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สารอธิการบดี 
ในนามของผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รูสึกเปนเกียรติและภาคภูมิใจ           

อยางยิ่งที่ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพในการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 [The 3rd 
Rajamangala University of Technology National Conference (3rdRMUTCON)] และ การประชุมวิชาการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้งที่ 2 [The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference                  
(2nd RMUTIC)]  ในหัวขอเรื่อง “การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค” ประจําป 2553              
ซึ่งเปนที่ประจักษชัดวาบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีน้ัน  จําเปนตองมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองและอยางมีระบบ  อีกทั้งตองนําองคความรูใหมมาพัฒนาประเทศใหมีความเจริญรุงเรือง กาวหนา 
และมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ผลจากการประชุมในคร้ังน้ี จะเปนอีกกาวหน่ึงที่จะเปดโอกาส
ใหกับอาจารย นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แหง ตลอดจนผูสนใจทุกทานไดใชความรู
ความสามารถและนําเอาพัฒนาการทางดานเทคโนโลยี ที่ทันสมัยไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางแทจริง เปนการเพิ่มศักยภาพที่มีอยูใหเพ่ิมมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งน้ียังเปนแนวทางในการพัฒนาและสรางความเปนเลิศ
ทางดานอุตสาหกรรมและงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสืบตอไป  

ในโอกาสน้ี ผมหวังวาการแลกเปลี่ยนประสบการณและแนวความคิดในการประชุมครั้งน้ี จะกอใหเกิดความ
รวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมท้ังหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
และยังเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีที่เก่ียวกับงานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ในการพัฒนาประเทศโดยใชงานวิจัยเปนรากฐานในการพัฒนาอยางยั่งยืน และเติบโตไปสูการพ่ึงตนเองไดในอนาคต 
 
                                                                                   

                         
                                                                                           ( รองศาสตราจารยนํายุทธ  สงคธนาพิทักษ ) 
                                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี



 



คํานํา 
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสรางสรรคนับไดวาเปนพ้ืนฐานสําคัญในการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยบนพ้ืนฐานของการใชองคความรู  การศึกษา การสรางสรรคงาน และการใชทรัพยสินทางปญญา                
ที่เช่ือมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การส่ังสมความรูของสังคมและเทคโนโลยี  นวัตกรรมสมัยใหม เพ่ือสรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหกับสินคาและผลิตภัณฑ ตลอดจนกระบวนการผลิตในโลกยุคไรพรมแดน จะเปนกุญแจสูความสําเร็จ
ของการพัฒนาดังกลาว   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  อีก  8  แหง ไดแก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                      
ไดจัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 [The 3rd Rajamangala University of Technology 
National Conference (3rdRMUTCON)]  ภายใตหัวขอ “การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจ
สรางสรรค” และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 [The 2nd Rajamangala 
University of Technology International Conference (2nd RMUTIC)] “Science and Technology Development in 
Creative Economy”  เพ่ือเปนการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณและแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาตางๆ 
ระหวางนักวิจัย คณาจารยและสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ตลอดจนเปนเวทีใหนักวิจัยเผยแพรผลงานวิจัย          
ในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ระหวางวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2553   

การประชุมวิชาการครั้งน้ี ประกอบดวยการปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายและการบรรยายจากผูทรงคุณวุฒิที่
เก่ียวของกับการวิจัยทั้งในและตางประเทศ การนําเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร ตลอดจนการ
จัดนิทรรศการ โดยแบงกลุมเปนกลุมยอยจํานวน 3 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ 
วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาสังคมศาสตร  การศึกษา และอื่นๆ นอกจากน้ี ยังมีการดูงานนอกสถานท่ี            
ในเสนทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือศึกษาดานมรดกทางวัฒนธรรมและอนุรักษภูมิปญญาไทย  

 ในนามของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯขอขอบคุณนักวิจัย 
คณาจารย นักศึกษาและผูสนใจที่เขารวมเสนอผลงาน และการเขารวมประชุมตลอดจนเครือขายการวิจัย ที่มีสวนรวม
สําคัญในการจัดประชุมวิชาการ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานจะไดรับความรู ประสบการณและแนวคิด ประโยชน
จากการประชุมกอใหเกิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสรางงานวิจัยใหมสมดังวัตถุประสงคของการจัดประชุม             
ในครั้งน้ี 

 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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การประชุมวชิาการ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ครั้งท่ี 3  (3rd RMUTCON) 
“การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสรางสรรค”    

24-26 พฤศจิกายน 2553  
 

วันท่ี 1 :  พุธท่ี  24  พฤศจิกายน  2553  Convention  Hall 
8.00-9.00 ลงทะเบียน  

9.00-9.15 พิธีเปด  

9.15-10.00 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง   “Science and Technology in Creative Economy”      

โดย  ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารยเกียรติคุณ  นพ. เกษม วัฒนชัย  

10.00-10.15 พักรับประทานอาหารวาง  

10.15-12.00 Panel discussion “Eco Labeling/ Carbon Footprint  : Voluntary or Compulsory Market towards 

Sustainable Development  for Thai Industries”  by 
Ms. Phakamon Supappunt     Senior Officer, Marketing Office,Thailand Greenhouse Gas  
  Management  Organization 
Dr. Shabbir Gheewala, Prof.      JGSEE, King Mongkut’s University of  Technology Thonburi 
Dr. Rohan Nelson                       Director, Offset Method Development , Department of Climate Change &  
  Energy Efficiency, Australia 
Dr. Sansanee Chawanakul          Department of  Biological Sciences, Faculty of  Science,  
  Ubon  Ratchathani University  (Moderator)    

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-14.00 บรรยายพิเศษ เรื่อง “Creative Economy and RMUT”  

โดย ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

สาขาท่ี 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)                              Meeting  Room 5 
 Chair:               รศ.ดร.สุรชัย  มัจฉาชีพ   มทร.สุวรรณภูมิ

 Co-chair:          ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสด์ิธรรม   มทร.ธัญบุรี 

13.00-13.30  IS –BS1 :         Potential of Biogas Technology in Thailand and  
 Neighboring  Countries  

Werner Kossmann               

13.30-14.00   IS -BS2 :         Global Warming: Methane Production in Paddy Field at  
 Mae  Kong   River  Basin, Thailand 
 

 Sansanee Chawanakul  



 

 Meeting  Room 2 
 Chair:               ผศ.ดร.สิริแข  พงษสวัสด์ิ    มทร.ธัญบุรี

 Co-chair:          ผศ.อังคณา  ธนกัญญา   มทร.ธัญบุร ี

14.00-14.20  NC-1BI-002    ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชใน 
 คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

สุทธวรรณ สุพรรณ 

14.20-14.40  NC-1EN-003   การเปล่ียนสภาพกอไผผุเปนมูลของหนอนดวงกวางชน เผดิมศิลป รามศิริ 

14.40-15.00 NC-1AG-009   การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและการชักนําใหกุหลาบหนูออกดอก
 ในหลอดทดลอง 

ประภาพร  พงษไทย 

15.00-15.20  พักรับประทานอาหารวาง   

  Meeting  Room 2 
 Chair:              ผศ.ดร.รัชตา  ทนวิทูวัตร   มทร.ธัญบุร ี

 Co-chair:          ผศ.ดร.สมพร  คนยงค    มทร.ธัญบุร ี

15.20-15.40  NC-1SO-001   ประสิทธิภาพของปุยอินทรียและปุยเคมี ในการเพ่ิมผลผลิต 
 หญาหวายขอ 

เผด็จ  สังขไพฑูรย 

15.40-16.00  NC-1AG-001   การศึกษาอัตราสวนของวัสดุปลูกที่เหมาะสมตอการ 
 เจริญเติบโตของกลวยไมรองเทานารีคางกบใต 

มุกดา  สุขสวัสด์ิ 

16.00-16.20  NC-1AG-008  เสถียรภาพผลผลิตของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ กิตติ บุญเลิศนิรันดร 

16.20-16.40  NC-1AG-015   การเปรียบเทียบพันธุขาวโพดหวานในการปลูกเปนพืช
 เหล่ือมฤดูในบรอกโคลี 

พรทิพย  พรสุริยา 

16.40-17.00  NC-1AG-010   ผลของการแชเมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาในการอบ
 ตอการงอกของเมล็ดขาววัชพืช 

อังคณา ธนกัญญา 

สาขาท่ี 2 (วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี) Convention Hall 
 Chair:               ดร.กิตติ  ทรัพยประสม   กรมทางหลวง  

 Co-chair:          ดร.พุทธพล  ทองอินทรดํา  มทร.ธัญบุร ี

14.00-14.15  NE-CE-002    ไมเทียมจากมอรตาผสมขี้เล่ือยไม จรูญ  เจริญเนตรกุล 

14.15-14.30   NE-CE-004     การศึกษาและจําลองพฤติกรรมของทอสงนํ้าใตดินโดยวิธี
 ไฟไนตเอลิเมนต 2 มิติ 

ธันยธร ฉุนอิ่ม 

14.30-14.45  NE-CE-012     ศึกษาเปรียบเทียบการรับกําลังของแอสฟลทคอนกรีต 
 ผสมกํามะถัน 

พิชุตม  จรัสบาํรุงโรจน 

14.45-15.00 NE-CE-020     การพัฒนาคอนกรตีบล็อกแบบพรุนสําหรับอาคารประหยัดพลังงาน สนธยา  ทองอรุณศรี 



 

15.00-15.15 พักรับประทานอาหารวาง   

 Meeting  Room 5 
 Chair:               ศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช    ม.ธรรมศาสตร

 Co-chair:          ดร.สโรชา  เจริญวัย   มทร.ธัญบุร ี

15.15-15.30 NE-ME-003    การวิเคราะหการทํางานของโชคอัพดวยวิธีไฟไนต                      
 เอลิ เมนต 

ศุภโชค สุมาวรรณ 

15.30-15.45 NE-ME-010    อิทธิพลของความเร็วในการทดสอบแรงดึงเหล็กกลา 
 ไรสนิม  AISI 304 ที่มีผลตอคุณสมบัติทางกล 

เฉลิมพล คลายนิล 

15.45-16.00 NE-ME-011    การพัฒนาตนแบบการผลิตและระบบควบคุมของ   
 อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย 

สุวิทย ธรรมแสง 

16.00-16.15  NE-ME-014    การออกแบบเคร่ืองบินรบเบื้องตนดวยวิธีการหาคาตัวแปร
 หลายตัวที่เหมาะสม 

กุลชาติ ธรรมชาติ 

16.15-16.30  NE-ME-017    การควบคุมกําลังของการใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟ 
 สําหรับ กระบวนการอบแหงที่ควบคุมอุณหภูมิได 

อนุสรณ  เราเทา 

16.30-16.45 NE-MT-003   พฤติกรรมการสึกหรอของผิวเคลือบชุดคมตัดสําหรับงาน
 แมพิมพตัดขาด 

มาโนช รทิินโย 

16.45-17.00 NE-MT-004    การพัฒนาสมบัติในการตานทานการติดไฟของยางธรรมชาติ
 โดยใชเบนโทไนซและซีโอไลต 

ฉันททิพ คํานวณทิพย 

17.00-17.15 NE-MT-005    การปรับปรุงความแข็งของแผนอะคริลิคดวยการเคลือบ
 ฟลมอะคริลิคที่มีการเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด 

สิงหโต สกุลเขมฤทัย 

สาขาท่ี 3 (สังคมศาสตร การศึกษาและอ่ืนๆ )  และ สาขาวิจัยวิทยาศาสตรกายภาพ       Meeting  Room 1 
 Chair:               รศ. ดร. ชนงกรณ  กุลฑลบุตร   มทร. ธัญบุรี 

 Co-chair:          ดร.ธนธัส ทัพมงคล   มทร.พระนคร 

14.00-14.30  IS –SS1            The Natural World, Sustainability and Business Organisation Mervyn  Dobbin 

14.30-15.00   IS –SS2            Process and Product Development in Germany : 
                         1. The Need of Collaboration between Universities and  
  Industry 
                         2. Project Management in Innovation and Development

Manfred Kuelkens 

15.00-15.30  IS-SS3              Process and Product Development in Germany  
                         Examples of New Products Developed Recently by Means 
 of  These Algorithms 

Antonio  Nisch 



 

 Meeting Room 3 
 Chair:              รศ.ดร.สุดใจ  ทูลพาณิชยกิจ   มทร. ธัญบุรี

 Co-chair:          ผศ.ดร.พัชรี  มินระวงศ    มทร. ตะวันออก

15.40-15.55  NC-3BA-006   กลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป  
 อาหารจากปลา 

วรรณิดา ประสพธรรม 

15.55-16.10 NC-3BA-011   ผลกระทบของการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอ
 การดําเนินงานของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย) 
 และความคิดเห็นของผูบริโภคที่มตีอรานคาปลีกสมัยใหม 

เกยูร ใยบัวกล่ิน 

  Meeting Room 3 
 Chair:              ผศ.สุธีรา  เผาโภคสถิต   มทร.ธัญบุรี

 Co-chair:         ผศ.ดร.กฤชกนก  สุทัศน ณ อยุธยา    มทร. รัตนโกสินทร

16.15-16.30  NC-3AC-001  การศึกษาผลกระทบของการพัฒนาตออาคารอนุรักษในเขต 
 ชุมชนเมือง 

วิทยา พิมลสิทธิ์ 

16.30–16.45 NC-3AC-002  การปรับปรุงอัตลักษณดานหนาอาคารเรือนรานคาในยาน 
 คนจีน  ถนนเจริญเมืองเชียงใหม 

กาญจน นทีวุฒิกุล 

16.45-17.00  NC-3AF-001   การสรางแบบขนาดมาตรฐานสุภาพสตรี พันธยศ วรเชษฐวราวัตร 

17.00-17.15  NC-3AM-001  การใชดนตรีเพ่ือพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค สายหยุด อุไรสกุล 

17.15-17.30  NC-3AP-001  การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว  
 จังหวัดนครปฐม 

สุภาวดี พนัสอําพน 

18.00-21.00 งานเล้ียงรับรอง  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

วันท่ี 2 :  พฤหัสบดีท่ี  25  พฤศจิกายน  2553   
สาขาท่ี 1 (วิทยาศาสตรชีวภาพ)                              Meeting  Room 2 

 Chair:              ผศ.ดร.วีระพล  แจมสวัสด์ิ   มทร. ตะวันออก

 Co-chair:         ผศ.ดร.สมจิตร ถนอมวงศวัฒนะ   มทร. ธัญบุรี

8.40-9.00 NC-1AN-003 การใชขาวโพดไรสีมวงในอาหารไกกระทงตอสมรรถภาพ 
 การผลิต 

พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์ 

9.00-9.20 NC-1AN-007  การเปรียบเทียบระดับความเขมขนของนํ้าผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึง 
 มันสําปะหลังในการยับยั้งการเจริญของ Pseudomonas  
 aeruginosa และ Escherichia coli 

สุวดี  อิสรายวุพร 

9.20-9.40 NC-1FI-001  การใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูนากระปองเปน  
                        แหลงโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําหรับเล้ียงปลาสวาย
 เน้ือขาว 

เจษฎา  อิสเหาะ 

9.40-10.00 NC-1FO-006   คุณคาทางโภชนาการของดวงกวางชน  
                         (Xylotrupes gideon Linnaeus) และการพัฒนาน้ําพริกดวง
 กวางชน 

นพรัตน  จันทรไชย 

10.00-10.20 พักรับประทานอาหารวาง   

  Meeting  Room 5 
 Chair:               Prof.Dr. Hans E.Hummel JLU, Germany 

 Co-chair:          ผศ. ดร. ศิรินันท   เอี่ยมประภา  มทร. ธัญบุรี

10.20-10.50 IS- BS3 :          Survey of  Sex Pheromone Components in Sphinx Moths    
                       by  Bio- sensory Detector Coupled with Gas Chromatography 

Hiroshi Honda 

10.50-11.20 IS -BS5 :          Advances in Organic Nanofiber Technology for Pest                 
                         Management :  An Entirely Novel Technical Approach To 
 Mating  Disruption  of   Destructive Insects 

Hans E. Hummel 

  Meeting  Room 2 
 Chair:                ผศ. ดร. อัญชลี  สวาสด์ิธรรม   มทร.ธัญบุรี

 Co-chair:         ผศ. รุงสวรรค  วรรณสุทธิ ์   มทร.ธัญบุรี

11.20-11.40 NC-1EN-001   การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบ กนก อุไรสกุล 

11.40-12.00 NC-1EN-002   การยับยั้งไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 ของสารสกัดโพรพอลิส ศิรินาฏ  มุสิเอก 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   



 

 Chair:               ผศ.ดร.ชงโค  แซต้ัง    มทร.ตะวันออก

 Co-chair:          ผศ. สิวลี ไทยถาวร   มทร.ธัญบุรี

13.00-13.20 NC-1FI-005     การยืดอายุการเก็บรักษาปลาชอนทะเลแดดเดียวโดยใชสาร
 สกัดหยาบจากตนยอปา (Morinda coreia Ham.) 

