกมบริเวณรอบมหาวิทยาลัย พบวQานักศึกษาสQวนใหญQท่ีมาใชU
บริการ นิยมเลQนเกมออนไลน? ดUวยเหตุน้ีผูU วิจัยจึงตUองการศึกษาเร่ืองป~จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับ
พฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งอาจสQงผลกระทบของพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ท้ังน้ีเพ่ือสรUางความเขUาใจในเร่ืองของผลกระทบตQางๆท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากการเกมออนไลน? เน่ืองจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งกลุQมตัวอยQางดังกลQาวเป[นวัยท่ีเพ่ิง
ไดUรับอิสระมากข้ึนจากระดับมัธยม ไมQวQาจะเป[นเร่ืองของสถานศึกษา การเขUาเรียน คQาใชUจQายท่ี
สQวนมากจะไดUรับการไวUวางใจใหUจัดการตนเองจากผูUปกครอง ปราศจากการควบคุมจากร้ัวโรงเรียน
มากข้ึน อีกท้ังกําลังจะเป[นบัณฑิตตQอไปในอนาคต จึงควรมีการศึกษาเพ่ือท่ีจะทราบวQาการเลQนเกม
ออนไลน?น้ันสQงผลกระทบตQางๆตQอกลุQมนักศึกษามากนUอยเพียงไร เพ่ือจะไดUเป[นพ้ืนฐานในการหา
ทางแกUไขและเป[นความรูUแกQผูUที่ตUองการศึกษาตQอไป 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ื อ ศึกษาพฤติกรรมการเลQน เกมออนไลน?ของนักศึกษาสาขาเค ร่ืองกล  คณ ะ

วิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
2. เพ่ือศึกษาป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายไดU จํานวนช่ัวโมงในการ

เลQนเกมตQอวัน ของนักศึกษาท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาสาขา
เคร่ืองกล   คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3. เพ่ือศึกษาทัศนคติตQอเกมออนไลน?มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของ
นักศึกษาสาขาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดU จํานวนช่ัวโมงในการเลQนเกมตQอ
วัน   มีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาสาขาเคร่ืองกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. ทัศนคติตQอเกมออนไลน?มีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของ
นักศึกษาสาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 
ประโยชน�ที่ได'รับจากการวิจัย 

1. ทําใหUทราบถึงป~จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษา 
สาขาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2. ทําใหUทราบถึงทัศนคติตQอเกมออนไลน?ท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?
ของนักศึกษาสาขาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

3. ทําใหUทราบระดับการติดเกมของนักศึกษา และสามารถเป[นขUอมูลใหUแกQผูUท่ีสนใจศึกษาหา
ความรูUเพ่ือนําผลการศึกษาไปใชUในการศึกษาอUางอิงตQอไป 

4. ผลการวิจัยท่ีไดUจะเป[นขUอมูลพ้ืนฐานนํามาหามาตรการและนโยบายในการวางแผน ดูแล
และสQงเสริมทักษะชีวิตท่ีดีของนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตQอไป 
 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

การวิจัยคร้ังน้ีเป[นการวิจัยท่ีมุQงเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของ
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ช้ันป̂ท่ี 1-4 สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี จํานวน 100 คน ระหวQางเดือนพฤษภาคม 2561 –  เดือนมกราคม 2562 

รูปแบบ/วิธีการวิจัย การวิจัยคร้ังน้ีใชUระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
ประชากรศึกษา คือ ประชากรท่ีใชUในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

เคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจําป̂การศึกษา 2562   มีนักศึกษา



400 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 
 

จํานวน 258 คน  (ขUอมูลทะเบียนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ป̂
การศึกษา 2561 

 
กลุ�มตัวอย�าง 

กลุQมประชากรท่ีใชUในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักศึกษาสาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? ช้ัน
ป̂ท่ี 1,2,3,4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ป̂การศึกษา 2560 จํานวน 200 คน โดยใชUวิธีคํานวณกลุQม
ตัวอยQางจากสูตร Power Analysis (Cohen & Cohen, 1983) 
 

สูตรอํานาจการทดสอบ (Power) = 1 - β 

 เม่ือกําหนดใหU   β   =    โอกาสท่ีจะยอมใหUเกิดความผิดพลาดกําหนดท่ี 20% 

     α   =     0.05 (คQาความเช่ือม่ัน 95 %) 
    Effect size   = 0.5 

ดังน้ัน อํานาจการทดสอบ ( power)   =  1 – 0.2 
อํานาจการทดสอบ ( power)          =  0.8 

                N  =     95 

เม่ือเป�ดตารางคQา α = 0.05 คQาอํานาจการทดสอบ (Power) = 0.8 เน่ืองจากทฤษฎีของ 

Cohen & Cohen (1983) พบวQา คQา  β  ท่ีเหมาะสมสําหรับใชUงานวิจัยทางสังคมและพฤติกรรม
ศาสตร?ควรเทQากับ 0.2 (หรืออํานาจการทดสอบเทQากับ 0.8 ) และคQา   Effect size  = 0.5 ซึ่งเป[นคQา
จากผลการศึกษาท่ีผQานมา จากการคํานวณกลุQมตัวอยQางไดUกลุQมตัวอยQาง  95 คน แตQเพ่ือป¡องกัน 
Type ll error ผูUวิจัยจึงเพ่ิมกลุQมตัวอยQางรUอยละ 5 จึงไดUขนาดตัวอยQางนUอยท่ีสุดในการศึกษาคร้ังน้ี
จํานวน 100 คน 

 
วิธีการสุ�มตัวอย�าง  

ใชUการสุQมเชิงชQวงช้ันอยQางมีสัดสQวน ( Proportional stratified random sampling) การสุQม
ตัวอยQางแบบน้ีจะกําหนดขนาดกลุQมตัวอยQางตามสัดสQวนในแตQละชQวงช้ันตQอตัวแปรประชากรท้ังหมด
ประชากรท่ีศึกษา 258 คน จากการกําหนดขนาดตัวอยQาง โดยยอมใหUเกิดความคาดเคลื่อน 5% ไดU
กลุQมตัวอยQาง 100 คน มีวิธีการแบQงสัดสQวนตามชQวงช้ันดังน้ี 
 ช้ันป̂ที่  1  ไดU    ( 100/258 ) x 78  =  30.23    ≈    30 
 ช้ันป̂ที่  2  ไดU    ( 100/258 ) x70  =  27.13    ≈    27 
 ช้ันป̂ที่  3  ไดU    ( 100/258 ) x 60    =  23.57    ≈    24 
 ช้ันป̂ที่  4  ไดU    ( 100/258) x 50    =  19.37    ≈    19 
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การดําเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข'อมูล 
1. ติดตQอขอหนังสือจากคณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอ

ความรQวมมือในการเก็บขUอมูลเก่ียวกับการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย และเก็บขUอมูลจริง 
3. ผูUวิจัยเตรียมผูUชQวยวิจัย  โดยผูUชQวยวิจัยในคร้ังน้ีเป[นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 3 คน 

ท่ีมีความสนใจลักษณะงานเก็บขUอมูลและสมัครใจเป[นผูUชQวยวิจัย โดยมีการช้ีแจงวัตถุประสงค?  
ลักษณะของกลุQมตัวอยQาง เทคนิคและข้ันตอนในการสอบถามและบันทึกขUอมูล  และทําความเขUาใจ
กQอนลงมือเก็บขUอมูลกับกลุQมตัวอยQาง 

4. ประสานงานกับคณบดีวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค?ของโครงการ
และรายละเอียดการขอลงพ้ืนท่ีเพ่ือทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 40 ชุด และเขUาประสานงานกับ
คณบดีวิศวกรรมศาสตร? เพ่ือขอเก็บขUอมูลวิจัย 100 ชุด  

5. หลักจากน้ันไดUดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลกลุQมตัวอยQาง จากนักศึกษา ช้ันป̂ท่ี 1, 2, 3,4  
คณะวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ท่ีมีพฤติกรรมการเลQนเกมonline 40 คน  โดยใชUแบบสอบถาม 
ผูUวิจัยไดUอธิบายถึงวัตถุประสงค?ของการวิจัย และวิธีตอบแบบสอบถามอยQางชัดเจน  ผูUวิจัยทําการ
ตรวจสอบความถูกตUอง และความสมบูรณ?ของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะห?ขUอมูลสรUาง
แบบสอบถามท่ีมีมาตรฐานและวิเคราะห?คําถามเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย ( Reliability) 

6. ผูUวิจัยปรับแกUแบบสอบถามใหUไดUมาตรฐาน หลักจากน้ันดําเนินการเก็บรวบรวมขUอมูลวิจัย 
จากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร? ช้ันป̂ท่ี 1,2,3,4 จํานวน 100 คน ผูUวิจัยทําการตรวจสอบความ
ถูกตUองของแบบสอบถาม เพ่ือนําไปวิเคราะห?ขUอมูล 
 
การพิทักษ�สิทธิ์ของกลุ�มตัวอย�าง 

การเก็บรวบรวมขUอมูลในคร้ังน้ี ผูUวิจัยไดUทําการพิทักษ?สิทธ์ิกลุQมตัวอยQาง โดยจัดทําเอกสาร
ช้ีแจงวัตถุประสงค?การศึกษาวิจัยแลการเก็บขUอมูลแนบกับแบบสอบถาม ท่ีมอบใหUแกQกลุQมตัวอยQาง 
รวมท้ังบอกใหUทราบวQาการใหUความรQวมมือในการเก็บรวบรวมขUอมูลเป[นไปตามความสมัครใจของกลุQม
ตัวอยQาง ขUอมูลท่ีไดUจากการตอบแบบสอบถามของกลุQมตัวอยQางจะเป[นความลับ และจะไมQถูกเป�ดเผย
เป[นรายบุคคล รวมท้ังจะไมQมีผลกระทบใดๆตQอกลุQมตัวอยQาง และกลุQมตัวอยQางสามารถถอนตัวไดUหาก
ไมQตUองการมีสQวนรQวมในการศึกษาคร้ังน้ี (ไมQระบุช่ือ-นามสกุลในแบบสอบถาม แตQใสQเป[น Code รหัส
นักศึกษาแทน) 
 
เคร่ืองมือท่ีใช'ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยขUอมูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขUอมูลจาก
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ช้ันป̂ท่ี 1-4 สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ซึ่งแบQงแบบสอบถามเป[น 3 ตอน 
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ส�วนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไปของผูUตอบแบบสอบถาม ประกอบดUวยขUอคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
ระดับช้ันป̂ ระยะเวลาในการเลQนเกมออนไลน? จํานวนช่ัวโมงในการเลQนเกม  

ส�วนที 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? มีลักษณะเป[นแบบมาตรา
สQวนประมาณคQา (Rating scale) มี 5 ระดับคือ ปฏิบัติเป[นประจํา ปฏิบัติบQอย ปฏิบัติปานกลาง 
ปฏิบัติเป[นบางคร้ัง ไมQเคยปฏิบัติ  จํานวน 15 ขUอ โดยกําหนดคะแนน ดังน้ี (ประกายเพชร สุภะเกษ, 
2555) 

 
ระดับคะแนนท่ีกําหนด           ข'อคําถามเชิงบวก         ข'อคําถามเชิงลบ 

 ปฏิบัติเป[นประจํา   คQาคะแนน           5    คะแนน           1  
 ปฏิบัติบQอย                คQาคะแนน           4    คะแนน           2  
 ปฏิบัติปานกลาง         คQาคะแนน           3   คะแนน           3  
 ปฏิบัติเป[นบางคร้ัง      คQาคะแนน           2   คะแนน           4  
 ไมQเคยปฏิบัติ              คQาคะแนน           1    คะแนน           5   

การแปลผล 
ระดับคะแนนตํ่ากวQา  15  คะแนน  ไดUพฤติกรรมระดับตํ่า 
ระดับคะแนน  15 – 35  คะแนน  ไดUพฤติกรรมระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน  35  คะแนนข้ึนไป  ไดUพฤติกรรมระดังสูง 

 
ส�วนท่ี3 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตQอเกมออนไลน? มีลักษณะเป[นแบบมาตราสQวน