ชุตินุช สุจริต 

13.20-13.40 NC-1FO-008   การศึกษาเปรยีบเทียบอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและไอนํ้า   
                        รอนยวดยิ่ง

นเรศ นาไทย 

13.40-14.00 NC-1FO-009 ผลของการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งตอสมบติัทาง
 เคมีและกายภาพและความชอบทางประสาทสัมผัสของไส
 กรอกปลาดุก 

ประดิษฐ  คําหนองไผ 

14.00-14.20 NC-1FO-010 ผลของการใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาตอสมบัติทางเคมี   
 สมบัติกายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุนเชียง
 ปลาดุก 

ชานนท  สิงหทอง 

14.20-14.40 NC-1FO-005 การพัฒนาผลิตภัณฑปลากะพงรมควันเย็น อินทุอร  กําแพงทอง 

15.00-15.20 พักรับประทานอาหารวาง   

 Chair:            ผศ. วัลลภ  ภูผา   มทร.พระนคร

 Co-chair:         รศ. สุชาติ  เย็นวิเศษ   มทร.ศรีวิชัย 

15.20-15.40 NE-EL-007    การวิเคราะหความเขมของสีใบขาวดวยซัพพอรตเวกเตอร
 สําหรับการถดถอย 

เอกลักษณ  สุมนพันธ 

15.40-16.00 NE-EN-005    การศึกษาและวิเคราะหการผลิตไฟฟาจากเซลลเช้ือเพลิง 
 PEMFC 1.2  kW 

ปนัดดา  แสงแกว 

16.00-16.20 NE-EN-019    ระบบแสงสวางพลังงานแสงอาทิตย ธนวัฒน  พันธตุย 

16.20-16.40 NE-EN-020    เครื่องเติมออกซิเจนผิวนํ้าแบบทุนลอยใชพลังงานแสงอาทิตย รุงโรจน  ขะมันจา 

16.40-17.00 NE-EE-001    การพัฒนาโปรแกรมจําแนกลักษณะอาการสําคัญของแผนภูมิ
 ควบคุมสําหรับการควบคุมคุณภาพ 

สุรสิทธิ์  ระวังวงศ 

สาขาท่ี 2 (วิศวกรรมศาสตร และ เทคโนโลยี) Convention  Hall 
 Chair:            รศ.ดร.เสริม  จันทรฉาย  ม.ศิลปากร

 Co-chair:          ดร.วิรชัย โรยนรินทร  มทร.ธัญบุร ี

8.30-8.45 NE-EN-001     การสรางชุดติดตามกําลังงานสูงสุดสําหรับเซลลแสงอาทิตย
 ดวยอัลกอริทึมแบบความนําสวนเพ่ิม 

วิทยา ชัยสงคราม 

8.45-9.00 NE-EN-011   แบบจําลองพลวัตไมเชิงเสนของแบตเตอรี่ตะก่ัวกรดที่ใช
 สําหรับพลังงานทดแทน 

นพรุจ ฤทธานนท 



 

9.00-9.15 NE-EN-012   การศึกษาความเปนไปไดของการบูรณาการระบบจัด
 การพลังงานสําหรับอาคารควบคุมในประเทศไทย 

เอกตระกูล  นาคปลัด 

9.15-9.30 NE-EN-014     การศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบและประยุกตใชงาน
 เครื่องกําเนิดไฟฟาแบสนามแมเหล็ก ตามแนวแกนกับจักรยาน
 ออกกําลังกายเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา 

อานนท  พวงชิงงาม 

9.30-9.45 NE-EN-016   ระบบเฝาสังเกตการทํางานของระบบผลิตไฟฟาจาก เซลล
 แสงอาทิตยและกังหันลมดวยพีซี 

ไชยยันต บุญมี 

9.45-10.00 NE-MT-007    เทคโนโลยีการแบงเซลลดวยเทคนิคเลเซอรของแผงเซลล
 แสงอาทิตยชนิดฟลมบางซิลิคอนบนพ้ืนที่ขนาดใหญ 

วิชิต แสงสุวรรณ 

10.00-10.15  พักรับประทานอาหารวาง   

 Chair:              ดร. สําเนียง  องสุพันธกุล มทร. รัตนโกสินทร

 Co-chair:         ดร. วีระศักด์ิ  ละอองจันทร   มทร.ธัญบุรี

10.15-10.30 NE-CE-006    การพัฒนาคอนกรีตพรุนเพ่ือการระบายนํ้า นันทชัย  ชูศิลป 

10.30-10.45  NE-CE-014    อิฐบล็อกประสานผสมตะกอนจากระบบประปา จรูญ เจริญเนตรกุล 

10.45-11.00  NE-CE-017    การพัฒนาภาษาไพธอนสําหรับเขียนแบบกอสราง สําเนียง  องสุพันธกุล 

11.00-11.15 NE-CE-019    ระบบฐานขอมลูติดตามรายละเอียดความคืบหนาของการ
 บํารุงรักษาโยธา 

พงศกร บุบผาโสมตระกูล 

11.15-11.30 NE-CE-018    การสรางฝายแมวในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าอูนตอนบน โกวิท บุญรอด 

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 Chair:              รศ.ดร.วิจิตร กิณเรศ   สจล. 

 Co-chair:         ดร.กฤษณชนม ภูมิกิตติพิชญ   มทร. ธญับุร ี

13.00-13.15  NE-EE-002    ชุดควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสตรงชนิดไรแปรงถานโดย
 ใชไมโครคอนโทรลเลอร 

สมยศ  สีแสนซยุ 

13.15-13.30   NE-EE-003   การควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟาดวยการปรับความสมดูลย
 โหลด 

ดนุพล  คําปญญา 

13.30-13.45  NE-EE-009    การปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟาดวยอุปกรณชดเชย
 แรงดันแบบอนุกรม 

ถนอมศักด์ิ  แกวสกุณี 

13.45-14.00  NE-EE-023    การปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟาในระบบจําหนาย  22 kV     
                        อ.เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี 

ดนัย  ทองธวัช 

14.00-14.15  NE-EE-027    มูลคาความเสียหายจากเหตุการณไฟฟาขัดของของกลุม 
 พาณิชยกรรมในประเทศไทยดวยวิธีการฟซซีโลจิก 

ปริญญา สมเงิน 



 

14.15-14.30 NE-EE-004    การประเมินคาความไมแนนอนในการวัดของเครื่องมือวัด
 สําหรับหองปฏิบัติการสอบเทียบจําลอง 

ฉลอง  โสดาบัน 

14.30-14.45 NE-EE-016   การประยุกตใชวิธีไฟไนตเอลิเมนตกับการพัฒนาฉนวนไฟฟา นิติพงศ ปานกลาง 

14.45-15.00 NE-EE-030    การศึกษาการวิเคราะหเสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟากําลัง
 โดยใชโปรแกรม  PSAT 

จักรินทร  วิเศษยา 

15.00-15.15  พักรับประทานอาหารวาง   

 Chair:               รศ.ดร.วิบูลย  ช่ืนแขก   มจพ. 
 Co-chair:          ดร.วันชัย  ทรัพยสิงห   มทร.ธัญบุร ี

15.15-15.30  NE-EL-002   การใชงาน LVQ รวมกับคาพารามิเตอรเอ็นโทรปสําหรับจัด 
                       หมวดหมูขอมูล 

จิราพร  เกียรติวุฒิอมร 

15.30-15.45  NE-EL-005   การออกแบบวงจรอินทีเกรเตอรแบบไมสูญเสียที่มีอัตราการ
 ขยายสูงทํางานภายใตแหลงจายไฟเลี้ยงขนาด  1.5 โวลต 

เสนอ  สะอาด 

15.45-16.00  NE-EL-010  การจําแนกขอมูลโดยวิธีการรวมกลุมของเทคนิคโครงขาย
 ประสาทเทียมโดยการเลือกตัวแทนที่เหมาะสมดวยขั้นตอนวิธี
 เชิงพันธุกรรม 

เดช  ธรรมศิริ 

16.00-16.15  NE-EL-011  วงจรกําเนิดสัญญาณซายนควอเดรเจอรโหมด กระแสท่ีใช
 CCCCTA กับ OTA 

ดนุพัฒน ดวงมาลัย 

16.15-16.30 NE-EE-015   วงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรโหมดกระแสท่ีใช CCCCTA   
                        จํานวนหน่ึงตัวรวมกับอุปกรณที่ตอลงกราวนด 

นรเศรษฐ ไทยแท 

16.30-16.45  NE-EL-004     การสรางเคร่ืองใหอาหารปลาในกระชังแบบอัตโนมัติลุมนํ้า 
                        ทะเลสาบสงขลา 

ปยะ ประสงคจันทร 

16.45-17.00  NE-EL-013    การแกปญหาการชนกันของเครื่องอาน RFID ที่มีการสื่อสาร
 แบบเฟรมอะโลฮา 

ธนัสถ  นนทพุทธ 

17.00-17.15 NE-EL-003   การปรับปรุงพารติเคิลฟลเตอร (particle filter) สําหรับการ
 ติดตามวัตถุภาพโดยใชแบบจําลองวัตถุภาพแบบ non 
 Gaussian 

ไกรฤกษ  เชยช่ืน 

17.15-17.30 NE-EL-015  การจําลองการนําทางสําหรับหุนยนตถูพ้ืน วิรัช  กองสิน 

 

 

 

 



 

สาขาท่ี 3 (สังคมศาสตร การศึกษาและอ่ืนๆ )   และสาขาวิจัยวิทยาศาสตรกายภาพ Meeting  Room 1 
 Chair:              ผศ.ดร.สุวรินทร  ปทมวรคุณ   มทร. ธัญบุรี

 Co-chair:        ดร.ชาคริต  นวลฉิมพลี   มทร.อีสาน 

8.30-8.50 NC-3IT-003    ระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม : กรณีศึกษาธีรวัฒน
 ทันตแพทย 

ธาดา จันตะคุณ 

8.50-9.10 NC-3IT-004   การเลือกซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการสอน
 พัฒนาเว็บ 

ณัทณรงค จัตุรัส 

9.10-9.30 NC-3IT-005    การบงช้ีฐานขอมูลเวชระเบียนโดยใช RFID สุจติรา จีนะวงษ 

9.30-9.50 NC-3IT-006    การพยากรณปริมาณ PM10 ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช   
                       โครงขายประสาทเทียม 

เสาวลักษณ อรามพงศานุวัตร 

9.50-10.10 NC-2PH-006  การทดลองบันทึกแสงอินฟราเรดจากแหลงกําเนิดแสงประเภท 
 ไฟประดิษฐแบบเดยไลท 

ประภาภร ดลกิจ 

10.10-10.20 พักรับประทานอาหารวาง   

 Chair:             ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  การคา   มทร.อีสาน

 Co-chair:        รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ   มทร.ธัญบุร ี

10.20-10.40 NC-2CH-011  การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตเอทานอลจากรากตน
 ธูปฤาษี 

ศิริพร ลุนพรม 

10.40-11.00 NC-3ED-001  การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงเพ่ือเสริมการเรียนรูสําหรับ
 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสาร
 การศึกษา 

เทียมยศ ปะสาวะโน 

11.00-11.20 NC-3ED-002 การพัฒนาวิธีการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม เกษม พิพัฒนปญญานุกูล 

11.20-11.40 NC-3ED-003  การเปรียบเทียบความแมนยําวิธีการประมาณคาสูญหาย
 ระหวางวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซต
 อยางหยาบ 

ณรงค โพธิ 

11.40-12.00 NC-3ED-009  การสรางนิสัยในการเรียนวิชาเคมีจากแผนที่มโนทัศน นัดดา อังสุโวทัย 

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน   

 
 
 
  



 

สาขาท่ี 3 (สังคมศาสตร การศึกษาและอ่ืนๆ )   Meeting  Room 1 
 Chair:              ผศ.ดร.อมรรัตน  อนันตวราพงษ   มทร.กรุงเทพ

Co-chair:        ผศ.ดร. นนทลี  พรธาดาวิทย   มทร.ธัญบุร ี

13.00-13.20 NC-3ED-013  ระบบจัดการความรูกลุมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
  ราชมงคลธัญบุรี 

จตุรพิธ เกราะแกว 

13.20-13.40 NC-3ED-015  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาคณะ   
                        บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มทร. ลานนา เชียงราย 

ธนีนุช เร็วการ 

13.40-14.00 NC-3ED-016 การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลดวยการประเมิน 
                        ตามสภาพจริง 

ชไมพร รัตนเจริญชัย 

14.00-14.20 NC-3ED-022  การพัฒนาระบบการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียน
 แบบรวมมือสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                   
 ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

ธัญภัค สังฑมานนท 

14.20-14.40 NC-3ED-030  ผลการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก 

14.40-15.00 NC-3SO-001   ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของประชาชนในเขต 
                       กรุงเทพมหานคร   ตอการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