ประมาณคQา (Rating scale) มี 5 ระดับคือ ดังน้ี (ธนพัทธ? เอมะบุตร, 2558) 
ระดับคะแนนท่ีกําหนด             ข'อคําถามเชิงบวก                ข'อคําถามเชิงลบ 
 เห็นดUวยอยQางย่ิง  คQาคะแนน        5   คะแนน                 1  
 เห็นดUวย           คQาคะแนน     4   คะแนน                 2  
 ไมQแนQใจ   คQาคะแนน 3  คะแนน                 3  
 ไมQเห็นดUวย  คQาคะแนน  2  คะแนน                 4  
 ไมQเห็นดUวยอยQางย่ิง  คQาคะแนน  1   คะแนน                 5   
การแปลผล 
ระดับคะแนนตํ่ากวQา  10  คะแนน  ไดUพฤติกรรมระดับตํ่า 
ระดับคะแนน  10 – 23  คะแนน  ไดUพฤติกรรมระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน  23  คะแนนข้ึนไป  ไดUพฤติกรรมระดังสูง 
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การวิเคราะห�ข'อมูล 
ข'อมูลเชิงพรรณนา 
1.วิเคราะห?ลักษณะท่ัวไปของกลุQมตัวอยQาง ดUวยจํานวน รUอยละ และจัดกลุQมตามเกณฑ?การ

แปรผล และวิเคราะห?คQาเฉลี่ยและสQวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดUาน 
สถิติวิเคราะห� (Analytical Statistic) 
คํานวณคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของขUอมูลท่ัวไปขUอมูลโดยใชUสูตรสหสัมพันธ?ของเพียรสัน 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ส�วนท่ี 1 ขUอมูลท่ัวไป 
1.1 เพศ พบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQเป[นเพศชายมีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 79.0 รUอยละ 21.0         
1.2 อายุ 19 ป̂ มีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 27.0 รองลงมาคือ มีอายุ 18 ป̂ รUอยละ 25.0  
1.3 ระดับการศึกษา พบวQา นักศึกษาระดับการศึกษาช้ันป̂ท่ี 1 มีจํานวนมากท่ีสุด รUอยละ 30 

รองลงมาคือ ช้ันป̂ที่ 2 รUอยละ 27 
ส�วนท่ี 2 ทัศนคติต�อเกมออนไลน� มีคําถาม 10 ขUอ คQาพิสัยของคะแนนอยูQระหวQาง 19-50 

คะแนน คะแนนเฉลี่ย 42.7350 คะแนน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีทัศนคติตQอเกม
ออนไลน?ระดับสูง พบวQา จํานวน 75 คน (คิดเป[นรUอยละ 75.0) รองลงมาคือ มีทัศนคติตQอเกมออนไลน? 
ระดับปานกลาง พบวQา จํานวน 25 คน (คิดเป[นรUอยละ 25.0) ดังตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 จํานวนและรUอยละของกลุQมตัวอยQาง จําแนกตาม ทัศนคติตQอเกมออนไลน? 
 

              ทัศนคติต�อเกมออนไลน� 
กลุ�มตัวอย�าง (n=100) 

จํานวน รUอยละ 

มีทัศนคติระดับตํ่า               -         - 
มีทัศนคติระดับปานกลาง          25                     25.0 
มีทัศนคติระดับสูง                75                     75.0คะแนน
ตํ่าสุด 19 คะแนน  คะแนนสูงสุด 50 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 42.7350 คะแนน  
สQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.19958                                                                                                                               
 

ส�วนท่ี 3 พฤติกรรมการเล�นเกมออนไลน� มีคําถาม 10 ขUอ คQาพิสัยคะแนนอยูQระหวQาง 28-
50 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 47.7650 คะแนน จากการศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีพฤติกรรม
การเลQนเกมออนไลน?ระดับสูง พบวQา จํานวน 54  คน (คิดเป[นรUอยละ 54.0) รองลงมาคือมีพฤติกรรม
การเลQนเกมออนไลน?  ระดับปานกลาง พบวQา จํานวน 38 คน (คิดเป[นรUอยละ 38.0)  และมีพฤติกรรม
การเลQนเกมออนไลน?ในระดับตํ่า  พบวQา จํานวน 8 (คิดเป[นรUอยละ 8.0)  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรUอยของกลุQมตัวอยQางจําแนกตาม ระดับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?  
 

               พฤติกรรมการเล�นเกมออนไลน� 
กลุ�มตัวอย�าง (n=100) 

จํานวน รUอยละ 

มีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ระดับตํ่า     8                8.0 
มีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ระดับปานกลาง    38               38.0 
มีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? ระดับสูง     54               54.0 
คะแนนตํ่าสุด 28 คะแนนคะแนนสูงสุด 50 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 47.9850 คะแนน   
สQวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34733 

ส�วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห?สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรท่ีศึกษา ไดUแกQ   ป~จจัยสQวน
บุคคล ทัศนคติตQอเกมออนไลน?กับพฤติกรรมของกลุQมตัวอยQางในงานวิจัย ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 คQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรท่ีศึกษา ในรูปของเมตริกสัมพันธ? (Correlation 
matrix) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา                    1            2            3           4           5          6             7                   

1.เพศ   1.0000 
2.อายุ                      0.118 1.0000 
3.ระดับการศึกษา    0.049 0.850** 1.0000 
4.รายไดUตQอเดือน        0.442* 0.050 -0.064 1.0000                 
5.จํานวนช่ัวโมงการเลQนเกม  0.592** 0.058 -0.586** 0.344** 1.0000 
6.ทัศนคติ   0.651** 0.004 -0.409** 0.459** 0.505** 1.0000              
7.พฤติกรรม  -0.045 0.022 0.107 0.380** 0.545** 0.502** 1.0000 
                   
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05* 

 

จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห?สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ระหวQางตัวแปรท่ีศึกษา เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา  รายไดU จํานวนช่ัวโมงในการเลQนเกมตQอวัน  ทัศนคติตQอเกมออนไลน? และพฤติกรรม
การเลQนเกมออนไลน? ของนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรีแสดงความสัมพันธ?โดยคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?แบบเพียร?สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ในรูปตาราง ดังน้ี 

1.เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับทัศนคติตQอเกมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิ
อยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) พบวQา มีคQาSig. 
(2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 0.651 น้ันคือตัว
แปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กันในระดับปานกลาง 

2.เพศมีความสัมพันธ?ทางบวกกับจํานวนช่ัวโมงการเลQนเกมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ   
0.592 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

3.รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับจํานวนช่ัวโมงการเลQนเกมโดยการใชUการทดสอบคQาสถิติ
สัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.344 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับตํ่า 

4.รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?โดยการใชUการทดสอบ
คQ าส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ อ ยQ า ง งQ าย ข อ ง เพี ย ร? สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.380 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับตํ่า 

5.จํานวนช่ัวโมงการเลQนเกมมีความสมัพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?โดยการใชU
การทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) 
เทQากับ 0.545 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

6.ทัศนคติมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?โดยการใชUการทดสอบ
คQ าส ถิ ติ สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ อ ยQ า ง งQ าย ข อ ง เพี ย ร? สั น  (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
(r) เทQากับ 0.502 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

สมมุติฐานข'อท่ี 1. ป�จจัยส�วนบุคคล ได'แก� เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได' จํานวน
ช่ัวโมงในการเล�นเกมต�อวัน มีความสัมพันธ�ทางบวกกับพฤติกรรมการเล�นเกมออนไลน�ของ
นักศึกษาสาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

จากการศึกษาพบวQา ป~จจัยสQวนบุคคล ไดUแกQ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดU จํานวนช่ัวโมง
ในการเลQนเกมตQอวันมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาสาขา
เคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ซึ่งเป[นไปตามสมมุติฐาน ขUอท่ี 1 ท่ีมี
นัยสําคัญทางสถิติ ดังตQอไปน้ีคือ รายไดUมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?โดย
การใชUการทดสอบคQาสถิติสัมประสิท ธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) พบวQา มีคQาSig.(2-tailed)หรืออยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ? (r) เทQากับ 0.380 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับตํ่า และ จํานวน
ช่ัวโมงการเลQนเกมมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?โดยการใชUการทดสอบ
คQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 
0.545 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง  ซึ่งผลการศึกษาสอดคลUองกับ
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การศึกษาของ ธนพัทธ? เอมะบุตร (2558) ไดUทําการศึกษาป~จจัยท่ีมีอิทธิพลตQอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกเลQนเกมออนไลน?ของประชาชนในกรุงเทพมหานครป̂ 2558 ผลการวิจัยพบวQารายไดUเฉลี่ยตQอเดือน
ในชQวง 10,000 – 20,000 บาท ความถ่ีท่ีเลQนเกมออนไลน? 2-5 คร้ัง/ เดือน ระยะเวลาโดยเฉลี่ยตQอวันท่ี
เลQนเกมออนไลน? 1-3 ช่ัวโมง/ วัน ชQวงเวลาปกติท่ีเลQนเกมออนไลน? 6.00 - 12.00 น. (เย็น – กลางคืน) 
มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกเลQนเกมออนไลน?ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  และสอดคลUองกับงานวิจัยของรงรอง แรมสิเยอ และคณะ (2551)ไดU
ศึกษาพฤติกรรมผูUเลQนเกมออนไลน? กรณีศึกษาผูUเลQนเกมออนไลน?ในรUานอินเทอร?เน็ตคาเฟ¤ ในเขตอําเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” พบวQา ผูUเลQนสQวนใหญQเป[นเพศชาย ชQวงอายุของผูUเลQน
สQวนใหญQอยูQในชQวง 15-19 ป̂ ระดับการศึกษาคือมัธยมตUน ไมQมีคอมพิวเตอร?สQวนตัวท่ีบUาน เลQนเกม
ออนไลน?มาประมาณ 1-2 ป̂ เลQนเกมออนไลน? 15-20 ช่ัวโมงตQอสัปดาห? ชQวงเวลาสQวนใหญQท่ีเลQนเกม
ออนไลน?คือ 16.01-20.00 น. และสอดคลUองกับงานวิจัยของผศ. บุษรา ประกอบธรรม (2559:, 
บทคัดยQอ) จากผลการวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการใชUอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา การติดตQอสื่อสาร และ 
บันเทิง ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากการศึกษากลุQมตัวอยQาง 690 คน กลุQมตัวอยQางท่ีใชUงาน
อินเทอร?เน็ตสQวนใหญQเป[น เพศหญิง ในกลุQมสถาบันการศึกษาเอกชนมีการใชUงานดUานบันเทิงมากท่ีสุด 
โดยสQวนมากนิยมเลQนอินเทอร?เน็ตท่ีบUานหรือท่ีพักอาศัยของตนเอง เชQน หอพัก บUาน อพาร?ทเมนท? 
คอนโดมีเนียม เป[นตUน โดยใชUงานในชQวงเวลา 20.01-24.00 น. สอดคลUองกับงานวิจัยของ ธัญรดี บุญ
ป~น (2552; บทคัดยQอ) ไดUศึกษาการเลQนเกมออนไลน?ของวัยรุQนในจังหวัดกําแพงเพชร โดยศึกษาจาก
กลุQมวัยรุQน อายุ 13-21 ป̂ ในจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 398 คน เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัยคือ การแจก
แจงความถ่ี รUอยละ คQาเฉลี่ย คQาสQวนเบ่ียงเบน มาตรฐานและการทดสอบ คQาไคสแควร? ผลการวิจัย
พบวQา 1). กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQเลQนเกมออนไลน? 1-3 คร้ัง /สัปดาห? สถานท่ีท่ีวัยรุQนเลQนเกมออนไลน?
เป[นประจํา คือ รUานใหUบริการอินเทอร?เน็ต ประเภทของเกมออนไลน?สQวนใหญQเลQนเกมประเภทแอคช่ัน 
วัตถุประสงค?ในการเลQน คือ เลQนเพ่ือความบันเทิงสนุกสนานเพลิดเพลินและมีเพ่ือนเป[นผูUรQวมเลQนเกม
ออนไลน? 2). ลักษณะประชากรของวัยรุQนมีความสัมพันธ?กับการเลQนเกมออนไลน?และ 3.ความคิดเห็น
เก่ียวกับป~จจัยท่ีสQงเสริมการเลQนเกมออนไลน?ของวัยรุQน สูงสุดอันดับท่ี 1 คือ ประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร? อันดับท่ี 2 คือ คุณลักษณะของเกมออนไลน?น้ันๆ อับดับท่ี 3 คือบรรยากาศภายในรUานท่ี
ใหUบริการเกมออนไลน? 

สมมุติฐานข'อท่ี 2. ทัศนคติต�อเกมออนไลน�มีความสัมพันธ�ทางบวกกับพฤติกรรมการเล�น
เกมออนไลน�ของนักศึกษาสาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จาก
การศึกษาพบวQาทัศนคติตQอเกมออนไลน?มีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของ
นักศึกษาสาขาเคร่ืองกล  คณะวิศวกรรมศาสตร?  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป[นไปตามสมมุติฐาน 
ขUอท่ี 2 ท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังตQอไปน้ีคือ ทัศนคติมีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการเลQนเกม
ออนไลน?โดยการใชUการทดสอบคQาสถิติสัมประสิทธ์ิอยQางงQายของเพียร?สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวQา มีคQาSig. (2-tailed) หรือ อยQางมีนัยสําคัญ 0.01 โดยมีคQา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (r) เทQากับ 0.502 น้ันคือตัวแปรท้ังสองตัวมีความสัมพันธ?กัน ในระดับปานกลาง 
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ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของ กิตติชัย ต้ังไวบูลย? และ สุจิตรา คุUมสมัย (2559 :, บทคัดยQอ) จาก
ผลการวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห? จังหวัดราชบุรี จากการศึกษากลุQมตัวอยQาง 318 คน ผลการวิจัยพบวQา กลุQมตัวอยQางนิยมเลือก
เลQนเกมออนไลน? ประเภท Simulation ซึ่งสQวนใหญQกลุQมตัวอยQางเป[นนักเรียน สายวิทย?-คณิตและ
สQวนมากเป[นเพศหญิง สQวนสาเหตุท่ีนักเรียนเลือกเลQนเกมน้ัน มีวัตถุประสงค?คือ เพ่ือตUองการการ
พักผQอนและคลายเครียด ซึ่งวัดไดUจากแบบสอบถามท่ีมีมากท่ีสุด ในดUานทัศนคติของนักเรียนในการเลQน
เกมออนไลน?คือ ตัวเกมออนไลน?มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการตอบสนอง ซึ่งสQวนใหญQมี
ทัศนคติมุQงไปท่ีดUานของตัวเกมซึ่งมีผลมากในการเลือกเลQนเกมออนไลน? สอดคลUองกับงานวิจัยของกฤต
นัย แซQ อ้ึง (2559) ไดU ศึกษาพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา และผลกระทบจากการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
จากการศึกษาพบวQา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สQวนใหญQใชUเวลาในการเลQนเกม
ออนไลน?เฉลี่ย 2 – 6 คร้ังตQอสัปดาห? โดยเลQนเกมออนไลน?ประมาณวันละ 2 – 3 ช่ัวโมง และเลQนใน
ชQวงเวลา 20.01 – 24.00 น. มากท่ีสุด และมีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?สQวนใหญQออนไลน?ตQอเน่ือง
มากQอนหนUาน้ีประมาณ 1 – 2 ป̂ สQวนใหญQจะเลQนเกมออนไลน?ท่ี บUาน/หอพัก เน่ืองจากไมQเสียคQาใชUจQาย 
มักจะเลQนเกมออนไลน?กับเพ่ือนเพ่ือความบันเทิง ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผQอนคลายความตึงเครียด
ผลกระทบจากการเลQนเกมออนไลน?ท่ีมีตQอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาพรวมอยูQใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาพบวQา ผลกระทบท่ีเกิดกับนักศึกษาสQวนใหญQคือดUานสุขภาพรQางกาย 
รองลงมาคือผลกระทบดUานการเงิน ดUานการศึกษาและสติป~ญญา ดUานความสัมพันธ?ในครอบครัวและ
กลุQมเพ่ือน และดUานอารมณ?ตามลําดับ ป~จจัยท่ีสงผลตQอการเลQนเกมออนไลน?ประกอบดUวย 3 ป~จจัย
ไดUแกQ ป~จจัยดUานความสัมพันธ?ในครอบครัวและกลุQมเพ่ือน ป~จจัยดUานความสัมพันธ? และป~จจัยดUาน
อารมณ? ซึ่งเป[นป~จจัยท่ีสQงผลในระดับปานกลาง  สอดคลUองกับงานวิจัยของธนภัทร? คําตุวงศ? (2559) ไดU
ศึกษาป~ จจัย ท่ี มีผลตQอความต้ังใจในการเลQน เกมออนไลน?  (e-Sports)ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวQา ผูUตอบแบบสอบถามสQวนใหญQเป[นเพศชายมีอายุระหวQาง 24-29 ป̂ 
ระดับการศึกษาสQวนใหญQอยูQในระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพรับจUางท่ัวไป/อิสระ และ
มีรายไดUเฉลี่ยตQอเดือน 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานขUอท่ี 1 อิทธิพลของกลุQมอUางอิงมี
อิทธิพลตQอความต้ังใจในการเลQนเกมออนไลน? (e-Sports) อยQางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 สมมติฐานขUอ
ท่ี 2 การรับรูUความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลตQอความต้ังใจในการเลQนเกมออนไลน? (e-
Sports) อยQางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 สมมติฐานขUอท่ี 3 ทัศนคติตQอการเลQนเกมออนไลน? (e-Sports) 
มีอิทธิพลตQอความต้ังใจในการเลQนเกมออนไลน? (e-Sports) อยQางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 สอดคลUองกับ
งานวิจัยของธนพร ชูเวทย? (2561) ไดUศึกษาการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการเลQนเกม
ออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือของกลุQมวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวQา กลุQมตัวอยQาง
สQวนใหญQเป[นเพศชาย มีอายุ 21-24 ป̂ มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดUสQวนตัวเฉลี่ยตQอเดือน15,001 – 20,000 บาท และมีความถ่ีในการเลQนเกม
ออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือมีโดยเฉลี่ย 3 คร้ัง/วัน ใชUเวลาในการเลQนเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือ
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ในแตQละคร้ังโดยเฉลี่ย 2 ชม./คร้ัง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวQา เพศชายมีความถ่ีและระยะเวลาใน
การเลQนเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือมากกวQาเพศหญิง โดยกลุQมตัวอยQางท่ีมีอายุ,อาชีพ,และรายไดU
สQวนตัวตQอเดือนแตกตQางกันจะมีพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ดUานความถ่ีไมQแตกตQางกัน มีเพียง
ระดับการศึกษาเทQาน้ันท่ีพบวQาระดับการศึกษาท่ีแตกตQางกันจะมีพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?
ดUานความถ่ีแตกตQางกัน และกลุQมตัวอยQางท่ีมีอายุ,ระดับการศึกษา,อาชีพ และรายไดUสQวนตัวตQอเดือน
แตกตQางกัน จะมีพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ดUานระยะเวลาไมQแตกตQางกัน  สําหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ดUานความถ่ีและดUานระยะเวลา มีอิทธิพลตQอ
ผลกระทบดUานสุขภาพ ดUานสังคม ดUานจิตใจ และดUานเศรษฐกิจ พบวQาพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกม
ออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือดUานความถ่ีและระยะเวลามีอิทธิพลตQอผลกระทบเชิงบวกดUานสุขภาพ แตQ
พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือไมQมีอิทธิพลผลกระทบเชิงลบดUานสุขภาพ สา
หรับดUานสังคม พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือมีเพียงดUานความถ่ีเทQาน้ันท่ีมี
อิทธิพลตQอผลกระทบเชิงบวกดUานสังคม และพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือ
ท้ังดUานความถ่ีและดUานระยะเวลา มีอิทธิพลตQอผลกระทบเชิงลบดUานสังคม สาหรับดUานจิตใจ 
พฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือท้ังดUานความถ่ีและดUานระยะเวลา มีอิทธิพล
ตQอผลกระทบเชิงบวกดUานจิตใจ ท้ังน้ีมีเพียงพฤติกรรมการเป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือ
ดUานระยะเวลาเทQาน้ันท่ีมีอิทธิพลตQอผลกระทบเชิงลบดUานจิตใจ และดUานเศรษฐกิจ พฤติกรรมการ
เป�ดรับสื่อเกมออนไลน?ผQานโทรศัพท?มือถือท้ังดUานความถ่ีและดUานระยะเวลา มีอิทธิพลตQอผลกระทบเชิง
บวกและผลกระทบเชิงลบดUานเศรษฐกิจ 

 
ข'อเสนอแนะจากผลการวิจัยคร้ังนี้ 
      จากการท่ีผูUวิจัยไดUศึกษาป~จจัยท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผล
การศึกษาพบวQา กลุQมตัวอยQางสQวนใหญQมีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?อยูQในระดับสูง (รUอยละ 54) 
ทัศนคติตQอเกมออนไลน? อยูQในระดับสูง (รUอยละ 75) ถือวQาเป[นเร่ืองท่ีเป[นป~ญหาตUองไดUรับการทํา
กิจกรรมหรือโครงการเพ่ือสQงเสริมสุขภาพและทักษะชีวิตเพ่ือสรUางภูมิคุUมกันไมQใหUนักศึกษาติดเกม
ออนไลน?แตQสามารถเลQนไดUอยQางเพ่ือผQอนคลายความเครียดโดยอาศัยความรQวมมือกับทุกฝ¤าย 
 1.ทางคณะควรมีการสQงเสริมใหUนักศึกษามีสQวนรQวมในกิจกรรมตQางๆ เชQน จัดโครงการอบรม
การเลQนเกมออนไลน?อยQางผูUมีภูมคุUมกันและพัฒนาทักษะชีวิตในวัยรุQนวัยเรียน 
 2.ควรมีการจัดนิทรรศการใหUความรูUเก่ียวกับผลกระทบของวัยรุQนท่ีติดเกมออนไลน?โดยอาศัย
บุคคลตUนแบบท่ีเลิกจากการติดเกมออนไลน?มาสรUางแรงจูงใจใหUกับนักศึกษาคนอ่ืนๆ 
 3.รQวมมือกับหนQวยงาน เชQน สสส. จัดต้ังเครือขQายตQอตUานการติดเกมออนไลน? เขUาโครงการ 
To Be  Number One เพ่ือรณรงค?  
 4. รณรงค?ใหUครอบครัว สถานศึกษา ชุมชนสารวัตรนักเรียน บุคคลกรทางสุขภาพเขUาไปมี
สQวนรQวม สังเกตการเลQนคอมพิวเตอร?ของนักเรียนนักศึกษาเพ่ือป¡องกันการติดเกมคอมพิวเตอร? มีการ
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ติดตามทําความรูUจักกับเพ่ือนของนักเรียน เสริมสรUางความรูUสึกมีคุณคQาในตนเองรวมถึงการสรUาง
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว เพ่ือนําไปสูQการดูแลเร่ืองการเลQนเกมคอมพิวเตอร?และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตQอไป 

5. ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ผลจากการศึกษาพบวQากลุQมตัวอยQางนิยม
เลQนเกมออนไลน?ประเภทแอ็คช่ันหรือเกมตQอสูUซึ่งเกมประเภทน้ีมีเน้ือหาความรุนแรงมากกลุQมตัวอยQางมี
วัตถุประสงค?ในการเลQนเกมออนไลน?คือเบ่ือการเรียนหนังสืออยากเลQนเกมมากกวQาซึ่ง ตรงกับการวิจัย
เร่ืองพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?คือกลุQมตัวอยQางมีความรูUสึกผQอนคายจัดการตึงเครียดมาเดินเลQนเกม
ออนไลน?โดยกลุQมตัวอยQางจะเลQนเกมออนไลน?อยูQที่สีถึ่ง 5 ช่ัวโมงจึงเห็นไดUวQาจากผลการวิจัยนักศึกษานิยม
เลQนเกมออนไลน?หลังจากเลิกเรียนเป[นชQวงเวลา ท่ีนักศึกษาวQางหลังจากเลิกเรียนแลUวแตQนักศึกษาใชUเวลา
ไปกับการเลQนเกมออนไลน?มากเกินไปโดยไมQมีการแบQงเวลาท่ีถูกตUองก็จะสQงผลตQอการเรียนและ
ความสัมพันธ?ในครอบครัวเลิกกลุQมเพ่ือนไดUซึ่งจะเห็นไดUวQาป~ญหาจากการเลQนเกมออนไลน?สQวนใหญQจะอยูQ
ท่ีการจัดสรรเวลาในการเลQนเกมดังน้ันนักศึกษาควรแบQงเวลาในการเลQนเกมใหUเหมาะสม 

6. จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน? พบวQา เกมออนไลน?มีผลท้ังทาง
ประโยชน?  และโทษ ดUานประโยชน? เกมออนไลน?  คือ ทําใหUผูU เลQนมีความคิดสรUางสรรค?  เพ่ิม
ความสัมพันธ?กับเพ่ือนแปลกหนUา สามารถคุยกับเพ่ือนเร่ืองเกมท่ีสนใจเหมือนกันรูUเร่ืองเพราะคบกับ
เพ่ือนท่ีสนใจเกมประเภทเดียวกัน สQวนโทษจากการเลQนเกมออนไลน? ทําใหUเสียสุขภาพจะรูUสึกรําคาญ
เม่ือมีใครมารบกวน ทําใหUอยูQในโลกของความเป[นจริงนUอยลง สนใจหรือทํากิจกรรมอยQางอ่ืนนUอยลง 
ดังน้ันควรแบQงเวลาในการเลQนใหUเหมาะสมและไมQควรจUองจอคอมพิวเตอร?เป[นเวลานานควรจะ
กระพริบตา หรือ หยุดพักและควรทํากิจกรรมอยQางอ่ืนนอกจากการเลQนเกม เพ่ือไมQใหUกระทบกับ
คQาใชUจQายในชีวิตประจําวันและความสัมพันธ?ในครอบครัว 
 