อุดม สายะพันธ 

15.00-15.20 พักรับประทานอาหารวาง   

 Chair:              รศ.วิมลพรรณ  อาภาเวท   มทร.พระนคร

 Co-chair:         ดร.สุทธิพร  บุญสง   มทร.ธัญบุร ี

15.20-15.40 NC-3SO-006  การใชกิจกรรมบันเทิงความงามแหงชีวิตเพ่ือพัฒนาการแหง
 คุณคาในตนเอง 

ยุรธร  จีนา 

15.40-16.00 NC-3SO-009  การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาในองคกร 
                  ที่ใหบริการฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรม 

ศุภิสสรา โรจนธาร 

16.00-16.20 NC-3SO-011  การจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ชุมชนมีสวนรวมของ
 องคการบรหิารสวนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัด เชียงราย 

ประภาพร พนมไพร 

16.20-16.40 NC-3SO-018   การศึกษาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จขององคกรตาม 
                        หลักการวัดผลการปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา:  
                       โรงงานฉีดพลาสติก 

ดุลย วันบุญกุญ 

16.40-17.00 NC-3SO-019  กลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจ
 ชุมชน (OTOP) ในจังหวัดภาคกลางตอนบน 

พิมพา หิรัญกิตติ 

17.00-17.20 NC-3SO-022   ปจจัยสํานึกทองถ่ินที่มีผลตอการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน
 ของประชาชน 

กุลภัสสร กาญจนภรางกูร 



สารบัญ 
วิทยากรบรรยายพิเศษ 

 

 
   รหัสผลงาน              หัวขอ           หนา 
 

IS–S01 Climate change and domestic carbon offsets in Australia : Principles and 
policy for voluntary vs compliance markets  
Rohan Nelson 
 

              A-1 

IS-BS2 Global warming: Methane production in paddy field at Mae Kong river 
basin, Thailand 
Sansanee Chawanakul  
 

              B-1 

IS-BS3 Functions and Their Application of  Allelochemical Plant Volatiles  
(Survey of  Sex Pheromone Components in Sphinx Moths by Bio-sensory 
Detector Coupled with Gas Chromatography) 
Hiroshi Honda 
 

              C-1 

IS-BS4 Advances In Organic Nanofiber Technology For Pest Management :    
An Entirely Novel Technical Approach To Mating Disruption  of 
Destructive Insects" 
Hans E. Hummel 
 

              D-1 

IS–ET1 Transparent Conductive Oxide Thin  Films for Solar Cell Applications 
Hee Lee Young 
 

              E-1 

IS–ET3 Crosslinking Junctions of Vulcanized Natural Rubber Analyzed by 
Solid-State FG-MAS NMR Spectroscopy 
Seiichi  Kawahara 
 

              F-1 

IS–ET4 Importance of  Interfacial  Properties in Thermoplastics  Composites 
Hiroyuki  Hamada 
 

              G-1 

IS–SS1 The Natural World, Sustainability and  Business Organisations 
Mervyn Dobbin 
 

              H-1 

IS–SS2 Process and Product Development in Germany :   
1. The need of Collaboration Between Universities and Industry  
2. Project Management in Innovation and Development  
Manfred Kuelkens 
 

               I-1 

IS–SS3   Process and product development in Germany 
Examples of new products developed recently by means of these 
algorithms  
Antonio Nisch 
 

               J-1 

 



ภาคบรรยาย 
 
 
กลุมท่ี 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
______________________________________________________________________ 
 

NC-1AG-001 การศึกษาอัตราสวนของวัสดุปลูกที่มีผลตอการอนุบาลกลวยไม 
สกุลรองเทานารี 
มุกดา  สุขสวัสด์ิ   ทิวา  รักนิ่ม   ณิชา  ประสงคจันทร 

1 

NC-1AG-008 เสถียรภาพผลผลิตของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ 
กิตติ บุญเลิศนิรันดร   ระวีวรรณ สุวรรณศร   สุชาดา บุญเลิศนิรันดร 

7 

NC-1AG-009 การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อและการชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกในหลอดทดลอง 
ประภาพร  พงษไทย   สิริแข  พงษสวัสด์ิ 

13 

NC-1AG-010 ผลของการแชเมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาในการอบตอการงอก 
ของเมล็ดขาววัชพืช 
อังคณา ธนกัญญา   มุขสุดา คําทรัพย   สุรชาติ โคตะมา   ยลณา ศุกระศร 

20 

NC-1AG-015 การเปรียบเทียบพันธุขาวโพดหวานในการปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคลี 
พรทิพย พรสุริยา   ปราโมทย พรสุริยา 

26 

NC-1AN-003 ผลของขาวโพดไรสีมวงในอาหารไกกระทงตอสมรรถภาพการผลิต 
และคุณภาพซาก 
พรรณระพ ี อํานวยสิทธิ์   ทินกร  ทาตระกูล   ณิฐิมา   เฉลิมแสน   คมสัน  อํานวยสิทธิ์ 

31 

NC-1AN-007 การเปรียบเทียบระดับความเขมขนของนํ้าผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึงมันสําปะหลัง          
ในการยับยั้งการเจริญของ  Pseudomonas aeruginosa  และ Escherichia coli 
สุวดี  อิสรายุวพร   อัญชลี  สวาสด์ิธรรม 

38 

NC-1BI-002 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในคลองรังสิต  
จังหวัดปทุมธานี 
สิริแข พงษสวัสด์ิ   สุทธวรรณ สุพรรณ   วัชระพงศ วรเศรษฐพงศ  
ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 

42 

NC-1EN-001 การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบ 
กนก  อุไรสกุล 

48 

NC-1EN-002 การยับยั้งไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 ของสารสกัดโพรพอลิส 
ศิรินาฏ  มุสิเอก   ยิ่งมณี ตระกูลพัว 

54 

NC-1EN-003 การเปล่ียนสภาพกอไผผุเปนมูลของหนอนดวงกวางชน 
เผดิมศิลป รามศิร ิ  สุภาพร รตันาพันธุ   ปราโมทย ทิมขํา  แสงแกว คํากวน   
นพรัตน จันทรไชย   สุทธิดา ปญญาอนิทร  นันทนา เตชนันท 

60 

NC-1FI-001 การใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูนากระปองเปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนในอาหาร สําหรับเล้ียงปลาสวายเนื้อขาว 
เจษฎา  อิสเหาะ   สุภาวดี  โกยดุลย 

65 



 ภาคบรรยาย  (ตอ)  

NC-1FI-005 การยืดอายุการเก็บรักษาปลาชอนทะเลแดดเดียวโดยใชการเคลือบ 
สารสกัดหยาบจากตนยอปา (Morinda coreia Ham.) 
ชุตินุช สุจรติ   อุไรวรรณ  วัฒนกุล   ยาวาเรียะ ปงแลมาปเุลา    มัทนา  ทองเคลา 

72 

NC-1FO-005 การพัฒนาผลิตภัณฑปลากะพงรมควันเย็น 
อินทุอร  กําแพงทอง   ชาลีดา บรมพชิยัชาติกลุ   วรภา คงเปนสุข 

77 

NC-1FO-006 คุณคาทางโภชนาการของดวงกวางชน (Xylotrupes gideon Linnaeus) และ 
การพัฒนานํ้าพริกดวงกวางชน 
นพรัตน   จันทรไชย   สุทธิดา ปญญาอินทร  เผดิมศิลป รามศิร ิ   สุภาพร รตันาพันธุ   
ปราโมทย ทิมขํา   แสงแกว คํากวน   นันทนา เตชนันท 

84 

NC-1FO-008 การศึกษาเปรียบเทียบอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและ 
ไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
นเรศ  นาใต   วทัญู รอดประพัฒน   ณัฐพล รุนประแสง   กิตติศักด์ิ วิธินันทกิตต   

88 

NC-1FO-009 ผลของการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งตอสมบัติทางเคมีและกายภาพ
และความชอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกปลาดุก 
ประดิษฐ  คําหนองไผ 

94 

NC-1FO-010 ผลของการใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาตอสมบัติทางเคมี  สมบัติกายภาพและ
การยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก 
ชานนท  สิงหทอง   ประดิษฐ  คําหนองไผ 

100 

NC-1SO-001 ประสิทธิภาพของปุยอินทรียและปุยเคมี ในการเพ่ิมผลผลิตหญาหวายขอ 
เพ่ือเปนอาหารโคชน 
เผด็จ  สังขไพฑูรย   ศิริศักด์ิ บริรักษธนกุล

 
  สมศักด์ิ เลีย่มนิมิตร 

107 

 
 

กลุมที ่3  สังคมศาสตร  การศึกษา  และสาขาอื่นๆ 
______________________________________________________________________ 
 

NC-3AC-001 การศึกษาผลกระทบการพัฒนาตออาคารอนุรักษในเขตชุมชนเมือง  
กรณีศึกษา  :สถานทูตรัสเซีย (เดิม) 
อารี  เลาะเหม็ง   วทิยา  พิมลสิทธิ์ 

116 

NC-3AC-002 การปรับปรุงอัตลักษณดานหนาอาคารเรือนรานคาในยานคนจีน  
ถนนเจริญเมือง เชียงใหม 
กาญจน  นทีวุฒิกุล 

123 

NC-3AF-001 การสรางแบบขนาดมาตรฐานเสื้อผาสตรี 
พรโพยม วรเชฐวราวัตร   พันธยศ  วรเชฐวราวัตร 

129 

NC-3AM-001 การใชดนตรีเพ่ือพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรคและเพ่ือพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ 
สายหยุด  อุไรสกุล 

134 

   



 ภาคบรรยาย  (ตอ)  

NC-3AP-001 การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพื่อการทองเที่ยว 
จังหวัดนครปฐม 
สุภาวดี  พนัสอําพน   ศรีสุดา ลีลาสุวฒัน 

140 

NC-3BA-006 กลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา
บานหวยแกว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
วรรณิดา  ประสพธรรม   เพ็ญจันทร  รวิยะวงศ 

145 

NC-3BA-011 ผลกระทบของการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอการดําเนินงานของ
รานคาปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย) และความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอ
รานคาปลีกสมัยใหม 
เกยูร  ใยบัวกลิ่น 

151 

NC-3ED-001 การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงเพ่ือเสริมการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
เทียมยศ  ปะสาวะโน 

157 

NC-3ED-002 การพัฒนาวิธีการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
เกษม พิพัฒนปญญานุกูล  ธาํรง เปรมปรีด์ิ  สงวน ปทมธรรมกลุ

164 

NC-3ED-003 การเปรียบเทียบความแมนยําวิธีการประมาณคาสูญหาย ระหวางวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซตอยางหยาบ 
ณรงค  โพธิ   สมชาย ปราการเจริญ 

169 

NC-3ED-009 การสรางนิสัยในการเรียนวิชาเคมีจากแผนที่มโนทัศน 
นัดดา  อังสุโวทัย 

175 

NC-3ED-013 ระบบจัดการความรูกลุมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
จตุรพิธ  เกราะแกว   สุวรินทร  ปทมวรคุณ 

182 

NC-3ED-015 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 
ธนีนุช  เร็วการ   กนกอร  รกัเผื่อน   แสงเดือน  กุนา 

188 

NC-3ED-016 การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ดวยการประเมินตามสภาพจริง 
ชไมพร  รัตนเจริญชัย 

193 

NC-3ED-022 การพัฒนาระบบการเรียนการอสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ  
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลอีสาน นครราชสีมา 
ธัญภัค  สังฑมานนท 

199 

NC-3ED-030 ผลการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม 
เกียรติศักด์ิ  พันธลาํเจียก 

206 

NC-3IT-003 การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริหารคลินิกทันตกรรม 
ธาดา  จันตะคุณ   จันทรจิรา รินทะรึก   ธิติ จันตะคุณ   เกษรินทร รุงเรือง 

212 

NC-3IT-004 การเลือกซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการสอนพัฒนาเว็บ 
ณัทณรงค  จตุรัส   ธีรวัฒน ไพบูลยกุลกร 

217 



 ภาคบรรยาย  (ตอ)  

NC-3IT-005 การบงช้ีฐานขอมูลเวชระเบียนโดยใช RFID 
สุจิตรา  จีนะวงษ   สิทธิชัย  จีนะวงษ 

224 

NC-3IT-006 การพยากรณปริมาณ PM10 ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชโครงขายประสาทเทียม 
เรเดียลเบซิสฟงกชัน และวิธีบ็อกซและเจนกินส 
เสาวลักษณ  อรามพงศานุวัต   พยุง มสีัจ

229 

NC-3SO-001 ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน 
อุดม  สายะพันธุ   สุทธิ  ชัยพฤกษ 

236 

NC-3SO-006 การใชกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง
รายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุรธร  จีนา   ธวัชชยั   พึ่งธรรม 

243 

NC-3SO-009 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา ในองคกรที่ใหบริการ
ฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรม 
ศุภิสรา  โรจนฐาน  ณรงคพนธ บุญทรงไพศาล 

248 

NC-3SO-011 การจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ชุมชนมีสวนรวมขององคการบริหาร                
สวนตําบลทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ประภาพร  พนมไพร   วรัทยา  สุภารตัน   พันทิพา  ปญสุวรรณ 

254 

NC-3SO-018 การศึกษาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จขององคกรตามหลักการวัดผล
การปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก 
ดุลย  วันบุญกุญ   ระพี กาญจนะ 

260 

NC-3SO-019 กลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP) 
ในจังหวัดภาคกลางตอนบน 
พิมพา  หิรัญกิตต ิ  ฐาปนีย  สุทธสน่ัน   สมชาย  หิรัญกิตติ   สุพรรณี  อินทรแกว 

266 

NC-3SO-022 ปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินที่มีผลตอการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน 
ของประชาชนภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กุลภัสสร   กาญจนภรางกรู   สุธี   พลพงษ   กาญจนา แกวเทพ 

271 

 



ภาคโปสเตอร 
 
กลุมที ่1 วิทยาศาสตรชีวภาพ 
______________________________________________________________________ 
 

NC-1AG-002 ลักษณะทางชีววิทยาของเครือหมานอย  
สวาท  สายปาระ 

278 

NC-1AG-011 การศึกษาการเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการทําการเกษตรตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 
วัชรินทร สราวิช  วาทิต  สุริย  กาย คายเพชร  พิเนตร คํามีภักดี  แกว อาษาราช 

284 

NC-1AG-013 ลักษณะคุณภาพและองคประกอบของหัวแกนตะวัน (Helianthus tuberosus L.) 
สมพิศ  สายแกว   รัชฎา ตั้งวงคไชย   อัมพร แซเอียว 

288 

NC-1AG-014 การทดสอบผลผลิตและความตานทานไวรัสแตงกวาในสภาพแปลง 
พรนภา  ทิวาลัย   จานุลักษณ ขนบดี 

294 

NC-1AN-002 การวิเคราะหสุขศาสตรและความเสี่ยงของเช้ือซาลโมเนลลา 
ในโรงฆาสุกร  ในจังหวัดนาน 
นพรัตน  จันทรไชย  ธงชัย  เฉลิมชัยกจิ  เชิดศักด์ิ  คําศิลา  สุภาพ  เหมืองแกว   
สงศักด์ิ  ศรีสงา  กนกดล  สิริวัฒนชัย   นภาพร  เลิศวรปรีชา 

297 

NC-1AN-004 การศึกษาคุณคาทางโภชนะ และลักษณะบางประการของใบ และเหงา
สับปะรดหมักรวมกับวัสดุเสริมชนิดตางๆ เพ่ือใชเปนอาหารโคนม 
พนอม  ศรีวัฒนะสมบัติ   จําเนียน เปกเครือ   ณิฐิมา เฉลิมแสน   ธัญรัตน จาร ี

303 

NC-1AN-009 การศึกษาคุณคาทางโภชนะ และลักษณะบางประการของกากสับปะรดหมัก
รวมกับอาหารหยาบชนิดตางๆ เพ่ือใชเปนอาหารโค-กระบือ 
จําเนียน เปกเครือ   พนอม ศรีวัฒนสมบัติ   ณิฐิมา เฉลิมแสน   ธัญรัตน จาร ี

309 

NC-1BI-004 การศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี และ              
ความเปนไปไดในการนําเสนใยมาผลิตเปนเสนดาย 
สุทธิลา  สวนาพร  ออยทิพย  ผูพัฒน 

314 

NC-1FI-002 การทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ยอยไดใน
อาหารตางกันตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของ 
ปลาตะเพียนขาว 
กฤติมา     เสาวกูล   สําเนาว   เสาวกลู   ญาณัท   หงษเต็งสกุล 

320 

NC-1FI-006 การใชสบูดําสกัดนํ้ามันเปนแหลงโปรตีนในอาหารปลานิล 
สําเนาว   เสาวกูล   กฤติมา    เสาวกลู   ญาณัท   หงษเต็งสกุล 

326 

NC-1FO-003 การพัฒนาผลิตภัณฑบะหม่ีขาวเจา 
ทศพร  นามโยง   ปาริฉัตร สุรามาตร   รวิวรรณ  เกตุประยูร 

332 

NC-1FO-004 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองและขาวกลองงอก 
จันทรเพ็ญ  บุตรใส   จินตรา แฉงสูงเนนิ   พนาพร วิชาธรณ  อรพรรณ บุญประเทือง 

336 

   



 ภาคโปสเตอร (ตอ)  

NC-1FO-011 การพัฒนาการผลิตแปงฟลาวรจากพืชบางชนิดในประเทศไทยและการศึกษา
สมบัติบางประการดานเคมี- ฟสิกสและชีวภาพของแปงฟลาวรที่ผลิตได 
กาญจนา ชินสาํราญ   นิตยา สําเร็จผล 

342 

NC-1FO-012 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตเปดในกลุมเกษตรกรรายยอยเพ่ือสนอง
ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย 
สุจิตรา  สราวิช   จิรัฏฐ  บุญแสนแผน   สุทธิพงษ  บุตรสาพันธุ   จิราพร  สระแจม  
พิเศษ  คุณวงษ   วาทิต  สุริย   อภิวัฒน   สินแสง 

348 

NC-1FO-013 การพัฒนาผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงสําหรับกลุมสหกรณการเกษตร        
หุบกระพงจํากัด 
จุฑา พีรพัชระ   ดวงสุดา  เตโชรส  วรลักษณ ปญญาธิติพงศ 

352 

NC-1SO-002 อิทธิพลของการใชปุยเคมีรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศส 
สมพร  คนยงค 

357 

NC-1SO-003 การใชประโยชนจากปุยมูลหนอนดวงกวางชนในผักคะนา 
สุภาพร  รัตนาพันธ   ปราโมทย ทิมขํา   เผดิมศิลป รามศิร ิ  แสงแกว คํากวน  
นพรัตน จันทรไชย   สุทธิดา ปญญาอนิทร   นันทนา เตชนันท 

362 

 
 

กลุมที ่3 สังคมศาสตร  การศึกษา  และสาขาอื่นๆ 
______________________________________________________________________ 
 

NC-3AA-001 การสรางสรรคตนแบบลวดลายผาไทลานนาแบบรวมสมัย 
ใจภักด์ิ บุรพเจตนา 

367 

NC-3AA-002 การพัฒนาผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
สุรพันธ  จันทนะสุต 

371 

NC-3AA-003 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา บานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย 
สุจินต  เพิ่มพูล 

377 

NE-3AA-004 อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ อุโบสถวัดสามแกว 
จังหวัดชุมพร 
นิลุบล  ขอรวมเดช 

384 

NC-3AM-002 ดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
สุภาสิรีร  ปยะพิพฒัน   มนศักด์ิ  มหิงษ 

389 

NC-3AM-003 ประสิทธิผลของการนําดนตรีไปใชเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาสําหรับเด็ก
ปฐมวัย ในสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 
ถาวรดา  จันทนะสุต 

395 

NC-3AP-003 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรเพ่ือสงเสริมการขาย 
สุมาล ี ทองรุงโรจน   จันทรเพ็ญ  พรหมเมศร   นงลักษณ  ลัคนทินากร 

401 



 ภาคโปสเตอร (ตอ)  

NC-3BA-004 ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑยาหมองและน้ํามันนวดจากมะแขวนของ
กลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอม จังหวัดนาน 
กรรณกิาร ปนตา  ฐิตินันท  จันทรศรีเจริญ    

406 

NC-3BA-007 ตนทุนและผลตอบแทนงานหัตถกรรมใยแคลเซียมของกลุมหัตถกรรมอิงดอย
จังหวัดนาน 
สมบูรณ  กุมาร 

411 

NC-3BA-008 ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลนาน 
ฐาณิญา  อิสสระ   จิตรา ปนรูป   สมประสงค  สิทธิสมบัติ 

417 

NC-3BA-009 บทบาทของความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีตอนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ 
และศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจสงออกเครื่องสําอางคในประเทศไทย 
ณภัทร  ทิพยศรี 

424 

NC-3ED-004 การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากร 
ชายฝงทะเล 
กฤษณะ  พันธุจินดา   ชาล ีนาวานุเคราะห   สุวลักษณ สาธมุนัสพันธุ  ไพบูลย แจมพงษ 
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Abstract — Do voluntary or compliance markets lead to more sustainable outcomes? This question is 
currently being asked in the design of climate change policy in Australia – including the design of carbon 
offsets schemes. This presentation will show how compliance and voluntary market offsets schemes can 
complement each other in efforts to combat global warming. 

Climate change is a global problem. Determining the combined effect of national efforts to reduce 
greenhouse gas emissions requires international systems of reporting such as the one currently in place under 
the Kyoto Protocol. Policies for achieving national emissions reductions targets give rise to compliance 
(obligatory) carbon markets. Demand for carbon offsets arises from greenhouse gas emitting businesses who 
can use them to partially meet their mandatory obligations under regulatory schemes such as emissions 
trading systems or carbon taxes. This is complemented by demand for offsets from businesses voluntarily 
offsetting their emissions or becoming carbon neutral in line with corporate social responsibility goals. 
Voluntary offsets schemes also recognise abatement (avoidance, reduction or removal of greenhouse gases 
from the atmosphere) through voluntary action beyond that required by regulation to meet national targets.  

The Australian Government is introducing the Carbon Farming Initiative (CFI) to allow crediting of offsets 
for abatement activities in agriculture, forestry and other land-based sectors that will not be covered by future 
regulatory schemes.  The CFI will generate offset credits that can be used in both compliance and voluntary 
markets. It is complemented by the National Carbon Offset Standard (NCOS) which will provide consumers 
with confidence in and the integrity of the carbon neutral products, while providing guidance to businesses 
seeking carbon neutral status.  

A key challenge in designing compliance and voluntary offsets schemes is to achieve a balance between the 
environmental integrity, market value and participation. The market value of all types of offsets depends on 
consumer perceptions of their environmental integrity. Environmental integrity is achieved through the 
interpretation and application of a set of principles essential for converting abatement into property rights that 
can be traded in carbon markets. These environmental integrity principles are used to define offsets and can 
include additionality, permanence, measurability, leakage, auditability, registration and transparency.  

Relaxed governance standards for implementing these environmental integrity principles have the advantage 
of reducing the costs of administering and participating in a scheme through less stringent technical review 
and auditing procedures. This can encourage the innovation and rapid adoption of abatement technologies. 
However, the advantages of increased participation must be traded off against the risks that relaxed 
governance standards pose to environmental integrity and therefore consumer confidence and the market 
value of offsets.  

This presentation will examine the different objectives of compliance and voluntary market offsets schemes, 
and the implications that this has for the interpretation of the environmental integrity principles. In doing so it 
will explore the different governance options available under the two types of scheme, and how these provide 
options for implementing offset principles. The comparison of the two types of scheme will show that they 
are providing a complementary basis for climate change policies that contribute to sustainable development 
in Australia. 
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GLOBAL WARMING : Methane Production in Paddy Field  
at Mae Klong River Basin, Thailand 

 
Sansanee   Chawanakul 1 

 
Abstract—The chemical properties of atmosphere methane are leading to global climate change in this 
century.  Its impact on “Global Warming” has unexpectedly facing us through various episodes on this earth. 
Rice fields serve as one of the most significant contributors (� 20-25%) on this issue.  The flood 
surroundings deformed rice soil into anoxic condition.  This twisted the flooded soil to be a benefit on 
providing the adequate nutrient, capable for bacterial requirement on methane production and then, transfer 
the gas through rice plants as methane emission in paddy field.  This work is compared with another work on 
rice cv: Supanburi 1, Supanburi province, central part of Thailand.  The methane production was studied in 
laboratory scale with the methane-producing bacterial communities at rice rhizosphere, Mae Klong River 
Basin, Northeastern region, Thailand.  Samples comprised of rooted (R), rooted soil (RS) and non-rooted soil 
(NR) from paddy fields of rice cv: Jasmine at Warinchamrab district, Ubon ratchathani province.  The peak 
on methane production reported maximum at rooted, rooted with soil and non-rooted soil at day 75 of 
reproductive phase (RP75) of rice cultivation, with the amount of 12.9, 6.4 and 4.8 mmole gdw-1, 
respectively.  This expressed higher result on rice cv: Supanburi 1 with the average of 1.37 μmole gdw-1 at 
planted field.  The bacterial number of methane-producing group similarly originated highest at rooted, 
rooted with soil and non-rooted soil at RP75 of rice cv: Jasmine at 1.4 x 103, 1.1 x 103 and 0.25 x 103 cell 
gdw-1, respectively.  The results correspondingly indicated the equal amount of microorganism of rice cv: 
Supanburi 1 by the average 1.0x103 cell gdw-1 at planted field.  The relationship between methane production 
and bacterial population size were obviously observed at reproductive phase in particular at rooted zone.  
This could lead into the fundamental data that bring the solution on the methane production reduction as well 
as the control on methane emission in the near future.  This can be the additional clue on global warming 
discount with the complement data from tropical paddy field on Mae Klong River Basin, the Northeastern 
area of Thailand.  
 
Keywords— Methane production, Methane emission, Paddy field, Global warming 

1. INTRODUCTION 

     Methane responsible to global warming 
potential (GWP) is about 30 times more effective 
than CO2 . Paddy fields have named as one of the 
most significant sources of atmospheric methane, 
accounting for about 25% or 25-100 Tg of the 
entire global biogenic methane budget, annually 
[1],  [2], [3].  

     Methane production is directly affected by the 
activity of methane-producing bacteria or 
acetoclastic methanogens which require acetate as 
substrate (66%)  at highly anaerobic conditions as 
well as H2-CO2 as substrate (33%) for their 
metabolism. The biomethanation is completed by 
a complex microbial consortium in the soil. 
Polysaccharides are the organic substrates that 
were converted to alcohols, volatile fatty acids 
(VOCs), H2 and CO2.  In rice-field soils, about  
20-30% of methane is produced from H2/CO2, the  
rest is from acetate [4], [5].  In the overall 
methane dynamics, rice plants process as:                
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1) source of methanogens substrate, 2) channel for 
methane pass well through the system of rice 
plants inter-cellular air space (aerenchyma) [6] 
The rice plant also provided the methanogenic 
substrates through root exudates, decay roots and 
leaf fall and 3) potential methane oxidizing micro-
niche at the rice root by diffusing oxygen which 
favor the growth on methane-consuming bacteria.  

     To understand the process on methane 
production in paddy fields, the methane 
production in laboratory scale and methane-
producing bacteria in terms of the dynamic in 
bacterial population number by using the MPN 
technique were determined in soil of transplanting 
rice cv: Jasmine, Warinchamrab district, Ubon 
ratchathani province, Mae Klong River Basin, the 
Northeastern part of Thailand. 

2.  METHODOLOGY 

Soil Samples Collection 

     The experimental designed as a completely 
randomized block design (RCBD). The soil 
samples were collected at 3 different zones 
(rooted, rooted with soil and non-rooted zones) of 
Jasmine rice in reproductive phase (day 60-90) 
approximately from experiment transplanted 
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paddy fields, located at Ubon ratchathani province  
(Sawangweerawong village, Warinchamrab 
district). (Fig.1).  
 

 

 

Fig.1.  Location map of sampling sites at                        
             Ubon ratchathani province, Thailand 

     Soils of rooted zone and non-rooted zone were 
sampled at initial period using plastic core 12x2 
inch horizontally under water level, at depth 5 cm. 
The soil samples are separated in plastic bags and 
maintained at 4oC in an icebox. The collected 
times was during 11.00-3.00 pm that represented 
as the high peak methane emission in rice field 
[8].   Samples were determined for methane 
production and, population of acetoclastic 
methanogens  in the laboratory. 

Soil Slurries Preparation 

     Soil samples 25 gm were mixed with 25 ml of 
methanogens basal medium (1:1 w/v).  These 
were prepared in triplicate. Then, soil slurries 
were put into serum vial (50ml.), closed with 
rubber stoppers, flushed with 99.9 % N2 gas for 
10 minute and incubated at 37oC for 2-4 weeks 
[9]. 

     The soil characteristics recorded at study site at 
early boosting stage (day 70) is moisture content, 
volatile solids, ash content, soil carbon soil 
hydrogen and the colour. Soil component 
comprised with pH 7.8 with moisture content 
24%, volatile solid and carbon of 2%  and 1.1, 
respectively.  The temperature is 24oC while its 
color is black (Table 1) [10]. 

 

 

 

 

 

Table 1.  Soil samples characteristics at early      
               reproductive phase 

    
Notes;  mean, triplicates,  B=black 

              [11] 
 
Methane producing bacteria (MPB) media 

     The dominant species considered in this study 
were methane-producing bacteria (MPB) or 
acetoclastic methanogens. Then, selective media 
that necessary in this case are Methane producing 
acetoclastic bacteria or methanogens medium 
[12]. 

Determination of Methane Production  

     The soil slurries were prepared triplicately by 
using 25 gm soil mixed with 25 ml of 
methanogens basal medium at ratio 1:1 w/v. Then, 
soil slurries samples were put in serum vial, 
closed with rubber stoppers and flushed head 
space with 99.9 % N2 gas for 10 minutes. These 
vials were incubated at 37oC for 2-4 weeks in 
order to determine the production of methane.  