ข'อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป  

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาในสถาบันอ่ืน แตQเพ่ิมตัวอยQางใหUมี
จํานวนมากข้ึนและยังคงตัวแปรเดิมไวU เพ่ือดูวQาจะไดUผลเชQนเดียวกับการศึกษาคร้ังน้ีหรือตQางกัน
อยQางไร เพ่ือใหUไดUขUอสรุปท่ีครอบคลุมและถูกตUอง 

 2. ควรนําตัวแปรอ่ืนๆ มาศึกษาพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาเพ่ิมเติม เชQน 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขUองในอดีต พฤติกรรมทางเลือกท่ีเกิดจากจิตสํานึก และพฤติกรรมทางเลือกท่ีเกิด
จากป~จจัยเสริมเพ่ือสQงเสริมไมQใหUมีพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ที่ตQอเน่ือง 

 3.ควรนําผลการวิจัยท่ีไดUในคร้ังน้ีไปตQอยอดโดยการใชUระเบียบวิธีวิจัยท่ีสูงข้ึน เชQน การศึกษา
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลQนเกมออนไลน?ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร และ
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยตQางจังหวัด (Comparative Research Study) หรือการศึกษาเชิงก่ึงทดลอง 
(Quasi experimental design) ในนักศึกษาท่ีอาศัยอยูQในชุมชนเมืองของกรุงเทพมหานครแตQอยูQคน
ละมหาวิทยาลัย 

 4.ใชUกระบวนแนวคิดอ่ืนเป[นแนวทางในการวิจัย เชQน  Stage of change, self - efficacy 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) พัฒนาไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูล
และอัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหUมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ?มาตรฐาน 90/90 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกQอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง  
3) สอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับการ
เรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง การวิจัยน้ีทดลองกับประชากร ซึ่งเป[นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 38 คน เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย ไดUแกQ ไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUาง
ขUอมูลและอัลกอริทึม แบบทดสอบกQอนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน และแบบสอบถาม
ความคิดเห็น สถิติท่ีใชUในการวิเคราะห?ขUอมูล ไดUแกQ ความถ่ี รUอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบคQา t-test 

ผลการวิจัย พบวQา 1) ไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ?มาตรฐาน เทQากับ 92.69/93.57 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง สูงกวQาคะแนนทดสอบ
กQอนเรียน อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 3) นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูU
ดUวยไมโครเลิร?นนิง พบวQา การเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง มีความทันสมัย สามารถเขUาถึงไดUอยQางสะดวก  
และรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดUตามความชอบและความสนใจ เป[นการสนับสนุนใหU
นักศึกษารูUจักการศึกษาคUนควUา และแสวงหาความรูUดUวยตนเอง และเรียนรูUเพ่ิมเติมไดUมาก มีความ
นQาสนใจกวQาการเรียนแบบปกติ สามารถเรียนรูUไดUไมQจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี และเป[นการ
เรียนรูUยุคใหมQที่นักศึกษาสมัยใหมQ จะใชUเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา  
 

คําสําคัญ: ไมโครเลิร?นนิง, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
This experimental research Its purpose is to 1) Develop Microlearning about 

data structure and algorithm. for undergraduate students Information Technology 
Program to be effective according to the standard 90/90. 2) Compare the test scores 
before studying with the achievement test scores Study of undergraduate students 
Information Technology Program Learned by micro-learning. 3) Ask for feedback.  
for undergraduate students Information Technology Program in Learning with Microlearning 
This research experimented with the population. Who are undergraduate students 
Information Technology, consisting of 38 people. The research instruments were 
micro-learning about data structure and algorithm. Test before learning and the 
achievement test and opinion questionnaire the statistics used for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation. and t-test. 

The results of the research are as follows: 1) Microlearning on data structure 
and algorithm. The efficiency according to the standard criteria is 92.69 / 93.57. 2) 
Test scores for the undergraduate students' achievement Information Technology 
Program Learned by Micro-Learning Higher than before test scores with statistical 
significance at the level of .01 and 3) students' opinions about learning with micro-
learning found that learning with micro-learning Be modern Can be conveniently and 
quickly accessed. Students can choose to study according to their preferences and 
interests. is to encourage students to know about research and seek knowledge by 
oneself and learn a lot more Is more interesting than normal study Able to learn 
unlimited Both time and place And is a new era of learning That modern students 
Will take a short time and attention to study the content. 

 
Keywords: Microlearning, Undergraduate Student 
 
บทนํา 

การจัดการเรียนการสอนของครูผูUสอนในป~จจุบันไดUนําเทคโนโลยีเขUามาเป[นสื่อชQวยในการสอน
แทนท่ีการใชUตําราในการสอนอยQางเดียว การสอนของครูจึงมีสQวนอยQางมากในการกระตุUนใหUผูUเรียน
เกิดความสนใจในการเรียน สิ่งท่ีมีอิทธิพลตQอการรับรูUของผูUเรียนในการเรียนก็คือ สื่อการเรียนการสอน 
ซึ่งสื่อท่ีใชUก็มีหลายรูปแบบและท่ีพบมากท่ีสุดในป~จจุบันคือ สื่อท่ีมีการพัฒนาจากความกUาวหนUาของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร? (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ท่ีไดUกลQาววQา การพัฒนาเทคโนโลยีดUานตQาง 
ๆ โดยเฉพาะอยQางย่ิงเทคโนโลยีดUานคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยีทางดUานการสื่อสารเป[นไปอยQาง
รวดเร็วและตQอเน่ืองสQงผลใหUเกิดความพยายามในการนําเทคโนโลยีตQาง ๆ เหลQาน้ีเขUามาประยุกต?ใชUใน
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การจัดการศึกษาเพ่ือใหUการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย?ท่ีมีสติป~ญญาและคุณธรรม เพ่ือรองรับการพัฒนาและสรUางขีดความสามารถในการ
แขQงขันในสภาพสังคมและเศรษฐกิจฐานความรูU (knowledge-based economy and society) จาก
เทคโนโลยีท่ีกUาวหนUาทางดUานคอมพิวเตอร?น้ีเองไดUทําใหUเกิดความเคลื่อนไหวในวงการศึกษา โดย
เฉพาะท่ีเก่ียวขUองกับการเรียนรูUของผูUเรียนท่ีเกิดจากการใชUเทคโนโลยีอินเทอร?เน็ต 

ในยุคท่ีมีความหลากหลายของสื่อเทคโนโลยี ไมโครเลิร?นนิงเป[นสื่อทางเลือกใหมQท่ีเหมาะตQอ
การเรียนรูUในยุคน้ี โดยการเรียนรูUท่ีมีเน้ือหาสั้น ๆ ยาว 3-5 นาที หรืออาจสั้นกวQาน้ี ท่ีออกแบบมาเพ่ือ
ตอบสนองผลการเรียนรูUท่ีเนUนเฉพาะเร่ือง (Asha Pandey, 2016) เป[นสื่อท่ีเนUนการเรียนการสอนท่ีมี
ความยืดหยุQนใหUผูUเรียนไดUศึกษาดUวยตนเอง สามารถเรียนรูUไดUอยQางตQอเน่ือง มีการนําเสนอเน้ือหาท่ีตรง
ประเด็น สั้นไดUใจความ และเน้ือหาท่ีไดUสามารถนําไปใชUจริง อีกท้ังชQวยลดความเขUาใจท่ีคลาดเคลื่อน 
ป�ดชQองวQางความรูU เพ่ือใหUเกิดผลการเรียนรูUท่ีดีข้ึน ชQวยใหUบรรลุเป¡าหมายการเรียนรูU เหมาะสมกับ
ผูUเรียนท่ีมีความแตกตQางกัน (Anand and Timothy, 2016) อีกท้ังสามารถนําเขUาไปอยูQในรูปแบบของ 
Social media ท่ีเรียกวQา Social Microlearning โดยเป[นการเรียนรูUท่ีเอ้ือใหUผูUเรียนมีโอกาสเรียนรูU
จากเพ่ือน ไดUมีการสนทนาแลกเปลี่ยนในประเด็นตQาง ๆ เก่ียวกับความรูUท่ีไดUรับ มีการสรUางประเด็นใหU
อภิปรายรQวมกัน มีงานวิจัยช้ีใหUเห็นถึงประโยชน?ของการใชUบริบทของสังคมมาชQวยโดยการโตUตอบใน
สังคมออนไลน?น้ันไมQจําเป[นตUองใชUคําพูดท่ีเป[นภาษาวิชาการ หรือสรUางกรอบใหUผูUเรียนมากเกินไป 
พบวQา การแลกเปลี่ยนระหวQางผูUเรียน ไมQวQาจะในลักษณะคลUอยตาม หรือขัดแยUง จะเพ่ิมโอกาสในการ
จดจําสิ่งน้ันไดUดีขึ้น (Ilona Buchem and Henrike Hamelmann, 2010) 

การเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง กําลังเป[นท่ีนิยมมากข้ึน เน่ืองจากพัฒนาการของเทคโนโลยี  
ท่ีสามารถผสมผสานประสบการณ?และขUอมูลไดUอยQางเหมาะสม บทเรียนท่ีมีระยะเวลา 15 นาที 
สามารถแบQงออกเป[นกลุQมยQอย ๆ โดยใชUรูปแบบตQาง ๆ รQวมกัน เชQน วิดีโอ การมีปฏิสัมพันธ? การ
ประเมินผล และคูQมือการเรียน โดยท้ังหมดแตQละสQวนใชUระยะเวลาไมQเกิน 5 นาที เม่ือพิจารณาในดUาน
ธุรกิจ เกือบ 60% ของพนักงานท่ีใชUหลักสูตรไมโครเลิร?นนิงเพ่ือเรียนรูUงานของเขา พบวQา การเรียนรูU
แบบไมโครเลิร?นนิง เหมาะสําหรับการสอนงานท่ีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเป[นการเปลี่ยนหนังสือเรียนมา
อยูQในสมาร?ทโฟน ชQวยสรUางความสนใจสําหรับพนักงานและบุคคลอ่ืน ๆ การเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง 
เป[นกลยุทธ?การเรียนรูUที่เป[นท่ีรูUจักสําหรับการป�ดชQองวQางความรูUและทักษะอยQางรวดเร็ว ดูเหมือนวQาจะ
เป[นแนวทางการสอนท่ีเหมาะสําหรับหลาย ๆ สถานการณ? เน่ืองจากขUอมูลในป~จจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยQางรวดเร็ว แหลQงขUอมูลหาไดUงQายอยQางอิสระและเป[นแบบออนไลน?มีเทคโนโลยีใหมQ
รองรับ (Connie Malamed, 2015) 

อุปกรณ?พกพา มีการออกแบบและถูกพัฒนาไปอยQางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการใชUงานท่ีแตกตQาง
กันออกไป สามารถเคลื่อนยUายติดตัวผูUใชUงาน และมีความสามารถในสื่อสารขUอมูลแบบไรUสาย ทําใหU
สามารถใชUงานไดUทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึ่งความสามารถของอุปกรณ?พกพาเหลQาน้ีเอ้ือ
ประโยชน?ตQอการนํามาประยุกต?ใชUกับงานตQาง ๆ ของการนํามาใชUในการจัดการเรียนการสอนไดUเป[น
อยQางดี เน่ืองจากผูUศึกษาคUนควUาอิสระเก่ียวขUองเป[นอาจารย?ผูUสอน โดยสQวนใหญQนักศึกษา จะเป[น
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เจUาของอุปกรณ?พกพา หรือสมาร?ทโฟน ซึ่งจะเป[นประโยชน?อยQางย่ิงหากมีการนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหUสามารถเรียนรูUผQานอุปกรณ?พกพา เพ่ือใหUนักศึกษาสามารถใชUไดU ทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนรูU (นพดล ผูUมีจรรยา, 2557) 

โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม เป[นเร่ืองพ้ืนฐานท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตUองเรียน เพราะเป[นภาคบังคับของหลักสูตร ซึ่งจะเนUนการสอนภาคทฤษฎีมาก 
คณะผูUวิจัย พบป~ญหาวQา เน้ือหามีป~ญหาในการเรียนมากวิชาหน่ึง และจากการวิเคราะห?ป~ญหา พบวQา 
นักศึกษาขาดความรูUความเขUาใจในภาคทฤษฎี และนักศึกษาเกิดความเบ่ือหนQายท่ีจะเรียน เน่ืองจาก
คิดวQาจะไดUใชUเคร่ืองคอมพิวเตอร? แตQกลับเป[นทฤษฎีสQวนมาก ดังน้ันจึงไมQสามารถนําความรูUไปตQอยอด 
ในการเรียนเน้ือหาตอนตQอไปไดU ท่ีตUองอาศัยพ้ืนความรูUเดิม ซึ่งนักศึกษาจะตUองมีความรูU ความเขUาใจ  
จึงจะสามารถนําความรูUน้ันไปใชUประโยชน?ในการเรียนเน้ือหาตQอไปไดU และอีกป~ญหาหน่ึงเน้ือหามี
จํานวนคQอนขUางมาก จึงไมQสามารถท่ีจะทําความเขUาใจไดUโดยเร็วในช่ัวโมงเรียน ตUองอาศัยการทบทวน
หลาย ๆ คร้ัง จึงจะเกิดความเขUาใจ 

จากเหตุผลท่ีกลQาวมาขUางตUนน้ัน คณะผูUวิจัย จึงสนใจนําไมโครเลิร?นนิงท่ีเป[นสื่อการสอน
ทางเลือกใหมQท่ีมีความยืดหยุQน มาใชUกับนักศึกษาไดUเรียนรูUดUวยตนเองในการวิจัยน้ี และคณะผูUวิจัย 
จึงตUองการศึกษาวQาการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะมีความคิดเห็นตQอการใชUไมโครเลิร?นนิงอยQางไร เพ่ือเป[นขUอมูลพ้ืนฐาน เป[นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุง และสQงเสริมการใชUไมโครเลิร?นนิงในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือประโยชน?สูงสุดตQอการเรียนการสอนตQอไป และเป[นการ
สQงเสริมการเรียนรูUใหUเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหUมีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน 90/90 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกQอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 

3) เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เก่ียวกับการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ไมโครเลิร?นนิง เป[นการเรียนรูUยุคใหมQ ท่ีผูUเรียนสมัยใหมQจะใชUเวลาและความสนใจในเวลา 
สั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหากรอบเล็ก ๆ ท่ีเนUนสาระสําคัญ และสามารถเรียนรูUไดUทุกท่ีทุกเวลาบนอุปกรณ?
พกพา เพ่ือใหUบรรลุวัตถุประสงค? (Sudarshana Ghosh, 2016) ซึ่งเป[นการเรียนรูUท่ีมีเน้ือหาสั้น ๆ 
มักจะยาว 3-5 นาที หรือสั้นกวQา ซึ่งไดUรับการออกแบบมาเพ่ือตอบสนองผลการเรียนรูUที่เฉพาะเจาะจง 
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สามารถเขUาถึงขUอมูลไดUอยQางรวดเร็ว เรียนรูUไดUทุกท่ีทุกเวลา และมีลักษณะรูปแบบของการเรียนรูU แบบ
ไมQเป[นทางการ (Asha Pandey, 2016) 

การเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง เป[นการออกแบบการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุQน และ
เหมาะสมกับผูUเรียนท่ีหลากหลาย นอกจากน้ีผูUเรียนสามารถเขUาถึงสQวนตQาง ๆ ของเน้ือหาท่ีเก่ียวขUองไดU
งQายข้ึน และสามารถขUามเน้ือหาท่ีไมQตUองการไดU การเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิงดUวยตนเอง สามารถ
เรียนรูUไดUอยQางตQอเน่ือง ชQวยยกระดับและป�ดชQองวQางทักษะและความรูU ชQวยใหUบรรลุเป¡าหมายการ
เรียนรูU ซึ่งในยุคสมัยใหมQมีชีวิตทQามกลางเทคโนโลยี มีแหลQงทรัพยากรมากมายท่ีทําใหUการใชUชีวิตงQาย
และสะดวกข้ึน แมUคนรุQนใหมQจะมีความกUาวหนUาทางเทคโนโลยี แตQพวกเขาก็มีขUอจํากัดในเร่ืองของการ
จดจQอสนใจอยูQกับบางสิ่งท่ีสั้นลง สําหรับพวกเขา การใชUสื่อในการเรียนท่ียาวนานและรายละเอียดท่ี
ครบถUวน ไมQเพียงแตQเป[นเร่ืองยากเทQาน้ัน แตQไมQสามารถทําใหUเกิดผลการเรียนรูUท่ีดีข้ึนไดU ดUวยเหตุน้ี 
การเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง ท่ีดีควรผสมผสานดUวยสื่อหลายชนิด เชQน การเรียนรูUโดยใชUเกม วิดีโอ 
เสียง และอ่ืน ๆ เพ่ือนําเสนอเน้ือหาท่ีแมQนยํา สั้นไดUใจความ และเน้ือหาท่ีนําไปใชUไดUจริง เพ่ือใหUเกิดผล
การเรียนรูUท่ีดีข้ึน ในวัตถุประสงค?การเรียนรูUของการเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง จะมีการกําหนด
เป¡าหมาย ตUองใหUวัตถุประสงค?ท่ีสําคัญกับผูUเรียน 1 ขUอ ตQอ 1หลักสูตร เพ่ือใหUม่ันใจวQาไดUรับการ
ถQายทอดความรูU ดังน้ัน เน้ือหาการเรียนรูUแบบไมโครเลิร?นนิง จึงตUองมีสคริปต?ท่ีชัดเจน เป[นประโยชน? 
เจาะจง และเป[นเน้ือหาท่ีหลากหลาย เน้ือหาการเรียนรูUของไมโครเลิร?นนิง ไมQมุQงเนUนเน้ือหาท่ีผิวเผินไรU
สาระ แตQทําใหUสQวนตQาง ๆ ของเน้ือหาดูดี (Anand, Timothy, 2016) 
 ข้ันตอนการพัฒนาไมโครเลิร?นนิง (สติกา ลังกาพินธุ?, 2548); (ใจทิพย? ณ สงขลา, 2550) มี
ดังน้ี (1) การคัดเลือกเน้ือหา (2) การออกแบบ (3) การผลิตหรือการสรUาง (4) การนําไปทดลองใชU  
เพ่ือปรับปรุงในการนําเสนอเน้ือหาหรือบทเรียนแตQละหัวขUอ และการนําเสนอเน้ือหาในไมโครเลิร?นนิง 
(Sudarshana, 2016) ควรสั้น กะทัดรัด เนUนสาระสําคัญ ท่ีมีการเรียนรูU และแนวคิดสั้น ๆ (Buff and 
Tim, 2017) ท่ีกําหนด 1 เร่ือง ตQอ 1 จุดประสงค?การเรียนรูU  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
       ตัวจัดกระทํา                        ผลของตัวจัดกระทํา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 
เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม 

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 

ความคิดเห็นตQอการเรียนรูUดUวย 
ไมโครเลิร?นนิง 
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สมมติฐานการวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง มี

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวQาคะแนนทดสอบกQอนเรียนอยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
 ผูUวิจัยไดUกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตQอไปน้ี 
 1. การวิจัยในคร้ังน้ี เป[นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  

2. ทดลองกับประชากร ซึ่งเป[นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม จํานวน 38 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย ไดUแกQ  
 3.1 ไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม 
 

   
 

   
 

ภาพท่ี 2 ไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม 
 

 3.2 แบบทดสอบกQอนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน โครงสรUางขUอมูลและ
อัลกอริทึม จํานวน 30 ขUอ 
    3.3 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เก่ียวกับการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม  

4. สถิติท่ีใชUในการวิเคราะห?ขUอมูล ไดUแกQ ความถ่ี รUอยละ คQาเฉลี่ย สQวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบดUวยคQา t-test 
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การดําเนินการวิจัย 
คณะผูUวิจัย ขอความรQวมมือจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม จํานวน 38 คน โดยขอใชUเวลาหลังเลิก
เรียนเพ่ือทําการวิจัย ซึ่งคณะผูUวิจัยช้ีแจUงใหUกลุQมทดลองทําความเขUาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค?ของการ
วิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันใหUทําแบบทดสอบกQอนเรียน จํานวน 30 ขUอ ลQวงหนUา 1 สัปดาห? โดยในการวิจัย 
ใชUเวลาในการทําแบบทดสอบกQอนเรียน 30 นาที และสัปดาห?ตQอไปใหUกลุQมทดลอง ในการวิจัยเรียนรูU
ดUวยไมโครเลิร?นนิง โดยใชUอุปกรณ?พกพาของตนเอง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม ใชUเวลาใน
การดูและฟ~ง 5 นาที และพัก 5 นาที หลังจากท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง เสร็จสิ้นแลUว ใหUทํา
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ขUอ ใชUเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที และ
คณะผูUวิจัยไดUทําการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง โดยตอบ
แบบสอบถามใหUแลUวเสร็จ ใชUระยะเวลา 30 นาที ในการตอบแบบสอบถาม การแจกแบบสอบถาม 
จํานวน 38 ฉบับ ไดUรับกลับคืนมา 38 ฉบับ ซึ่งตรวจสอบแลUว พบวQา เป[นแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณ? สามารถนําไปวิเคราะห?ไดU คิดเป[นรUอยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีแจกไป เม่ือทําการวิจัย
เสร็จ จึงนําขUอมูลจากผลการทําแบบทดสอบกQอนเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ
แบบสอบถามไปวิเคราะห?เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังน้ี คณะผูUวิจัยสรุปผลการวิจัยออกเป[น 3 ตอน ดังน้ี 
1. ประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กุมุท, 2519 อUางถึงใน มนตรี แยUม

กสิกร, 2551) ของไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทQากับ 92.69/93.57 แสดงไวUดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและ    
อัลกอริทึม จากการทดลองใชUภาคสนาม (Try out) 
 

ประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ�มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ยนกัศึกษา
ท้ังกลุ�ม 

จํานวนนักศึกษาท่ีผ�านตามเกณฑ� 
ทุกวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

90/90 92.69 93.57 

 
2. คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ หลังเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม สูงกวQาคะแนนทดสอบ
กQอนเรียน อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงไวUดังตารางท่ี 2  
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกQอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  σσσσ t df Sig. 
กQอนเรียน 30 15.02 2.57 

-59.05 37 .000* 
หลังเรียน 30 26.65 1.42 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง พบวQา การเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 
มีความทันสมัย สามารถเขUาถึงไดUอยQางสะดวก และรวดเร็ว นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดUตาม
ความชอบและความสนใจ เป[นการสนับสนุนใหUนักศึกษารูUจักการศึกษาคUนควUาและแสวงหาความรูU
ดUวยตนเอง และเรียนรูUเพ่ิมเติมไดUมาก มีความนQาสนใจกวQาการเรียนแบบปกติ สามารถเรียนรูUไดUไมQ
จํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี และเป[นการเรียนรูUยุคใหมQ ท่ีนักศึกษาสมัยใหมQ จะใชUเวลาและ
ความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา 
 

อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูลและอัลกอริทึม สําหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะผูUวิจัยมีการอภิปรายผลในประเด็น 
ตQาง ๆ ดังน้ี 

ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน ของไมโครเลิร?นนิง เร่ือง โครงสรUางขUอมูล
และอัลกอริทึม สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดUประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ?มาตรฐาน 92.69/93.57 ซึ่ งเป[นไปตามเกณฑ?  90/90 ท่ีคณะผูU วิ จัยไดU กําหนดไวUใน
วัตถุประสงค?ของการวิจัย เน่ืองจากการพัฒนาไมโครเลิร?นนิง ไดUมีการวางแผนและเตรียมการใน
กระบวนการผลิตตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตUองและเหมาะสม โดยอาศัยแนวคิดการสรUางตามข้ันตอนการ
สรUางเลิร?นนิงออบเจกต? (Learning Object) เน่ืองจากเป[นสื่อท่ีมีคุณสมบัติใกลUเคียงกับไมโครเลิร?นนิง 
เพ่ือนํามาเป[นกรอบในการพัฒนาไมโครเลิร?นนิง ซึ่งไมโครเลิร?นนิงท่ีคณะผูUวิจัยสรUางข้ึนมีประสิทธิภาพ
เป[นไปตามเกณฑ?ท่ีไดUกําหนดไวUสามารถนําไปใชUในการเรียนการสอนไดUจริง ซึ่งมีความสอดคลUองกับ 
ประทิน คลUายนาค (2541) ท่ีไดUวางแผนไวU จึงไดUเน้ือหาท่ีมีความสอดคลUองกับหลักสูตร มีความถูกตUอง 
เหมาะสมกับวัยของผูUเรียน รวมท้ังมีภาพความคมชัดและเสียงท่ีชัดเจน (กิดานันท? มลิทอง, 2548) ซึ่ง
สอดคลUองกับขวัญชนก อนุรักษ?จันทรา (2555) พัฒนาเลิร?นนิงออบเจ็กต? เร่ืองการคูณและการหาร 
และสอดคลUองกับ นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555) พัฒนาเลิร?นนิงออบเจ็กต?บนแท็บเล็ต เร่ือง งานประดิษฐ?
ของฉันท่ีมีตQอผลงานสรUางสรรค? ซึ่งมีคุณภาพอยูQในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน
ท่ีไดUกําหนดไวUเชQนกัน 
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ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกQอนเรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ท่ีเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวQา 
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวQาคะแนนทดสอบกQอนเรียน อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ซึ่งเป[นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวU เน่ืองจาก การเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง สามารถสรUางความ
สนใจใหUกับนักศึกษามีความต้ังใจและความกระตือรืนรนในการเรียนรูUมากข้ึน เพราะ ไมโครเลิร?นนิง  
มีการเน้ือหาท่ีกระชับ เน้ือหาท่ีสอดคลUองกับวัตถุประสงค? มีลําดับข้ันตอนการนําเสนอเน้ือหาท่ีดี 
ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม เน้ือหามีความถูกตUอง การอธิบายเน้ือหามีความชัดเจน มีรูป
ภาพกราฟ�ก ตัวอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหว ท่ีเหมาะสมกับวัยของนักศึกษา ท่ีสามารถชQวยเสริมใหU
นักศึกษาจําไดUมากข้ึน ซึ่งสอดคลUองกับงานวิจัยของ นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555), ดลวรรณ พวงวิภาต 
(2554), อรนุช สมภักดี (2553) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) สรุปไดUวQา ผูUเรียนสามารถเรียนรูU
ไดUงQาย และมีความสนใจในการเรียนรูU เน่ืองจากเลิร?นนิงออบเจกต?ท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกับไมโครเลิร?นนิง 
มีเน้ือหาท่ีกระชับ การนําเสนอนQาสนใจ ทําใหUผูUเรียนไดUรับความรูUความเขUาใจไดUดีข้ึน ซึ่งสQงผลใหUการ
เรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง ทําใหUนักศึกษามีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ?ทางการเรียนสูงกวQาคะแนน
ทดสอบกQอนเรียน อยQางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง เป[นการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 
มีความทันสมัย สามารถเขUาถึงไดUอยQางสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคลUองกับเสกสรร สายสีสด (2545) 
นักศึกษามีการยอมรับประโยชน?และความสะดวกของการเขUาถึงขUอมูล เพ่ือใชUประกอบการเรียนของ
ตน ซึ่งถือวQาเป[นการนําประโยชน?ของไมโครเลิร?นนิงมาใชUในการเรียนการสอนใหUเกิดมีประสิทธิภาพ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดUตามความชอบและความสนใจ เป[นการสนับสนุนใหUนักศึกษารูUจัก
การศึกษาคUนควUาและแสวงหาความรูUดUวยตนเอง และเรียนรูUเพ่ิมเติมไดUมาก ซึ่งมีความสอดคลUองกับ 
รุจโรจน? แกUวอุไร (2545) การเรียนการสอนผQานเครือขQายใยแมงมุมเป�ดโอกาสใหUผูUเรียนเป[น ผูUดําเนิน
กิจกรรมการเรียนดUวยตนเองอยQางอิสระ ผูUเรียนสามารถเรียนไดUตามความสามารถ และทบทวน
บทเรียนไดUตลอดเวลา ซึ่งจะสQงผลใหUการใชUไมโครเลิร?นนิง ทําใหUนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี
ข้ึนไดUมีความนQาสนใจกวQาการเรียนแบบปกติ สามารถเรียนรูUไดUไมQจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี 
และเป[นการเรียนรูUยุคใหมQท่ีนักศึกษาสมัยใหมQ จะใชUเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษา
เน้ือหา ซึ่งสอดคลUองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) นักศึกษามีการยอมรับประโยชน?และความสะดวก
ของการเขUาถึงขUอมูล สามารถเรียนรูUไดUทุกท่ีทุกเวลา ถือไดUวQาการใชUไมโครเลิร?นนิง สามารถเขUาถึง
ขUอมูลไดUงQาย สะดวก และรวดเร็ว เพราะเก่ียวขUองกับอุปกรณ?ท่ีใชUในการเขUาถึงขUอมูล ซึ่งก็คือ อุปกรณ?
พกพา  
 
ข'อเสนอแนะ 

1. ขUอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชU คือ นักศึกษาใชUไมโครเลิร?นนิงในการเรียนรูU และ
สQวนใหญQเห็นวQาเป[นการเรียนรูUท่ีมีประสิทธิภาพ เป[นการสนับสนุนใหUผูUเรียนรูUจักการศึกษาคUนควUา  
และแสวงหาความรูUดUวยตนเอง ชQวยใหUผูUเรียนเกิดความจําและการเรียนรูUท่ีดีข้ึน มีความนQาสนใจกวQา 
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การเรียนแบบปกติ ดังน้ัน ผูUสอนควรพิจารณาการใชUไมโครเลิร?นนิงในการสนับสนุนกิจกรรมในการ
เรียนการสอน เพ่ือใหUเกิดประโยชน?และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูU จากการใชUไมโครเลิร?นนิงของ
นักศึกษา สามารถนําไมโครเลิร?นนิงไปใชUในการทบทวนเน้ือหา หรือสอนเพ่ิมเติมจากในหUองเรียนไดU 
เพราะผูUเรียนสามารถเรียนรูUไดUไมQจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี และเป[นการเรียนรูUยุคใหมQ ท่ี
ผูUเรียนสมัยใหมQ จะใชUเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา และการใชUไมโครเลิร?นนิง 
เป[นการสนับสนุนใหUนักศึกษารูUจักการศึกษาคUนควUาและแสวงหาความรูUดUวยตนเอง และเรียนรูUเพ่ิมเติม
ไดUมาก ดังน้ัน วิทยาลัยควรกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร?ในการสQงเสริมใหUนักศึกษาใชUเวลาอยQาง
ถูกตUองและสรUางสรรค? เพ่ือใหUเกิดประโยชน?กับตนเอง 

2. ขUอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตQอไป มีประเด็น ดังน้ี 
2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพรUอมในการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง 

เพ่ือใหUทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพรUอมในการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิงท่ีแทUจริง  
2.2 ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีเก่ียวขUองกับไมโครเลิร?นนิงท่ีสQงผลตQอการใชUไมโครเลิร?นนิง 

ในดUานตQาง ๆ เชQน สุขภาพของผูUเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิงในเวลาท่ีใชUนาน ๆ  
2.3 อาจจะศึกษาถึงป~ญหา อุปสรรค การยอมรับ รูปแบบการเรียนท่ีพึงประสงค?ใหU

สอดคลUองกับความตUองการของนักศึกษา และอาจารย? ย่ิงข้ึน ควรมีการศึกษาหรือวิจัยความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนรูUดUวยไมโครเลิร?นนิง โดยการเก็บขUอมูลแยกนักศึกษาตามช้ันป̂ เพ่ือจัดการเรียนดUวย 
ไมโครเลิร?นนิง ไดUตรงตามความตUองการย่ิงข้ึน  
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The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 

“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหNยั่งยืน” 
“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 

_____________________________________ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนดให@มีการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 8 และ
นานาชาติคร้ังท่ี 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหN ย่ังยืน” 
ประกอบด@วย 

 
1. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านมนุษยEศาสตรEและสังคมศาสตรE (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี (Science and Technology) 
3. งานวิจัยและสร@างสรรคEด@านวิทยาศาสตรEสุขภาพ (Health Sciences) 

 

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการผOานระบบออนไลนE ในวันอาทิตยEท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 
17.45 น. เพ่ือให@การจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติดังกลOาว เปZนไปด@วย
ความเรียบร@อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงแตOงต้ังคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฝ^ายตOาง ๆ ดังตOอไปน้ี 
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1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธาน 
2. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ รองประธาน 

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

3. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ท่ีปรึกษา 
  

4. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร ท่ีปรึกษา 
   คณบดีคณะนิติศาสตรE มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
 

5. อาจารยEชัยสิน สุขวิบูลยE รองอธิการบดี ฝ^ายงบประมาณและการเงิน ท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยE ดร.พิสิษฐE ศิริรักษE อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทE ท่ีปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยEสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ท่ีปรึกษา 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEศิวะ วสุนธราภิวัฒกE อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรE 
ท่ีปรึกษา 

9. ผู@ชOวยศาสตราจารยEกุลธนี ศิริรักษE รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันทE 

ท่ีปรึกษา 

10. นางสาววิภารัตนE ดีอOอง รองผู@อํานวยการ สํานักงานการวิจยัแหOงชาติ ท่ีปรึกษา 
11. นายก@องศักด ยอดมณี ผู@วOาการ การกีฬาแหOงประเทศไทย ท่ีปรึกษา 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 มีหน@าท่ีให@คําปรึกษา ให@การสนับสนุนแกOคณะกรรมการทุกฝ^าย 
 
 
 
 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

427 
 

2. คณะกรรมการอํานวยการ 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร รองประธาน 
   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE  
3. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดี ฝ^ายวิชาการ กรรมการ 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE กรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยามิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
11. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ 

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
18. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ให@การสนับสนุนการดําเนินงานและประสานงานติดตามคณะกรรมการฝ^ายตOาง ๆ  
2. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหวOางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หนOวยงานภาคีรOวมจัดงานประชุม 

ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุม เพ่ือสรุปความก@าวหน@าการดําเนินงานตลอดชOวงการจัด
เตรียมการจัดการประชุม 

3. ให@การเสนอแนะระบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
4. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวิชาการ 
5. เสนอแนะการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตOางๆ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลงาน 
6. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธEงานการประชุม 
7. วางแผนและเตรียมการจัดงานการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 
8. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน  
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3. คณะกรรมการจัดการประชุม 
3.1. คณะกรรมการดําเนินงานประสานงานและพิธีการ 

 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง หัวหน@าสาขาภาษาอังกฤษ ประธาน 
2. ดร. เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย   รองประธาน 
3. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ  กรรมการ  
4. ดร.สุธาสินี. วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปะศาสตรE กรรมการ 
5. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สรรหาผู@บรรยายตOางๆ อาทิ ผู@บรรยายนํา และผู@บรรยายรับเชิญ  

2. จัดโปรแกรมการข้ึนบรรยาย 

3. วางแผนและเตรียมการประชุมให@เปZนไปตามวัตถุประสงคE 

4. จัดทํากําหนดการ พิธีการของงานประชุม 

5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดตOอประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
แสดงปาฐกถาพิเศษ ผู@ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ  

6. ออกหนังสือเชิญกลุOมเปmาหมายเข@ารOวมนําเสนอท้ังภาคบรรยาย โปสเตอรEตลอดจนตอบข@อซักถามท่ัวไป
และตอบรับการพิจารณาบทความ 

7. จัดหาของท่ีระลึกให@วิทยากรบรรยายพิเศษ และประธานท่ีมาเปoดงาน  

8. จัดหาของท่ีระลึกให@ผู@รOวมงาน (กระเปpาผ@า) 

9. จัดทําวุฒิบัตรผู@นําเสนอผลงานทุกคน จัดลําดับผู@เข@ารับวุฒิบัตร 
10. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลOาวรายงานและเปoดงาน 
11. ประสานงานฝ^ายตOางๆ 
12. ติดตามทวงถามบทความจากผู@นําเสนอบทความ  
13. สรุปผลโครงการเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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3.2. คณะกรรมการฝZายประชาสัมพันธ[และเว็บไซต[ 
 

1. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE ประธาน 
2. ดร.ศิรชญานE การะเวก ผู@อํานวยการศูนยEเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
3. อาจารยEวรินธร แจ@งโรจนE อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
4. อาจารยEสยาม เจริญอินทรEพรหม อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
5.อาจารยEกฤติญา กวีจารุกรณE ผู@อํานวยการสถานีโทรทัศนE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบโปสเตอรEและไวนิล แผOนพับเพ่ือประชาสัมพันธE 
 2. ประชาสัมพันธEโครงการผOานสือ่ตOาง ๆ ท้ังเว็บไซตE วิทยุโทรทัศนE และวิทยุกระจายเสียงคลื่นตOาง ๆ  