Methane Production Measurement 

     50 l of the headspace gas of sample vials was 
taken by gas tight syringe, then injected into a Gas 
Chromatograph (GC); Shimadzu ® model GC-
14A equipped with a thermal conductivity 
detector (TCD) to analyze the headspace methane 
gas. The proportion of entire gas produced was 
calculated with percent of methane gas reported in 
the volume of methane production of soil 
samples. 

The Enumeration of Methane-producing 
Bacteria  

     The numbers of methane-producing bacteria 
were counted by the most probable number 
(MPN) technique, as described by [13]. The soil 
dilution was mixed with acetoclastic methanogens 
medium into 10 ml serum vial. The headspace 
was purged with 99.9% nitrogen gas and then 
capped with rubber stoppers. The proportions of 
vials, which test positive and negatives for 
methane production, are checked by Gas 

Parameters Early reproductive 
 phase 

pH 7.8 
Moisture content 
(%) 

24.0 

Volatile solids 
(%) 

2.0 

Ash content) (%) 98.0 
Soil carbon (%) 1.1 
Soil hydrogen (%) 1.33 
Soil temperature 
(๐C) 

24 

Soil color B 
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Chromatograph (TCD). The MPN results were 
interpreted with appropriate statistical tables [14], 
[15]. 

Statistic analysis 

     Data were analyzed with the analysis of 
variance (ANOVA) using Statistic Analyse 
System (SAS) software. To test for difference 
among soil samples, treatments are used as main 
effects. Relations among sites in each soil sample 
at the same field were analyzed by computing 
correlation coefficient by SAS. Treatment effects 
was compared by F-test and Duncan’s New 
Multiple Range Test Method with Least 
significance Difference (LSD) at   0.05. 

3.  RESULT AND DISCUSSION 
 

3.1   Methane productions and methane-         
       producing bacterial population size at       
      unplanted and planted paddy fields. 

     The average methane production was 
positively correlated with bacterial population 
size. The previous result indicated the higher 
production of methane in planted rice field as 
shown in Table 2. Methane production was 
significantly higher in planted (1.30.27mol 
gdw-1 d-1) than in unplanted (0.81 mol gdw-1 d-1) 
at central rice fields. The reason was caused by 
large amount of methane-producing bacteria. Rice 
plants in planted rice field might indirectly 
involve in methane production through providing 
the availability of substrates by stimulated the 
growth of methane producing population in this 
paddy field. 

Table 2.  Average methane production and      
                acetoclastic methanogenic population     
                size in unplanted and planted paddy     
                field [8]  
 

Parameters 
Unplanted 
rice field 

Planted 
rice field 

Methane 
production       
(  mol gdw-1 
d-1) 

0.81ns0.001 1.3*0.27 

Acetoclastic 
methanogenic 
population 
number  (cell 
gdw-1) 

4.5 x 10*  
2.1 x 10 

1.0x103*  
6.0 x102 

Mean  SD, Triplicate. 
 * Significantly different at P ≥ 0.05 
NS, not significantly different 

     The amount of methane produced per cell of 
methane producing bacteria was determined from 
the prior work at rooted and non-rooted 

(rhizospheric and non-rhizospheric soil) as shown 
in Fig. 2.  The methane produced was higher at 
boosting stage.  The similar change in methane 
producing bacterial population sizes was occurred 
at the same period in paddy field.  This expressed  
of  the high specific bacterial (methanogenic)  
activity (SMA) during day 35 to 42 day of 
cultivation were the sources on the methane 
production during vegetative stage before it was 
dramatically low to the ripening stage [10]. 
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Fig.2.  The number of methane-producing     
      bacterial population size in rooted,     
       rooted with soil and non-rooted soil     
      [7].  

     The prior results from central part of Thailand 
lead the similar way from the differ rice cv; 
Jasmine rice from Mae Klong River Basin, the 
Northeastern part of Thailand as shown in the 
following Fig. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.  The number of methane-producing        
             bacterial population size in rooted,   
             rooted with soil and non-rooted soil rice        
             cv; Jasmine rice from Mae Klong River     
             Basin, the Northeastern part of     
            Thailand 
       

Methane-producing bacterial population size of Jusmine rice 
field, from Ubon Ratchathani province
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Methane production from Jusmine rice field, 
Ubon Ratchathani province
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Fig.3. showed that Methane - producing 
bacterial population size in rooted, rooted with 
soil and non-rooted soil since day 70 up to day 90.  
The Methane-producing bacterial population size 
initiated at rooted soil at day 70, 75, 80, 85 and 90 
of reproductive phase of rice cultivation with the 
amount of 1.0x103, 1.4x103, 1.1x103, 1.1x103 and 
0.45x103 cell gdw-1, respectively. Methanogenic 
population size in rooted, rooted with soil and 
non-rooted soil Jusmine paddy field are the 
highest at day 75 were 1.4x103, 1.1x103 and 
0.25x102 cell gdw-1, respectively [11].   

     During rice cultivation, nitrogen fertilizer was 
applied at the beginning around day 30-40 as 
basal and top-dressing application in the paddy 
field. This might allowed nitrogen source to be 
essential for microbial growth and high numbers 
of methane producing bacterial cell at 
reproductive stage of rice cultivation. 

3.2  Methane production of rooted and non-      
       rooted zone in planted rice field  

     There are two major rice cultivation practices 
in Thailand; transplanting and broadcasting. In 
transplanted field, rice stems were drilled in row 
with space area between rice plants while in the 
broadcast process, rice seedlings were spread over 
the field with limited area among rice roots. 
Methane production bacterial were found attached 
to rice root area and mostly of methane (95%) was 
emitted through rice stem [16], [17], [18]. 
Methane production at rooted and non-rooted 
zone by cultivation time were indicated both at 
central (Fig. 4) and the result from Mae Klong 
river basin (Fig. 5) as follows; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.  Methane productions at rooted and non- 
rooted zone during rice cultivation (rice cv: 
Supanburi 1), Supanburi province, central 
part of Thailand. 

     Methane production from the transplanted 
area, central part of Thailand during rice 
cultivation was similar in general, except at day 
56 of reproductive phase with high methane 
production in rooted zone was found. The rate of 
methane production at day 56 was 1.55  0.27  
mol gdw-1 d-1 which was three times higher than 
the production in non-rooted zone over the whole 
planting period [5].  

     This work focused on the methane production 
at rooted, rooted with soil and soil at Jasmine rice 
field, Mae Klong River Basin, the Northeastern 
part of Thailand (Sawangweerawong village, 
Warin chamrab district, Ubon ratchathani 
province).  Methane production was observed in 
particular at reproductive phase of rice cv: 
Jasmine (day 60-90).  The differences of methane 
production between rice, rice rooted and non 
rooted samples shown in the following Fig. 5. 
[15]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5.  Methane productions at rooted and non-      
            rooted zone during rice cultivation (rice      
            cv: Jasmine), Ubon ratchathani  

  province, northeastern part of      
           Thailand. 

     The methane production at rooted, rooted with 
soil and non-rooted soil since day 70 up to day 90 
(Fig. 5) reported the higher amount of methane 
production than previous data shown at central 
area of Thailand.  This work dominantly  
investigated at boosted or reproductive phase (day  
70, 75, 80, 85 and 90).  The methane production 
found at rooted found at 7.2, 12.9, 11.4, 10.9 and 
9.0 mmole gdw-1, respectively.  Whereas, rooted  
soil found at the amount of 5.0, 6.4, 5.6, 5.4 and 
4.9 mmole gdw-1, respectively and non-rooted soil 
found at the amount of 2.6, 4.8, 3.9, 3.4 and 3.3 
mmole gdw-1, respectively.  The highest amount 
of methane production found boosted at rooted, 
rooted with soil and non-rooted soil at day 75 of 
reproductive phase (RP75) of rice cultivation with 
the amount of 12.9, 6.4 and 4.8 mmole gdw-1, 
respectively [15].   

     Lu et al., 2000 [19] reported that during 
boosting stage or flowering stage of rice, root 
exudates was minimal.   Mikha et al, 2001 [20] 
additionally found that methane production was 
positively related with root exudates content. At 
rooted zone experiment, higher methane 
producing bacteria with higher methane 
production was similarly observed during 
boosting or reproductive phase. This may due to 
the effect of root exudates that promote methane 
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production.  This is because organic compounds 
found in root exudates can be converted to 
microbial substrates and methane subsequently 
[21], [22], [23]. 

     However, the methane production occurred at 
rooted zone at planting rice. This caused by the 
effect of essential nutrient from root exudates and 
declaing roots are important sources of methane 
production especially at the later growth stages of 
the early rice plant [24]. This work indicated the 
difference of two rice species with its location of 
plantation region.  These results reported the 
higher methane production of rice cv: Jasmine at 
Ubon ratchathani province, Mae Klong River 
Basin, the Northeastern part of Thailand than 
central part of Thailand.  The magnify amount 
products of methane at northeastern region could 
lauch the hint problem on further study of global 
warming reduction of us in the near future. 

4.  CONCLUSIONS 

     The amount of methane production 
significantly boosted at rooted, rooted with soil 
and non-rooted soil at day 75 of reproductive 
phase (RP75) of rice cultivation rice cv: Jasmine. 
Ubon ratchathani province.  The methane-
producing bacterial population size 
correspondingly found greatest at rooted, rooted 
with soil and non-rooted soil at RP75, 
respectively.  This data indicated the difference in 
the interesting higher data to compare with the 
result at central area.  Thus, the relationship 
between methane production and methane-
producing bacterial population size were 
obviously established at RP75 in particular at 
rooted zone.  This basic evidence bring about the 
primary data on methane production reduction as 
well as the control on its emission.  This could 
enhance global warming incredibly. 

     Additionally, the following soil characteristics 
pragmatic at this work at Ubon ratchathani 
province, Mae Klong River Basin, the 
Northeastern part of Thailand, bring about the 
idea of how important on the significant on 
mitigation on methane reduction as carbon sinks 
in paddy fields (Table 3).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table  3.  Soil characteristics at reproductive      
                 periods of rice cv: Jasmine of     
                 experimental plantation (d70-d90),     
                 Ubon ratchathani province [15] 
 

Parameters 

Soil characteristics 
Rice cultivation periods (days) 

d70 d75 d8
0 

d85 d90 d95 

pH 7.8 7.2 7.
6 

7.7 7.6 7.58 

Moisture 
content (%) 

24 25 24 24 25.6 24.6 

Volatile 
solids (%) 

2.0 2.7 2.
2 

1.7 2.0 2.1 

Ash content) 
(%) 

98.0 97.3 97
.8 

98.3 98.0 97.8 

Soil carbon 
(%) 

1.1 1.5 1.
2 

0.9 1.1 1.2 

Soil 
hydrogen 
(%) 

1.33 1.8 1.
5 

1.16 1.33 1.42 

Soil 
temperature 
(๐C) 

24 25 19 22 27 23.4 

Soil color B B B B B Br 
Note: mean, n=3, B=black,  Br=brown 

     It was agreed that available nutrients, organic 
matter (volatile solid and soil carbon) at rice 
rooted soil derived from rice root and then, 
accumulated at rice reproductive phase. This 
expressed in the nourishment of reproductive soil 
(d70 and d75) that soil carbon (1.5%), soil 
hydrogen (1.8%) and volatile solids (2.7%) that is 
suitable as carbon stocks as carbon sink at paddy 
fields.  This could bring into the mitigation on the 
reduction of atmospheric methane/greenhouse gas 
together with another environmental management 
on cutting the methane emission for instance 
water management, reduce flooding level over 
ground to the GHG/ global warming atmosphere 
in this century. 
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Abstract — Since identification of the sex pheromone, Bombykol from the silk moth Bombyx mori many 
compounds have been identified as sex pheromones or sex attractants in various insect species and have been 
used for pest control.  However, few sex pheromones or sex attractants are known for Sphingidae 
(hawkmoths).  So far, compounds of the Bomykol family including hexadecadiene alcohols, aldehydes and 
acetates have been reported as the main components of sex pheromones from only 17 species in the world. In 
this paper, we introduce the identification of sex pheromone candidates from five species of Japanese 
hawkmoths.  Sex pheromone components of these species were surveyed by GC, GC-EAD and GC-MS.  In 
the Sphinginae species, a binary mixture of 10,12-hexadadienal (10,12-16:Ald) and hexadecenal (16:1 Ald) is 
proposed as a pheromone candidate for Mimas christophi, and 10,12-16:Ald alone as a pheromone candidate 
in Smerinthus tokyonis.  However, novel compounds from the Bombykol family were found in Dolbina 
tancrei, In Macroglossinae species, Theretra japonica showed a ternary mixture of 10,12-16:Alds and 16:1 
Ald, but Neogurelca himachala sangaica, a typical diurnal species, were attracted by E,Z-10,12-16: Ald 
alone in a field test. 
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Novel Technical Approach Towards Solving a Persistent Problem: 
Nanofibers as Ecocompatible Dispensers for Insect Pheromones and 

Their Application in IPM * 
 

H.E. Hummel1,2, D.F. Hein1, I. Lindner1, A. Deuker1, J. Lahr1, G. Leithold1, M. Breuer3, A. Vilcinskas4, 
A. Greiner5, Ch. Hellmann5, R. Dersch5 and J.H. Wendorff5 

 
Abstract— A large number of technical solutions has been invented for meeting the requirements of the 
mating disruption strategy. To obtain disruption effects, nontoxic plant protection agents like pheromones or 
other semiochemicals must be applied homogeneously over a wide field area. Organic electrospun nanofibers 
serving as novel dispensers are the latest attempt in a challenging series which cover several decades. 
Nanofibers are generated either by direct electrospinning in the field or by placing prefabricated fiber nets 
with deposited nanofibers in the vineyards. Both approaches will create a fine–tunable network of release 
stations for optimal behavioural disruption. Since insect pheromones are non-toxic, environmentally 
acceptable, biodegradable, compatible with all other integrated pest management (IPM) measures, and fully 
sustainable, the input of these nanofibers in future IPM programs is explored. Semifield experiments in south 
German vineyards conducted during 2009 and 2010 indicate the feasibility, in principle, of disrupting 
pheromone communication between male and female grapevine moths Lobesia botrana (Lep.:Tortricidae). 
Thus, preventing mating and deposition of viable eggs in vineyards under disruption conditions is now 
feasible over a period of close to one month. Broadcasting of a pheromone cloud in vineyards will have to be 
further extended to several months by modifications in the release characteristics of the nanofibers containing 
pheromone, while at the same time reducing both the pheromone input and the application costs. Mechanized 
and later on automated application systems of broadcasting and monitoring the pheromone cloud are in the 
planning state. 
 
Keywords— Novel application technology for plant protection agents, organic nanofibers, biodegradable and         
inexpensive pheromone dispensers, precision agriculture. 
 

1. INTRODUCTION 

 For close to 4 decades, entomologists struggled 
with the technical challenges of dispensing 
volatile pheromones and other semiochemicals in 
a foreseeable, plannable and quantifiable manner 
[1]. Several authors published detailed 
monographs about their approaches [2,3,4,5]. Yet, 
in spite of these efforts and a considerable body of 
accumulated knowhow, also including industrial 
labs, the ultimate solution satisfying everybody has 
not been found to date. High costs, impracticability 
under field conditions and environmental concerns 
are some of the obstacles to be considered. For more 
than 3 decades, we experimented with a long list of  
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dispensers more or less suitable for the task of 
monitoring, mass trapping and mating disruption. 
We tried cellulose powders and papers of various 
composition and strength, we tried rubber septa, 
pieces of rubber hose, we tried stainless steel or 
teflon planchettes from which liquid pheromone 
can evaporate [6]. We experimented with maize 
grit [7], with nylon mesh wrapped around 
aluminum foil cylinders and impregnated with 
liquid pheromone, we further tried Celcon® 
cellulose hollow fibers open at the upper or lower 
end, and finally, since 2005, we experimented 
with electrospun nanofibers [8,9]. Other authors 
investigated microcapsules of various polymeric 
compositions [5,10], RAK® ampoules hung into 
orchards [11], spaghetti type plastic fibers (Isonet®) 
impregnated with pheromones and slung around 
plants [12], Hercon polymer sheets, cuttable to size 
[13], and pheromone puffers [14], to name a few 
prominent examples. Innovatively, Muñoz-Palares et 
al. [15] furthermore proposed the use of inorganic 
materials. They charged the natural internal cavities 
of zeolithes (alumosilicates) with pheromones. Some 
of these approaches may have reached the state of 
commercial applicability and competitiveness under 
special sets of circumstances. Most of these 
developments however, while solving the 
evaporation problem more or less elegantly, failed 
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in one or more of the following requirements: They 
lacked either in environmental stability, 
rainfastness, resistance to hydrolysis, UV-stability, 
poor release stability with temperature, expenses 
for either manufacture or handling or both, and 
difficulty to mechanize and automate their 
distribution in the field. Thus, we are still in search 
for an "ideal" or at least a reasonably “intelligent” 
and adjustable dispenser type suitable for many 
applications. 

Application engineers routinely remind us to 
pay attention to the ever increasing pressures 
imposed by stagnant food and fibers prices while 
wages in industrialized countries tend to increase. 
This forces growers to use monocultural, high 
yielding cultivation methods, fertilizers, 
pesticides, and harvest conditioners and a large 
array of high priced farm machinery, with all 
inherent consequences. While not debating these 
economic realities, we feel uneasy with large field 
unit approaches because of their disregard for 
biodiversity, water and soil protection, and 
sustainability. Nevertheless, for the last 3 years, 
we explored organic nanofiber production and 
their use under field conditions. As a model 
system with very well understood and amply 
tested properties [16], we selected mating 
disruption of the vineyard pest Lobesia botrana. 
We expect we may arrive at some general 
conclusions which we could transfer to other 
future fields of food and fiber production efforts. 
Some of these experiences will be documented in 
the following. 

2.  METHODOLOGY AND 
EXPERIMENTAL DESIGN 

Following a review article by Greiner and 
Wendorff [8] on electrospinning and a first 
feasibility study by Hellmann et al. [9] on 
pheromone incorporation into nanofibers, we 
immediately adopted this novel approach for 
agricultural purposes. As a test species, we 
selected the European grapevine moth L.botrana 
(Lepidoptera:Tortricidae) in vineyards situated in 
South Germany at the outskirts of Freiburg. The 
mating behavior and disruption of L. botrana has 
been very well studied [16,17]. Ecoflex®, a fully 
biodegradable copolymer from 1,4-butanediol, 
terephthalate and adipate [18], serves as the 
carrier material for the pheromones. Ecoflex 
nanofibers with an outer diameter between 800 
and 1400 nm can hold up to 33% of the L. 
botrana pheromone (E,Z)-7,9-dodecadienyl 
acetate (see fig. 1). Electrospinning was achieved 
under high voltage (direct current) conditions at 1 
kV cm-1 field strength between spinning electrode 
and counter electrode [8]. Kinetic studies on 
weight loss over time were conducted in a wind 
tunnel and evaluated by an analytical balance 
sensitive to weight changes of 0.1 mg. 

Analytical procedures in the lab (Thermo- 
gravimetric (TGA) and Closed Loop Strippping 
Analysis (CLSA) methods [19,20]) and in the 
field [21] allow for quantification of the 
pheromone release characteristics. Results of the 
TGA analysis are depicted in fig. 2. 

 
Fig.1. Micrograph taken from Ecoflex® nanofiber  
            charged with 33 % L. botrana pheromone. 

 
Fig. 2: Thermogravimetric analysis (TGA) of 

Ecoflex® fibers charged with 33 % L. botrana 
pheromone (E,Z)-7,9-dodecadienyl acetate. The 
graph clearly shows the reduction of vapor 
pressure and thus volatilization rate of pheromone 
alone (left curve) and pheromone inside the 
Ecoflex® nanofiber (middle curve). At 220-235°C, 
pheromone will very quickly evaporate while the 
fiber-pheromone combination will release the 
pheromone only above 250-400°C and with 
considerable delay. The fibers alone (right curve) 
are thermolyzed to soot above 450°C ( fig. 
modified from Ch. Hellmann, Dissertation 
Philipps-University of Marburg 2009 [22]). 

Quality control of nanofibers is an important 
issue: The actual pheromone content at a given 
time may be checked by obtaining small samples 
of nanofibers and taking micrographs ( as in fig. 
1) or analyzing them by the TGA methods ( see 
fig. 2). Also, field EAG methodology for 
measuring the actual pheromone content in the air 
surrounding the grape vines is applicable but not 
further elaborated in this present study. 
Furthermore, quality control of the fibers is 
possible at all stages during the production and 
field application process. Correct incorporation of 
the doubly unsaturated grapevine moth 
pheromones into the fiber matrix may be checked 
by RuO4 staining and subsequently taking 
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micrographs. Derivatives of the pheromone with 
RuO4 may be recognized as denser ellipsoidlike 
inclusions inside the tiny Ecoflex (R) fibers (9). 

The experimental design in the vineyards called 
for two separate sites with a minimum distance of 
several hundred meters between a) untreated 
control, b) nanofiber treatment and c) Isonet® 
fiber as positive control. The recapture rate of 
male L. botrana moths caught in virgin female 
baited sticky traps was arbitrarily set at 100% 
which facilitates evaluations and comparisons of 
data on a weekly basis. 

The virgin female baited sticky trap of the delta 
type is placed in the vineyards and is surrounded 
by an accessible but normally closed wire 
screened field cage of about 2x2x2 m dimension, 
according to a procedure of Doyé [17]. This field 
cage is placed in the center of a pheromone 
disrupted area (fig. 3a and b) and is charged with 
2 virgin female moths and several dozen males, 
both from a laboratory rearing program.  

 
 

 
Fig.3a and b. Fig. 3a depicts a general view of a   
                          wire screened field cage situated  
                          at the center of the area, while fig.  
                          3b gives some details of the cage  
                          with closed entrance door and  
                          (inside the structure) the delta  
                          trap containing two virgin female  
                          L. botrana whose natural lure will  
                          attract (or not attract) males  
                          depending on the disruption  
                          status of this particular field section. 
 

    Then the performance over time of this 
“semifield cage arrangement” is compared with a 
parallel unit in a non disrupted field plot. 
Disruption in the field plot is realized by sheets of 
hail protection netting with electrospun 
nanofibers, with or without pheromone content. 
Treated nanofibers contained up to 335 g/ha of 
liquid L. botrana pheromone, so far without any 
other substances. In the future, UV screen will, 
however, be added for protection against 
degradation or isomerization by sunlight. 

With this experimental protocol, 3 consecutive 
replications of the field experiments were run 
during late spring, summer and late summer of 
2009, and during late summer of 2010.  

3.  RESULTS AND DISCUSSION 

     The results of 2009 provide evidence for full 
efficacy of the nanofibers for a period of up to 3.5 
weeks (see figs. 4 and 5).  

While details are still under evaluation, results 
of 2010 show this effect to be reproducible under 
our field conditions in the late summer. This 
proves that we are on the right track. In the future, 
considerable effort will be necessary to expand on 
the duration of the pheromone release throughout 
the entire growing season. One application of 
pheromone dispensers only per growing season 
will be the desired goal. 

 
Fig.4. Field disruption experiment in the  
               vineyards at Freiburg, Germany. An  
               area of 2,000 m2 is covered with strips  
               of hail protection netting which  
               mechanically holds in place the  
               electrospun nanofibers with the  
               disruptant pheromone.   

     Emphasis is also being placed on efforts to 
mechanize distribution of the organic nanofibers 
by using multipurpose cultivating machines and 
modifying them for this special task of directly 
electrospinning in the field or dispensing prespun 
fibers. In the long run, experimental approaches 
utilizing more and more methodologies of 
precision agriculture will be sought. 
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     In recognition of ever tightening cost saving 
measures we hope to make a contribution toward 
more efficacious, lighter, less expensive 
cologically and environmentally compatible 
methods. As a long term goal we try to improve 
on the stability of both fibers and their pheromone 
release rate for up to half a year. Subsequently, 
the chosen fiber type must selfdegrade during the 
winter months. It is too expensive and impractical 
to remove some tiny fibers after their pheromone 
content is exhausted. 

 
 

 
Fig.5. Field evaluation of the Ecoflex® pheromone 

combination for disruptive effects and for 
proving their longevity. Note statistical 
significance between untreated control 
(columns 1), nanofibers (columns 2) and 
positive control with Isonet LE (columns 3, 
respectively). The effect lasts for close to 4 
weeks (data from [21]). 

    

    Precision agriculture in the commonly accepted 
sense [25] is characterized by very high spatial 
and temporal resolution facilitated by modern 
chemists as well as mechanical and computer 
engineers. The nanofiber technology outlined 
above is an example for steps taken in this new 
direction. 

Yet, there is also an emerging new dimension to 
be conquered: a gain in precision in the knowhow 
of chemical, mechanical and eventually in 
automated systems [26].  

For some time, traditional agricultural systems 
are being gradually superseded and refined by 
interdisciplinarily oriented approaches. They are 
characterized by interactions and cooperations 
between insect chemical ecologists, synthetic and 
analytical chemists, physical and polymer is 
applicable to the economically pressing Zea mays 
/ Diabrotica v. virgifera system [23,24] both in 
the New and the Old World.  

Some of the ideas put forward in this article 
may seem farfetched to those who are less 
familiar with the daily challenges in emerging 
precision agriculture techniques. Yet, as a 
consolation both to our critics and to ourselves we 
can comfortably refer to Albert Einstein (1879 – 
1955) who constantly rode at the cutting edge of 
technical and conceptual feasibility. He once 
wrote: "A really good idea may be recognizable 
by the fact that its realization seems impossible at 
the time". 
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Abstract—Transparent conductive oxide (TCO) thin films are one of major components and play a key role 
in various types of thin film solar cells including amorphous silicon, CIGS, dye-sensitized and flexible 
organic solar cells. Among many possible candidates, indium tin oxide (ITO) has been the popular choice for 
CIGS and organic solar cells by most manufacturers. ITO films, however, are mainly composed of precious 
indium metal, and the search for an inexpensive alternative TCO has drawn much interest among materials 
scientists around the world. Indium zinc tin oxide (IZTO) thin film is one of the possible low-cost 
alternatives to ITO thin film. We have previously shown that the simultaneous addition, i.e. co-doping of zinc 
and tin to indium oxide could increase the solubility up to 20% each in thin films. Indium zinc tin oxide 
(IZTO) thin films with nominal chemical composition corresponding to In0.6Zn0.2Sn0.2O1.5 (IZTO20) were 
deposited onto glass substrates at room or elevated temperature. A dc or rf magnetron sputtering system 
equipped with a ceramic target of the same composition was used for film deposition. Effects of deposition 
parameters on film properties have been investigated in detail. The results are compared to those obtained for 
typical commercial ITO thin films from solar cell application viewpoint. 
 
Keywords — transparent conductive oxide, thin film, indium tin oxide, indium zinc tin oxide, solar cell  
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Crosslinking Junctions of Vulcanized Natural Rubber Analyzed 
by Solid-State FG-MAS NMR Spectroscopy 

 
Seiichi Kawahara1*, Oraphin Chaikumpollert 1, Satoshi Sakurai 2 and  Yoshimasa Yamamoto 1 

 
Abstract—Crosslinking junctions of vulcanized natural rubber were analyzed by solid- state NMR spectroscopy 
equipped with a field-gradient high speed magic-angle-spinning  probe. Resolution of 1H- and 13C-NMR 
spectra and correlation between 1H and 13C of the  vulcanized natural rubber were investigated by one- and 
two-dimensional measurements,  including inverse correlation measurements. The number of substitution of 
the carbon  atom at the crosslinking junctions was determined by the solid state NMR spectroscopy. 
 
Keywords---   

1.  INTRODUCTION 

     Solid-state Nuclear Magnetic Resonance, NMR, 
spectroscopy is a powerful technique to analyze 
crosslinking junctions of elastomers and gels, 
since a chemical shift of signals appearing after 
crosslinking reflects a chemical environment of 
surroundings of the atoms of the crosslinking 
junctions [1,2]. The chemical environment may 
be positively analyzed by measuring correlations 
between 13C and 1H. Thus, we must apply various 
pulse sequences to the analysis of the crosslinking 
junctions through NMR spectroscopy. However, 
in many literatures [3-8], only solid-state 13C -NMR 
spectroscopy  under high power 1H-decoupling, 
i.e. dipolar decoupling , has been performed to 
analyze  the crosslinking junctions, since a residual 
dipole-dipole interaction was so significant after 
crosslinking due to constrained motions of the 
elastomers and gels. To assign the signals appearing 
after vulcanization through solid-state 13C-NMR 
spectroscopy,therefore, Mori and Koenig [5,6] 
adopted empirical correlations with shift factors 
to  estimate values of chemical shifts of plausible 
crosslinking junctions proposed by Coran [9]. 
Small signals at 44, 50, 57 and 64 ppm of vulcanized 
natural rubber were assigned to tertiary carbons 
linking to S atoms [5,6], respectively. 

     In the previous works [10,11], we carefully 
assigned the signal at 44 ppm to secondary carbons 
and the signals at about 58 ppm to tertiary and 
quaternary carbons  through latex-state NMR 
spectroscopy with Distortionless Enhancement by 
Polarization  Transfer (DEPT) and Attached Proton 
Test (APT) measurements. The assignment was  
proved by solution-state NMR spectroscopy for 
vulcanized liquid cis-1,4-polyisoprene  and 
vulcanized squalene with DEPT, APT, 2-dimensional 
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1H-13C correlation (HETCOR), 2-dimensional 
heteronuclear single coherence (HSQC) and  
2-dimensional heteronuclear  multiple bond 
correlation (HMBC) measurements. Furthermore, 
we proposed a method  to prepare latex from 
vulcanized rubber sheets with a cryogenic sample 
crusher, in order to apply latex-state NMR 
spectroscopy to various vulcanized rubbers 
prepared in the solid state [11]. However, due to a 
complicated procedure to prepare the latex, it is 
anticipated to develop a novel solid-state NMR 
spectroscopy for the vulcanized rubber, in which 
various pulse sequences are applied to the analysis 
of the crosslinking  junctions. 