3. จัดทําเว็บไซตEเพ่ือเผยแพรOการประชุม และจัดทําระบบลงทะเบียนเข@ารOวมสOงผลงานออนไลนE 
4. บันทึกภาพและวิดีโอการจัดประชุมวิชาการ 

 5. ทําหนังสือเชิญผู@สื่อขOาวมาทําขOาวการจัดงานประชุมวิชาการ 
 6. ดูแลต@อนรับสื่อมวลชนในการประชุม 
 7. จัดทําเอกสารเผยแพรOประชาสัมพันธEแกOสื่อมวลชนวันประชุม (Press Release) 
 8. สOงภาพขOาวพิธีเปoดการประชุมเผยแพรOแกOสื่อมวลชนแขนงตOาง ๆ 
 9. จัดเตรียมของท่ีระลึกแกOสื่อมวลชน   
 10. ออกแบบปmาย แผOนพับ และ ปmายหน@างาน ปmายบอกทาง 
 11. งานอ่ืนๆ ท่ีได@รับมอบหมาย 

 
3.3 คณะกรรมการฝZายศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

 

1. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE ประธาน 
2. อาจารยEนพอนันตE บาลิสี อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
3. อาจารยEชุติมา งามพิพัฒนE อาจารยEประจําคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

  
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบแบคดรอปและตกแตOงฉากบนเวที 
 2. ออกแบบการจัดตําแหนOงวางบอรEด ติดต้ังและร้ือถอนโปสเตอรE 
 3. ติดโปสเตอรEผลงานของผู@นําเสนอผลงาน 
 4. ดูแลการจัดวางและตกแตOงสถานท่ี 
 5. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 6. ออกแบบระลึก (กระเปpาผ@า) 
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3.4 คณะกรรมการฝZายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 
   

1. อาจารยEสมภพศรี สัมพันธุE ผู@อํานวยการฝ^ายอาคารสถานท่ี ประธาน 
2. นายภาณุ มาลาทอง หัวหน@าเจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
3. นายเอก แซOกัง เจ@าหน@าท่ีสํานักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายพิชัย สันโดษ เจ@าหน@าท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงคE เพิดขุนทด เจ@าหน@าท่ีสํานักประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ติดโปสเตอรEปmายบอกทาง ประชาสัมพันธEงานประชุม 
 2. จัดตกแตOงห@องประชุมเล็ก และห@องประชุมใหญO ดูแลความสะอาดและความพร@อมของสถานท่ีตลอดงาน 
 3. ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองเสียงบริเวณภายในงาน เพ่ือให@การดําเนินงานเปZนไปด@วยความเรียบร@อย 
 4. จัดทําแผนด@านรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

 
3.5.คณะกรรมการฝZายเอกสาร 
 

1. อาจารยEสิทธิพร โพธิระหง ผู@อํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อ 
ทางวิชาการ 

ประธาน 

2. นายอาลี เส็มเภอ เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ  
3. นางสาว กันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทํา Proceeding เผยแพรOบทความวิชาการ ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอรE 

 
3.6 คณะกรรมการฝZายบริการดNานการปฐมพยาบาล 
 

1. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE.ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
3. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มีหน@าท่ีจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณEเคร่ืองใช@และยาสําหรับการปฐมพยาบาล  
2. กําหนดสถานท่ีต้ังหนOวยปฐมพยาบาลให@เหมาะสม สะดวกรวดเร็วตOอการให@บริการ  
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3.7 คณะกรรมการฝZายปฏิคมตNอนรับ และจัดเตรียมอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.ภัทริยา รวยสําราญ อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
3. ดร.จุฬาพรรณภรณE ธนะแพทยE ผู@อํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ กรรมการ 
4. อาจารยEฉัตรปวีณ อําภา ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
5. อาจารยEพลโทชูชีพ สุขหม่ืน อาจารยEประจําสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 
6. อาจารยEวิชสุดา ร@อยพิลา หัวหน@าสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตรE กรรมการ  
7. อาจารยEกิตติคุณ เกริงกําจรกิจ อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

8. อาจารยEปุญญEนิรันดรE อังศุธีรกุล อาจารยEประจําสาขาการทOองเท่ียว  
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

9. อาจารยEพรรณปพร จันทรEฉาย อาจารยEประจํา สาขาการทOองเท่ียว 
คณะศิลปศาสตรE 

กรรมการ 

10. อาจารยEณัฐกร เดชา อาจารยEประจําสาขาธุรกิจระหวOางประเทศ กรรมการ 
11. อาจารยEกานตEสิรี เผOานาคธรรมรัตนE อาจารยEประจําสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตรE 
กรรมการ 

12. อาจารยEวิลาวัลยE ดีเลิศ หัวหน@าสาขาภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารยEดาราวรรณ เกตวัลยE อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารยEวิภาพ คัญทัพ อาจารยEประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
15. นางสาวฮายาตี สาหะ เจ@าหน@าท่ีสถาบันภาษาตOางประเทศ กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ต@อนรับ ดูแลวิทยากร ผู@นําเสนอผลงาน และผู@เข@ารOวมสัมมนาเข@าท่ีประชุม 
 2. รับลงทะเบียนแจกเอกสารและของท่ีระลึกในการประชุม 

3. จัดเตรียมดอกไม@ อาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผู@นําเสนอผลงาน  
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีได@รับมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 5.จัดโตvะรับลงทะเบียน ติดผ@าประดับเวที 
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4. กองบรรณาธิการ 
  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร กรรมการ 
 คณบดีคณะนิติศาสตรE  
4. ศาสตราจารยE.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรE กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรE กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรE กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารท คําใจ คณบดีคณะทันตกรรม กรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัยอ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE กรรมการ 
10. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE กรรมการ 
11. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE กรรมการ 
12. ดร.สุพัตราจันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ  

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยEเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรE กรรมการ 
17. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียน 
2. จัดทําหลักเกณฑEการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยาย และภาคโปสเตอรE 
3. คัดเลือกผู@ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัย 
4. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน 
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4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 
 

4.1.1 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มมนุษย[ศาสตร[และสังคมศาสตร[ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ 
รักษาการคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตรE
และเทคโนโลยี 

ประธาน 

2. รองศาสตราจารยE ดร.สถิตยE นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรE 
รองประธาน 

4. ศาสตราจารยE ดร.กาญจนา คุณารักษE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศEสรรคE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญา รุOงเรือง คณบดีคณะดุริยางคE อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.กมลพร กัลยาณมิตร อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.ทัศนียE ลักขณาภิชนภัช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.ชวนชม ชินะตังกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.พีรพงศE ทิพนาค อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.สมหญิง จันทรุไทย อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.พรพิพัฒนE เพ่ิมพล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ อOวมเจริญ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ดารา ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ศิริพร สัจจานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE วิวัฒนE เอ่ียมไพรวัน อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE พิบูล ทีปะปาล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
21. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุธิดา หอวัฒนกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
22. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พนม วรรณศิริ อาจารยEประจําคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
23. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.บุรพร กําบุญ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
24. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
25. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประณต มีสอน อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
26. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปราโมทยE ดOานประดิษฐE อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
27. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุทิน นพเกตุ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
28. ผู@ชOวยศาสตราจารยEดร.จรินทรE สวนแก@ว อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
29. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พรเทพ เมืองแมน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
30. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นิตยา ศรีมกุฏพันธุE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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32. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิไลลกัษณE เสรีตระกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
33. ดร.กมลมาลยE ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
34. ดร.สุธาสินี วิยาภรณE คณบดีคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
35. ดร.สมพงษE สุเมธกชกร อาจารยEประจําคณะศิลปศาสตรE อนุกรรมการ 
36. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรE อนุกรรมการ 
37. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
38. ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารยEประจําคณะดุริยางคศาสตรE อนุกรรมการ 
39. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
40. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
41. ดร.ศิรชญานE การะเวก อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
42. ดร.ทิพยEลาวัลยE แก@วนิล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
43. ดร.สุชาติ ปรักทยานนทE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
44. ดร.กฤษฎาภรณE รุจิธํารงกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
45. ดร.นภัทร จันทรารมยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
46. ดร.ประพัฒสอน เปzยกสอน อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
47. ดร.ณัฐภูอิสรE ศรีเพชร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
48. ดร.ณัชชา กร่ิมใจ อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
49. ดร.ลาวัลยE ต@นสกุลรุOงเรือง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
50. ดร.นราธิป แนวคําดี อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
51. ดร.เพชรราภรณE วงศEหลวง อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
52. ดร.พรประภา ศรีราพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
53. ดร.ภูริธรรชพE หอมอุดมทรัพยE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
54. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
55. ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันตE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
56. ดร.เบญจฐา วัฒนกุล อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
57. ดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
58. ดร.อารียา ภูวคีรีวิวัฒนE อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
59. ดร.คมสิงหE วิวัฒนภูษิต อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
60. ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
61. ดร.สุรเชษฐE โลOทองคํา อาจารยEประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
62. ดร.กัญญาณัฐ ไฝคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
63. ดร.อุไรวรรณ พงศEสุภากุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
64. ดร.อดุลยE เลาหพล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
65. ดร.ชนะ รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
66. ดร.เถลิงศักด์ิ เสนาคํา อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
67. ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพยE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
68. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
69. ดร.ปรียาพร เหตระกูล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
70. ดร.นพคุณ ทอดสนิท อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
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71. ดร.บรรจง โซvะมณี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
72. ดร.ณิฐษาภักดE จัตุปาอิทธิวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
73. ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
74. ดร.ประถมาภรณE รัตนภักดี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
75. ดร.พีระ อินทรทูต อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒนE อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
77. ดร.จเร พันธุEเปร่ือง อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ปmอมฤดี กุมพันธE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
79. ดร.บุณฑริกา โอทกานนทE อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
80. พลโท ดร. สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารยEประจําคณะนิติศาสตรE อนุกรรมการ 
81. ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
82. ดร.ชูศักด์ิ จึงพานิช อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
83. ดร.ญาติมา นุชแดง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
84. ดร.วรางคณา โพธ์ิกุล อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
85. ดร.บุษรา มุ@ยอ้ิง อาจารยEประจําคณะรัฐศาสตรE อนุกรรมการ 
86. ดร.ลัดดาวัลยE คงสมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
87. ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
89. ดร.ชัยวัฒนE อุทัยแสน อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
90. ดร.จุฬาพรรณภรณEธนะแพทยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
91. ดร.จุฑารัตนE นิรันดร อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
92. ดร.สมคิด สกุลสถาปhตยE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
93. ดร.ธนาดล สมบูรณE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
94. ดร.ปราการ เกิดมีสุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
95. ดร.ประพัฒนEพงศE เสนาฤทธ์ิ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
96. ดร.เกียรติศักด์ิ อิชยานันทE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
97. ดร.โสพัฒนE โสภาภิมุข อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมใจ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
99. ดร.สมบัติ เดชบํารุง อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
100. ดร.ธารณี กิตติกาญจนโสภณ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
101. ดร.เพชรรัตนE ฮีมินกูล อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
102. ดร.รสรินทรE อรอมรรัตนE อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
103. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ อาจารยEประจําคณะศึกษาศาสตรE อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยE ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาจุฬาลงกมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยE สําเรียง เมฆเกรียงไกร จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
3. Professor Dr.TerryE.Miller Kent State University,USA อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงภพ คงฤทธ์ิระจัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
5. Associate Professor Dr.AndrewShahriari Kent State University,USA อนุกรรมการ 
6. Assistant Professor Dr. Marc Voelker Mahidol University, Bangkok, Thailand อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.ยุทธพงษE ลีลากิจไพศาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.สุภมาส อังสุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยE ดร.สาโรช โศภีรักขE มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยE ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยE ดร.สุพจนE อิงอาจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยE ดร.โกวิทยEขันธศิริ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยE ดร.ชนิดา มOวงแก@ว ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยE ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยE ดร.ประยงคE กลั่นฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยE ดร.กล@า ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยE ดร.ลัดดาวัลยE เพชรโรจนE มหาวิทยาลัยราชพฤษE อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยE ดร.ทองฟู ศิริวงศE ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยE ดร.สุวิทยE ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยE ดร.อมรรัตนE ภิญโยอนันตพงษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารยE ดร.ปoยะนาถ บุญมีพิพิธ สถาบันเทคโนโลยีแหOงสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารยE ดร.มานพ วิสุทธิแพทยE มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารยE ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยE ดร. อรวรรณ ชมชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารยE ดร. พรเพ็ญ ไตรพงศE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารยE ไพรัช พันธุEชาตรี ข@าราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารยE ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารยE ธโสธร ตู@ทองคํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารยE จงกล แกOนเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
31. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณEราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกOน 
อนุกรรมการ 