     For the rubbery materials, high-resolution 
solid-state NMR spectroscopy without  dipolar 
decoupling is performed with high speed magic 
angle spinning (HS-MAS) that is higher than 
about 20 kHz [12-18]. This may be attained even 
after vulcanization; hence, the residual dipole-
dipole  interaction of the vulcanized rubber is 
eliminated with HS-MAS. In this case, we may 
apply various pulse sequences, i.e. DEPT, APT, 
HETCOR  and so forth to solid-state NMR 
spectroscopy for the vulcanized rubber. Furthermore, 
in  order to detect very small signals of fewer amounts 
of crosslinking junctions, it is  necessary to  measure 
inverse correlations of  1H with 13C, i.e. HSQC, 
HMQC and HMBC, which make possible to 
enhance sensitivity through the solid-state NMR 
spectroscopy  equipped with field-gradient HS-MAS 
(FG-HS-MAS) probe. In the present study, we apply 
newly developed FG-HS-MAS probe to the  analysis 
of the crosslinking junctions  of the vulcanized 
natural rubber through solid-state NMR 
spectroscopy, as the first trial.The crosslinking 
junctions of the vulcanized rubber were analyzed 
through solid-state  NMR spectroscopy with 
DEPT, APT, HSQC and HMQC. 

2.  EXPERIMENTAL 

    Natural rubber latex used in this study was 
commercial high ammonia natural rubber latex of 
60 w/w % dry rubber content (DRC). Vulcanization 
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of natural rubber was  made in latex stage. One 
example for the vulcanization of natural rubber 
latex was as  follows; first, natural rubber latex 
(ca. 1,000ml) was prevulcanized with 88.5g of 
20w/v% KOH solution, 17.5g of 30%S/15%ZnO 
suspension and 99.5g of 50 w/v%  sodium di-n-
butyldithiocarbamate solution at 40oC for 4 hours. 
Second, vulcanization of the prevulcanized natural 
rubber latex was carried out at 90oC for 1–72 hours, 
after  dilution of the prevulcanized latex with 
water to adjust 20 w/w% DRC followed by 
adding 1 w/w% sodium dodecyl sulfate (SDS). 
The resulting vulcanized latex was  filtered with 
40 μm mesh followed by centrifugation at 10,000g. 
Cream fraction of the  latex was redispersed in  
1 w/w% SDS solution to make 30 w/w% DRC 
latex and was washed by centrifugation, again. 
The washed cream fraction was redispersed in  
0.1w/w% SDS solution with deuterium oxide to 
make 50 w/w% DRC. A part of the cream fraction 
was coagulated and dried under reduced pressure. 
It was subjected to solid state NMR measurement. 

     The solid-state NMR spectroscopy was performed 
with a JEOL JNM-ECA600 FT-NMR spectrometer, 
operating at 600 and 150 MHz for 1H and 13C, 
respectively. A spinning rate of the sample tube 
for the solid state measurement was 18 kHz +5 Hz. 
The solution-state NMR spectroscopy was carried 
out with a JEOL JNM-ECA400 FT-NMR spectrometer, 
operating at 399.7 and 100.4 MHz for 1H and 13C, 
respectively. The  vulcanized natural rubber latex 
with deuterium oxide was used for the  measurements 
without further treatment. The vulcanized natural 
rubber was loaded into a sample tube for a solid 
sample and a center of the rubber was drilled with 
a small needle. Probes used were 4mm FG-MAS 
probe for the solid-state measurement and NM-
40TH5AT/FG2SL probe for the solution-state 
measurement. N2 gas was used as MAS bearing 
and driving gas sources in order to protect samples 
from oxidation and NMR probe head. 1H-NMR, 
13C-NMR, DEPT and APT measurements were 
carried out at 323K at pulse repetition times of  
7 sec and 5 sec, respectively. The actual temperature 
of the surroundings in NMR probes was calibrated 
on the basis of the temperature dependence of the 
270Pb  chemical shift of Pb(NO3)2. For this temperature 
used in this experiment is found on the idea that 
all amorphous polymers at more than 100K of glass 
transition temperature will have similar solution 
behavior [19]. Two-dimensional 1H-13C and 
heteronuclear  multiple bond correlation measurements 
were made to collect two-dimensional hyper  complex 
data. After weighting with shifted sine-bell function, 
the data was  Fourier-transformed in the absolute 
value mode. 

 

 

3.  RESULT  AND  DISCUSSION  

     Solid-state 1 3C-NMR spectrum for the 
vulcanized natural rubber, measured with a  FG-
HS-MAS probe, is shown in Figure 1, in conjunction 
with solution-state 13C-NMR  spectrum for 
unvulcanized natural rubber. Five major signals in 
the spectrum were  assigned to C atoms of cis-1,4 
isoprene units, according to the previous paper [11]. 
Values of half width of the signals and signal to 
noise (S/N) ratio of the solid-state 13C-NMR 
spectrum for the vulcanized natural rubber were 
quite similar to those in the  solution state  
13C-NMR spectrum for unvulcanized natural 
rubber, as shown in Table1.The narrow half width 
and the sufficient S/N ratio of the solid-state  
13C-NMR spectrum  for the vulcanized natural 
rubber may imply that high resolution was 
maintained for  solid-state 13C-NMR spectroscopy 
even after vulcanization, since the dipole-dipole 
interaction between hetero-nuclei was eliminated 
by HS-MAS. This is distinguished  from very low 
resolution of the solid-state NMR spectrum for 
the vulcanized natural rubber reported by Kluppel 
[17] and Koenig [3-8]. 

     In Figure 1, small signals appeared at 40, 44, 
50 and 58 ppm in the solid-state  13C-NMR 
spectrum for the vulcanized natural rubber, which 
were not shown in the solution-state 13C-NMR 
spectrum for the unvulcanized natural rubber. To 
assign the  signals, we applied DEPT measurement 
at 45o (DEPT45), 90o (DEPT90) and 135o (DEPT135) 
pulses and APT measurement to the solid-state 
13C-NMR spectroscopy.  Figure 2 shows DEPT45, 
DEPT90 and DEPT135 spectra for the vulcanized 
natural  rubber. The signals at 24, 26 and 32 ppm 
characteristic of methyl, methylene and methine 
carbons of cis-1,4 isoprene unit were shown to be 
upward, upward and upward in the  DEPT45 
spectrum and they were almost null in the DEPT90 
spectrum. On the other hand, in the DEPT135 
spectrum, the signals were upward, downward 
and downward. Thus, the 
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Fig. 1. Typical 13C-NMR spectra: (A) solid-state 13C-NMR spectrum for the vulcanized natural rubber, (B) 
solution-state 13C-NMR spectrum for unvulcanized natural rubber. The solid-state 13C-NMR measurement 
was performed with a 4mm FGMAS probe at 18 kHz in spinning rate. The solution state 13C-NMR 
measurement was performed with a NM-40TH5AT/FG2SL probe at 12 Hz in spinning rate. 

 
Table 1. Summary of relevant parameters for the spectra shown in Figure 1 
 
Figure 1a 1b

sample vulcanized NR unvulcanized NR

instruments (kHz) 150 100.4

T (K) 323 323

no. of transients 90000 90000

rec delay (s) 2.0 2.0

S/N 4882 5295

Half width (Hz) 17.05 11.47

time (h) 76.5 76.5

 

      pulse width determined for DEPT 
measurements was confirmed to be correct to 
assign the small signals at 44, 50 and 58 ppm. 

     The small signals at 40 and 44 ppm were 
shown to be upward in the DEPT45 spectrum, 
null in the DEPT90 spectrum and downward in  

 

the DEPT135 spectrum; hence, they were 
assigned to secondary carbons. The signal at 50.5 
ppm was assigned to quaternary carbon due to 
null signal in the spectra, while the signal at 50 
ppm was assigned to tertiary carbon due to 
upward signals in the spectra, respectively. In 
contrast, the signal at 58 ppm was assigned to 
tertiary and quaternary carbons due to the very 
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Fig. 2.Solid-state 13C-NMR spectra with pulse sequences of distortionless enhancement by polarization transfer 

(DEPT) and attached proton test for the vulcanized natural rubber: (A) DEPT45, (B) DEPT90, (C) 
DEPT135, (D) APT. 

     small upward signals in the DEPT45,DEPT90 
and DEPT135 spectra and null signals; in fact, 
almost all signals disappeared. In Figure 2, the 
APT spectrum is also shown for the vulcanized 
natural rubber. The APT spectrum represented 
upward signals at 40 and 44ppm, upward and 
downward signals at 50 ppm, and upward and 
downward signals at about 58 ppm. Thus, we 
assign the signals at 40 and 44 ppm to the 
secondary carbons and the signals at 50 and 58 
ppm to the tertiary and quaternary carbons. 

     Figure 3 shows solid-state 1H-NMR spectrum 
for the vulcanized natural rubber and solution-
state 1H-NMR spectrum for the unvulcanized 
natural rubber with acquisition parameters listed 
in Table 2. Major signals at 1.7, 2.1 and 5.1 ppm  

in the spectra were assigned to methyl, methylene 
and unsaturated methine protons of cis-1,4-
isoprene units, respectively. Values of half width 
and signal to noise (S/N) ratio of the signals in the 
solid-state 1H-NMR spectrum for the vulcanized 
natural rubber were a little bit larger and smaller, 
respectively, than the values of the half width and 
the S/N ratio of the signals in solution-state 1H-
NMR spectrum for unvulcanized natural rubber. 
For instance, the value of half width of the signals 
in the solid-state spectrum was about 1.5 times as 
large as that in the solution state spectrum. This 
may be explained to be due to a reduced effect of 
the dipole-dipole interaction between homo-
nuclei in solid-state 
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Fig.3. Typical 1H-NMR spectra: (A) solid-state 1H-NMR spectrum for the vulcanized natural rubber, (B) solution-
state 1H-NMR spectrum for the unvulcanized natural rubber. The solid-state 1H-NMR measurement was 
performed with a 4mm FGMAS probe at 18kHz in spinning rate. The solution state 1H-NMR measurement 
was performed with a NM-40TH5AT/FG2SL probe at 12Hz in spinning rate. 

 
Table 2. Summary of relevant parameters for the spectra shown in Figure 3 
 
Figure 3a 3b

sample vulcanized NR unvulcanized NR

instruments (kHz) 600 399.7

T (K) 323 323

no. of transients 128 128

rec delay (s) 5.0 4.2

S/N 26732 27178

half width (Hz) 7.00 5.20

time (min) 13 13
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     1H-NMR spectrum; that is, a major portion of 
the dipole-dipole interaction between homo-
nuclei is eliminated by HS-MAS. The dipole-
dipole interaction between homo-nuclei may be 
completely eliminated by extremely high speed 
MAS with smaller sample tube. However, we are 
not interested in the smaller sample tube and 
extremely high speed MAS, because the aim of 
the present study is to detect the correlation  

between the small 13C and 1H signals assigned to 
the crosslinking junctions of vulcanized  natural 
rubber. In Figure 3, small signals at 3.4 and 4.2 
ppm appeared in the solid-state 1H-NMR 
spectrum for the vulcanized natural rubber, but 
not in the solution-state 1H-NMR spectrum for the 
unvulcanized natural rubber. The signal at 3.4 
ppm was 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4. HSQC spectra for the vulcanized natural rubber, obtained through solid-state NMR spectroscopy equipped  

with a 4mm FG-MAS probe at 18 kHz in spinning rate for 1h 2 min. 
  
     Assigned to aliphatic 1H linking to –C-CH-Sx 
group and the signal at 4.2 ppm to unsaturated 
aliphatic 1H linking to =C-CH-Sx group, 
according to literatures [20]. Figure 4 shows 
HSQC spectra obtained through solid-state NMR 
spectroscopy equipped with the FG-HS-MAS 
probe. The signals at 1.7, 2.1 and 5.1 ppm in the 
1H-NMR spectrum were reasonably correlated 
with the signals in the 13C-NMR spectrum; for 
instance, the signal at 1.7 ppm was correlated 
with the signal at 23 ppm, the signal at 2.1 ppm 
was with the signals at 26 and 32 ppm, and the 
signal at 5.1 ppm was with the signal at 135 ppm. 
However, no hetero-nuclei correlation between 
the small signals was detected in HSQC spectra 
due to unsatisfactory accumulation time for 
HSQC measurement. 
 
     To detect the hetero-nuclei correlation between 
the small signals, HMQC measurement was 

performed in a selective region of chemical shift: 
2 – 4 ppm in 1H domain and 35 – 70 ppm in 13C 
domain. Figure 5 shows HMQC spectra obtained 
by the selective measurement. The 13C-signals at 
40, 44, 50 and 58 ppm were well correlated to the 
1H-signals at 2.1, 1.76, 2.8 and more than 3.6 
ppm. In the previous works [10,11], the signals at 
40, 44 and 58 ppm of the vulcanized liquid cis-
1,4-polyisoprene as a model were assigned 
through solution-state NMR spectroscopy with 
various pulse sequences, i.e. DEPT, APT, 
HETCOR, HSQC and HMBC. The signal at 40 
ppm was assigned to C4 of trans-1,4-isoprene 
units, obtained by isomerization of cis-1,4-
isoprene units. In contrast, the signals at 44 ppm 
in the 13C-NMR spectrum were assigned to the 
secondary carbons adjacent to carbons linking to 
S atoms. The signals at 58 ppm in 13C-NMR 
spectrum were assigned to the tertiary and 
quaternary carbons linking to S atoms. In the 
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present work, the same results were obtained by 
the solid-state NMR spectroscopy equipped with 
the FG-HS-MAS probe. Furthermore, the 13C-
signals at 58 ppm were correlated to the 1H-
signals at 3.4 and 4.2 ppm, which were assigned 

to the –C-CH-Sx group and =C-CH-Sx group. 
More detailed assignments through the solid state 
NMR spectroscopy will be reported in our 
subsequent paper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.5.  HMQC spectra for the vulcanized natural rubber, obtained through solid-state NMR spectroscopy 

equipped with a 4mm FGMAS probe at 18 kHz in spinning rate for 71.5 h. HMQC measurement was 
performed in a selective region of chemical shift:  2 – 4 ppm in 1H domain and 35 – 70 ppm in 13C domain

 
4.  CONCLUSIONS 

     The crosslinking junctions of the vulcanized 
natural rubber were analyzed by solid-state NMR 
spectroscopy equipped with the FG-HS-MAS 
probe. The resolution of the solid-state 13C-NMR 
spectra for the vulcanized natural rubber was 
sufficiently high, which was comparable to the 
resolution of the solution-state 13C-NMR spectra 
for the unvulcanized natural rubber. The resolution 
of the solid-state 1H-NMR spectra for the vulcanized 
natural rubber was also similar to that of the 
solution-state NMR spectrum for the unvulcanized 
natural rubber. It was confirmed that the inverse  

 