32. รองศาสตราจารยE ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
33. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประยงคE มีใจซ่ือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
34. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประภาพรรณ ไชยานนทE ผู@อํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
อนุกรรมการ 

35. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ชุมพล รอดแจOม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
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36. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
37. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เสาวนารถ เล็กลอสินธุE มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
38. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
39. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
40. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐิติมา โห@ลํายอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

41. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดี ศักด์ิดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
42. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนภัทร ปhจฉิมมE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
43. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ธนากร ปhกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
44. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฏฐนิช นักปz� มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 
45. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ขนิฐา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
46. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
47. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อัมพร ปhญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษE อนุกรรมการ 
48. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วราภรณE วนาพิทักษE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
49. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.นภดล เชนะโยธิน มหาลัยราชภัฏราชนครินทรE อนุกรรมการ 
50. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
51. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ประพันธEศักด์ิ พุOมอินทรE มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
52. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สรีวันทE วาทะวัฒนะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทลัยราชภัฏ 

บ@านสมเด็จเจ@าพระยา 
อนุกรรมการ 

53. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
54. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กิตติพงษE พลูชอบ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
55. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.พราม อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
56. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วรกาญจนE สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
57. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ดารารัตนE สุขแก@ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

58. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.กฤษดา ผOองพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ@านสมเด็จเจ@าพระยา อนุกรรมการ 
59. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สัมพันธุE จันทรEดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

60. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. อานุภาพ รักษEสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
61. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
62. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการ 
63. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นํ้าผึ้ง ไขว@พันธุE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิบูลยE ลือมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
65. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ภัทราพร ปุณะตุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วารี ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
67. ผู@ชOวยศาสตราจารยE วิไลวรรณศิริเมฆา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยE  อนุกรรมการ 
68. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

69. ผู@ชOวยศาสตราจารยE นพดล ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
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70. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุวภัทร อําพันสุโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
71. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ณัฐธิกานตE ปo�นจุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุกรรมการ 
72. ผู@ชOวยศาสตราจารยE มนตรี พานิชยานุวัฒนE มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
73. ดร.เจษณี บุตรดํา มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.ฐปนพัฒนE รัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อนุกรรมการ 
75. ดร.ศศิธร เดชพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
76. ดร.รวมพล จันทศาสตรE วิทยาลัยเซารEอีสทEบางกอก อนุกรรมการ 
77. ดร.วริศรา เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรE อนุกรรมการ 
78. ดร.ธงชัย เหมทานนทE วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
79. ดร.วุธพงศE ลาภเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
80. ดร.รัตนา วงศEรัศมีเดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
81. ดร.อํานวย แก@วใส มหาวิทยาลัยหอการค@าไทย อนุกรรมการ 
82. ดร.ฉัตรรัตนE โหตระไวศยะ ราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
83. ดร.ศิวกร รัตติโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณE  อนุกรรมการ 
84. ดร.วิไล ปรึกษากร โรงเรียนวัดโรงเข@  อนุกรรมการ 
85. ดร.จุฬาลักษณE ทรัพยEสุทธิ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 
86. ดร.จันทนา สังวรโยธิน มหาวิทยาลัยศิลปกร อนุกรรมการ 
87. ดร.กาญจนา รอดแก@ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
88. ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม โรงเรียนวัดพระศรีอารียE อนุกรรมการ 
89. ดร.จามจุรี จําเมือง โรงเรียนวัดมงคลวราราม อนุกรรมการ 
90. ดร.สุนันทา ปานณรงคE โรงเรียนวัดเหนือ อนุกรรมการ 
91. ดร.สุพรรนิการE พงศEผาสุก โรงเรียนวัดใหญOสวOางอารมณE อนุกรรมการ 
92. ดร.กุหลาบ หงสEทอง โรงเรียนบรรหารแจOมโสวิทยา 7  อนุกรรมการ 
93. ดร.เสาวนี เรวัตโต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตนE ทองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุกรรมการ 
95. ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
96. ดร.สิริลักษณE เท่ียงธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
อนุกรรมการ 

97. ดร.กัลยาณี ธีรวงศEภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยE อนุกรรมการ 
98. ดร.สมหวัง วOองไวไพศาล โรงเรียนวัดปุรณาวาส อนุกรรมการ 
99. ดร.ลาวรรณ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
100. ดร.จิรมา โพธ์ิพัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
101. ดร.ทวีพร ตู@พจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยE อนุกรรมการ 
102. ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตนE วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ 
103. ดร.กําธร จิตรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุกรรมการ 
104. ดร.ณัฐวรรณ พุOมดีย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อนุกรรมการ 
105. ดร.โสรัจ พฤติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

106. ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
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107. ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตจักรพงศEภูวนาท 

อนุกรรมการ 

108. ดร.อาทิตยE โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
109. ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
อนุกรรมการ 

110. ดร.ธเนศ อุOนปรีชาวณิชยE มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 
111. ดร.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุกรรมการ 
112. ดร.หัสพร ทองแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
113. พระมหาฉัตรชัย สุฉตชโต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อนุกรรมการ 
114. ดร.ชัยชนะ โพธ์ิวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
115. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
116. ดร.ปริญ วีระพงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
117. Dr.SarahS.Miller Kent State University,USA  อนุกรรมการ 
118. Dr.Huang Ying WuyiUniversity อนุกรรมการ 
119. Dr.HanYanyan Qinghuangtao TV Station อนุกรรมการ 
120. Dr.HanXuejing Huang Shi City อนุกรรมการ 
121. Dr.XingFangjun Guangxi อนุกรรมการ 
122. Dr.Zhang Qian Shandong University of Arts  อนุกรรมการ 
123. Dr.Yao Lin Independent scholar อนุกรรมการ 
124. Dr. Tan Wei Wu Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
125. Dr. Lilian Khaw Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
126. Dr.Stephen Hamann ท่ีปรึกษาฝ^ายตOางประเทศด@านวิชาการ

ควบคุมยาสูบ  
อนุกรรมการ 

   
4.1.2. คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  

  

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

  

1. ศาสตราจารยE ดร.ชัยยงคE พรหมวงศE รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี  
 

2. ผู@ชOวยศาสตราจารยE อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรE รองประธาน 
3. ศาสตราจารยE ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจนE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.ดร.ดิเรก ทองอรOาม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยE บุญชู เรืองพงศรีสุข อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ประกอบ มณีเนตร อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
7. พลโท.ดร.พิทักษE เกียรติพันธE อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ อนุกรรมการ 
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เทคโนโลยี 
8. ดร.สุนทร แสงเพ็ชร อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

9. ดร.ธัชพรรณ หนูเนียม อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

10. ดร.สุเทพ ทองแพ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

11. ดร.เพชรรัตนE จันทรทิณ อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษEกุล อาจารยEประจําคณะวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

13. ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ อาจารยEประจําคณะวิศวกรรมศาสตรE อนุกรรมการ 
   

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก   
   

1. ศาสตราจารยE ดร.จงจิตรE หิรัญลาภ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษา และเสนอแนะด@านเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คณะกรรมาธิการ การพลังงานวุฒิสภา 

อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยE ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยE ดร.ปรีดา จันทวงษE มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยE ดร.กิริยา สังขEทองวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.สุชาติ คุ@มมะณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร. ศรินทิพ สุกใส จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.โอฬาริก สุรินตvะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐกฤต ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ปhญญา อรุณจรัสธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ฐนียา รังสีสุริยะชัย 
12. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 

อนุกรรมการ 
อนุกรรมการ 

13. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.อุดม วOองไวทองดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรEน อนุกรรมการ 
14. ดร.โสภา แซOเฮ@ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรE 
อนุกรรมการ 

15. ดร.ไชยยันตE ทองสองยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรE 

อนุกรรมการ 

16. ดร.สุภชา ศิริวงศEย่ิงเจริญ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนดEคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

อนุกรรมการ 

17. ดร.สิทธิศักด์ิ แจOมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า อนุกรรมการ 
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พระนครเหนือ 
18. ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
19. ดร.ปoยะนันทE พนากานตE มหาวิทยาลัยอุบลสารสนเทศ อนุกรรมการ 
20. ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
21. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
22. ดร.จิรพิพัฒนE ธัญพงษEภัทร เลขานุการวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อนุกรรมการ 
23. ดร.นุชนาพร พิจารณE มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ 
24. ดร.วิวัฒนE จึงธนศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล@า 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

25. ดร.ณัฐ ธัชยะพงษE 
 

26. Dr.Thongchat Kerdhol 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรE 
Kyushu Institute of Technology Japan 

อนุกรรมการ 
 
อนุกรรมการ 

  
4.1.3 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[สุขภาพ 

 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยE พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแต@ม คณบดีคณะสาธารณสุข ประธาน 
2. รองศาสตราจารยE ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE รองประธาน 
3. รองศาสตราจารยE.ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรE อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยE เชาวยุทธ พรพิมลเทพ อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
5. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ทพ.ดร.ยสนันทE จันทรเวคิน อาจารยEประจําคณะทันตแพยศาสตรE อนุกรรมการ 
6. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.เรวดีทรรศนE รอบคอบ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
7. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.จําลอง ชูโต อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
8. ผู@ชOวยศาสตราจารยEอุดมศักด์ิ คงเมือง อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
9. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
10. ดร.ประกิต หงสEแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี

การกีฬา 
อนุกรรมการ 

11. ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล อาจารยEประจําวิทยาศาสตรEและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ครรชิต สกุลแก@ว อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
13. ร@อยตํารวจโทหญิง ดร.เจือจันทนE วัฒกีเจริญ อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.อาภากรณE เปร้ียวน่ิม อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
15. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
16. ดร.สุดรัก จิตตEหทัยรัตนE อาจารยEประจําคณะพยาบาลศาสตรE อนุกรรมการ 
17. ดร.ธิติยา มีชัย อาจารยEประจําคณะสาธารณสุขศาสตรE อนุกรรมการ 
18. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณE อาจารยEประจําคณะแพทยEศาสตรE  อนุกรรมการ 

 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
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1. ศาสตราจารยEเกียรติคุณ ดร.พิมพEพรรณ ศิลปสุวรรณ รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยE ดร.รุOงโรจนE พุOมร้ิว อาจารยEเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
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4. รองศาสตราจารยE ดร.ปhญญารัตนE ลาภวงศEวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยE วันเพ็ญ แก@วปาน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยE อัจฉราพร สี่หิรัญวงศE มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยE ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนตEหลุยตE อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยE ดร.ทพ.อาทิพันธุE พิมพEขาวขํา จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
9. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.รุจิรา ดวงสงคE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
10. ผู@ชOวยศาสตราจารยE ดร.วิศิษฎE ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
11. ผู@ชOวยศาสตราจารยE สุทธีพร มูลศาสตรE มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
12. ดร.สุพัตรา รักษาสนธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณณี อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุสรณE มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
14. ดร.สมพร สOงตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
15. ดร.ดลภา พศกชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรE อนุกรรมการ 
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17. ดร. ดริศ สามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
18. ดร. ปoยชาติ ธาตรีนรานนทE มหาวิทยาลัยขอนแกOน อนุกรรมการ 
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จุฬาลงกรณE 
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หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาผลงานจากผู@นําเสนอบทความเพ่ือนําเสนอแบบบรรยาย หรือ โปสเตอรE 
 2. ทํารายงานสรุปผลเสนอตOอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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5. คณะกรรมการฝZายการเงิน 
 

1. รองศาสตราจารยE ดร.ประไพศรี โห@ลํายอง ผู@อํานวยการสถาบันภาษาตOางประเทศ ประธาน 
2. ดร.เสาวนียE สมันตEตรีพร ผู@อํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  
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และเลขานุการ 
6. นางสาวกันตินันทE จิตระออน เจ@าหน@าท่ีประจําสํานักวิจัย ผู@ชOวยเลขานุการ 

 
 หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทํารายรับ-รายจOายและสรุปในการจัดงาน ประชุมวิชาการ 
 2. รับลงทะเบียนและออกใบเสร็จ 
 3. ตรวจสอบคOาใช@จOาย 
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