 

correlation between 1H and 13C signals, assigned 
to the crosslinking junctions for the vulcanized 
natural rubber, was investigated by the solid-state 
NMR spectroscopy equipped with the FG-HS-
MAS probe. The signals at 40 and 44 were assigned 
to C4 of trans-isoprene units and secondary 
carbons adjacent to carbons linking to S atom, 
respectively, and the signals at 58 ppm were to the 
tertiary and quaternary carbons linking to S atoms. 
Furthermore, the 13C-signals at 58 ppm were 
distinguishably correlated to the 1H-signals at 3.4 
and 4.2 ppm, which were assigned to the –C-CH-
Sx group and =C-CH-Sx group. 
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Abstract—Interface is important component of composite materials as well as reinforcing fibres and matrix. 
Interface is not 2 dimensional face but 3 dimensional components on the reinforcing fibres and it can be 
created during processing. Therefore instead of terminology, interface interphase has been used. In order to 
change composite properties  interphase properties should be considered with processing method. In the case 
of thermosetting matrix composite chemical reaction occurred by surface treatment, for example silane 
coupling agent for glass fibres composites. On the other hand in the case of thermoplastic composites before 
chemical reaction impregnation should be completed. Without good impregnation of resin into the fibres 
bundles interphase can not be created. In this paper I try to describe importance interface properties in 
thermoplastic composites. Materials used were glass fibres/PA and carbon fibres /PA mainly. Good 
impregnating intermediate materials called Micro Braiding Yarn was developed. Also Hybrid interface 
concept was shown in order to get both good impregnation state and high mechanical properties. 
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The Natural World, Sustainability and  Business Organisations 
 

Mervyn Dobbin1 
 

1. INTRODUCTION 

     The focus of this paper is on business 
organisations and their use of natural resources.  
The paper sets out some of the key events which 
have established the importance of the 
environment and the need for a more sustainable 
approach to development within our economies 
and societies.  The concept of  ‘sustainability’ is 
explored and issues from a number of key reports 
which deal with resource depletion and 
biodiversity loss are set out.  Consideration is then 
given to the ways in which business organisations 
are responding to environmental issues and the 
extent of their enlightenment about and 
commitment to environmental issues, is 
questioned.  Finally, the need for organisational 
learning in businesses is emphasised and 
suggestions are made for the role of higher 
education in improving the understanding by 
business organisations of environmental issues. 

     Global environmental issues are now 
increasingly being explored through the creative 
arts.   The film ‘The Age of Stupid’describes a 
scenario in which due to humanity’s impact on 
the planet, global warming brings about dramatic 
changes in climate that do great harm to whole 
populations on earth [1] The film ‘The Road’ 
based on a book of the same name (McCarthy, 
2008), is set in a future dystopia, the reasons for 
which are not explained but which could well be 
because of environmental exploitation. The two 
characters in the book, father and son, trudge 
together through a degraded and destroyed 
landscape, isolated and alone.  The Age of Stupid 
and The Road, in different ways, paint pictures of 
possible futures – futures which they warn, should 
be and could be avoided, if there were to be 
significant changes with respect to humanity’s 
understanding of and relationship to, the natural 
environment. 

     The theme of global impact is also taken up by 
[2] who underlines the evidence concerning 
global warming and describes some of the 
possible consequences such as a rise in sea levels.  
He explains how the future existence of island 
countries such as the Maldives is threatened and 
that the country’s leaders have 
investigatedpossible alternative locations to  
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which the population of the islands might migrate. 
[3] expresses his dismay about species extinctions 
and tells stories about the many animals and birds 
around the world that have become extinct and 
those that are under threat ‘We lose a distinct 
species of one sort or another, every ten minutes’. 

     Organisations such as the World Wildlife Fund 
(WWF) and the Worldwatch Institute now publish 
regular reports on the ‘state of the world’ in which 
they assess the extent to which the earth’s 
resources are being depleted.  Their reports reflect 
on current and future trends and highlight the 
actions that need to be taken by individuals, 
business organisations and governments, in order 
to achieve a more sustainable planet.  

     Continuing with this theme, it is pointed out in 
the recent UN report on Biodiversity, that ‘if the 
goods and services provided by the natural world 
are not valued and factored into the global 
economic system, the environment will become 
more fragile and less resilient to shocks, risking 
human lives, livelihoods and the global 
economy.[4] 

Environmentalism 

     Concern for and interest in environmental 
issues grew significantly over the latter half of the 
twentieth century.  In 1961, the World Wildlife 
Fund was established with the aim to protect 
global diversity.  Today,the organisation manages 
many projects around the world including 
campaigns to protect threatened species and to 
help to prevent extinctions.  A year later, in 1962 
Rachel Carson (1962) in her book Silent Spring 
set out the dangers for the environment of the use 
of pesticides, especially DDT.  She was able to 
demonstrate the impact that the use of toxic 
chemicals was having on fragile ecosytems.  The 
use of DDT1 was subsequently banned in the 
USA and her book was highly influential in 
creating awareness about the wider effects of 
humanity’s impact on ecological systems.  She 
entitled her book Silent Spring, because birds 
were also being killed by the chemicals used to 
kill insects, on which they depended for food  
Thesongs of the birds were not being heard: 

    ‘Over increasingly large areas of the United 
States, spring now comes unheralded by the 
return of the birds and the early mornings are 

                                                 
     1DichloroDiphenyltrichloroethane, banned in the USA in 
1973 but still used in some parts of the world 
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strangely silent where once they were filled with 
the beauty of bird song.[5] 

     A decade later, Meadows et al (1972) 
published their book Limits of Growthwhich also 
dealt with humanity’s use of resources.  With the 
help of computer simulation and feeding in a 
number of variables such as world population and 
natural resource use, they set out a number of 
alternative future scenarios, which showed 
different possible patterns and outcomes for world 
development up to the year 2100.  They 
concluded that if humankind continues to use the 
earth’s resources at current rates ie ‘business as 
usual’ scenario then humanity will reach a state of 
‘overshoot.’ Because of resource depletion, food 
shortages and industrial decline, or a combination 
of these, economic and social systems would 
collapse. Whilst the authors, under certain 
scenarios made dire predictions, Meadows tried to 
point out that she and her co-researchers also had 
a broader and more optimistic perspective: 

     ‘We didn’t think we had written a prediction of 
doom.  We had intended to issue a warning, but 
also a vision.  We saw, with the help of the 
computer, not one future but many, all possible, 
some terrible, some terrific.[6] 

The Natural World and Sustainable 
Development 

     In 1980, the World Conservation Strategy was 
published and focused on conservation and 
resource management and the impact of world 
population pressures on resources2.  The report 
was criticised on the grounds that it did not deal 
with the political, social and economic changes 
that needed to be brought about to achieve the 
goals set out in the strategy. However, it did bring 
to the world’s attention the concept of 
‘sustainability’  [7]  It was some years later that a 
World Commission, chaired by Gro Harlem 
Brundtland elaborated on the concept of 
sustainability and established a definition of 
sustainable development which nearly thirty years 
later, remains the basis of most of the definitions 
and descriptions of the concept today: 

     ‘Humanity has the ability to make development 
sustainable -  to ensure that it meets the needs of 
the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs.’ 

     (The World Commission on Environment and 
Development 1987:8) 

     The WCED, commonly known as the 
Brundtland Report elaborates on this definition by 
explaining that sustainable development is a 
                                                 
     2The current world population is around 6.5 
billion and is projected to rise to 9 billion by 
2050. 

process of change in which the exploitation of 
resources, the direction of investments, the 
orientation of technological development, and 
institutional  change are all in harmony and 
enhance both current and future potential to meet 
human needs and aspirations.The definition of 
sustainable development as enshrined in the 
Brundtland Report has been interpreted in a 
variety of ways.  So, environmentalists can claim 
that respect for the intrinsic values in nature 
should be built into the concept, others would 
claim that there is a need for the global 
redistribution of wealth.  For the ‘survivalists’ 
such as [8] sustainability means an end to 
economic growth and for the World Business 
Council for Sustainable Development, 
sustainability requires the perpetuation of 
economic growth.  In effect, there is no one 
agreed definition or framing of sustainable 
development to which all actors (individuals, 
business organizations, government agencies) 
adhere [9]  In 1992 the UN Conference on 
Environment and Development (Earth Summit) in 
1992 provided a focus for world governments on 
the subject of sustainable development and 
approval was given to the Agenda 21 document 
which outlined a ‘global partnership for 
sustainable development’.  In 2002 a follow up 
summit in Johannesburg issued a declaration on 
sustainable development.  So, it is clear that by 
1992 and ever since, sustainable development as a 
concept and a strategy has been taken on board by 
most of the world’s governments, in one form or 
another. 

     Carter  [10] proposes five principles which he 
considers helps to clarify the concept and also 
helps to guide any actions in the achievement of 
sustainable development in practice.  Equity is the 
first principle and he believes that environmental 
problems are inextricably linked to economic and 
social inequalities between and within countries 
and between and within generations.  The second 
principle is democracy: community participation 
can be encouraged in order that all local interests 
can participate in policy and planning decisions 
that have a direct effect on their lifestyles.  The 
third principle, the Precautionary Principle 
should be applied, that is, scientific certainty 
should not be used as a reason for postponing 
measures to prevent environmental degradation.  
Fourthly, policy integration within government 
administrations is essential in order that an 
integrated approach can be taken to the 
environment.  Finally, planning, or the 
intervention by government in the market and 
society is essential to achieve sustainable 
development, on the basis of partnerships and 
cooperative working.  Carter accepts that these 
principles are radical and that their actual 
implementation would be dependent on 
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significant and radical changes to political, 
economic and social systems. Dryzek [9] 
recognizes the importance and significance  of the 
concept to the environment and describes itas 
‘arguably the global discourse of ecological 
concern.’  He suggests that it is best to consider 
sustainable development as a discourse that 
inspires experimentation with what sustainable 
development will mean in practice. 
‘Sustainability….is largely about social learning, 
involving decentralized, exploratory, and variable 
approaches to its pursuit.’ [9] So, for Dryzek the 
concept and its various definitions and 
interpretations allow for on-going debate and 
exploration, not only about meanings but also 
about practical actions. 

Impact on the Natural World 

     During the first decade of the twenty first 
century, there have been a number of 
investigations into and assessments of the impact 
on the natural world by what are considered by 
many to be humanity’s profligate demands. [8] in 
one of the sequels to their first report some thirty 
years earlier,again set out and evaluated the 
impact of a number of future scenarios up to 2100 
and the decades in between.  They concluded that 
there was further evidence of ‘overshoot’ with 
respect to the use of the earth’s resources.  That 
is, the world’s resources are being used faster than 
they can be restored.  In spite of the raising of 
awareness of environmental issues and the 
policies developed by governments and actions by 
business organisations and individual citizens 
during the latter part of the twentieth century, 
Meadows et al concluded that most of their 
scenarios result in ‘overshoot’with respect to the 
earth’s resources and collapse of economic and 
social systems.  The view that the authors took 
after their update was a more pessimistic one and 
they concluded that the situation had deteriorated 
and their ‘business as usual’ scenario showed 
‘collapse’ of economic and social systems in an 
earlier period – a few decades into the 21st 
century: 

     ‘As natural resources become harder to 
obtain, capital is diverted to extracting more of 
them.  This leaves less capital for investment in 
industrial output.  The result is industrial decline, 
which forces declines in the service and 
agricultural sectors.  About the year 2030, 
population peaks and begins to decrease as the 
death rate is driven upward by lack of food and 
health services’[8]. 

     A year after the Limits to Growth update, the 
publication of the Millennium Ecosystem 
Assessment (2005) showed how everyone in the 
world depended on nature and ecosystem services 
to provide the conditions for a decent, healthy and 

secure life.  The authors reported that the world’s 
fish stocks were in a dire state and concluded that 
human activitieshad taken the planet to the edge 
of a massive wave of species extinctions which 
threatened humanity’s own well-being.They 
estimated that some 66% of the earth’s ecosystem 
services were being degraded or being used 
unsustainably [11].The most recent bi-annual 
report by the [12] provided further evidence to 
finite show the decline in and depletion of the 
world’s resources at a greater rate than they can 
be replenished3.  The losses which the report 
underlines are a result of deforestation, land 
conversion in the tropics, over-grazing, pollution, 
and over- and destructive fishing.  The report 
concluded that the ecological footprint by 
humanity was growing to such an extent that by 
the 2030s, the resources provided by the 
equivalent of two earths would be required to 
maintain current lifestyles and consumer 
demands.  

     Similar messages are at the core of the most 
recent global evaluation by the UN of 
biodiversity4 loss [13] The UN report describes 
the evidence of significant forest loss worldwide 
and pointed out that forests contain more than half 
of terrestial animal and plant species.  Whilst the 
net loss of forests has slowed largely due to large-
scale planting of forests in temperate regions, the 
loss is still dramatic.  During the decade at the 
beginning of the new millennium, primary forest 
declined by more than 400000 sq kilometres, an 
area larger than Zimbabwe5.   

     One species which is particularly dependent on 
extensive forest is the tiger. 2010 is the Year of 
the Tiger and organisations such as the WWF 
have taken the opportunity during this year to 
highlight the dramatic decline in the numbers of 
tigers worldwide and the risk of extinction which 
this brings [14] 

     During the twentieth century the tiger 
population worldwide has fallen from about 
100000 to 7000 at the beginning of the 21st 
century. The majority of tigers which remain are 
in reserves or wildlife parks, mainly in India 
(Glavin, 2007).  The WWF estimates that as 
recently as 1998 there were 5000-7000 tigers 
globally, compared with an estimate of 3200 now.   
The number of wild tigers in the area covered by 

                                                 
     3The World Wildlife Fund has been publishing reports 
every two years, on the state of the environment since 1998.  
The 2010 Report is due to be released on 13 October 2010. 
      4Defined by the UN in their report as: ‘‘…the variation 
that exists not just between the species of plants, animals, 
micro-organisms and other forms of life on the planet – but 
also within species…at the level of ecosystems in which 
species interact with one another and with the physical 
environment.’ 
    5This is equivalent to about two thirds of the land area of  
Thailand. 
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Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam and Burma 
has plummeted by 70% in the last 12 years [15] 

     However, thecontinuing  rate of deforestation 
worldwide is alarming and therefore the future for 
tiger populations is a gloomy one.  [7] predict that 
with the loss of forest continuing to increase at 
2% per year, the unprotected forest will be gone 
before the end of this century.  In addition to the 
ravages of forest loss, the demand for tiger parts 
for Chinese medicine, is a significant contributory 
factor in the demise of this beautiful animal.  As 
the UN Report (UN:23) points out: ‘when 
elements of biodiversity are lost, ecosystems 
become less resilient and their services 
threatened.’  The report declared that global 
action to stop the destruction of the natural world 
was even more powerful than the argument for 
tackling climate change.   

     Ever since Meadows et al (1972) set out future 
scenarios concerning resource depletions and 
possible consequences for societies and 
economies, surveys of the world situation as 
evidenced in subsequent reports such as that of 
the UN on biodiversity have continued to confirm 
resource depletions and ecological degradation to 
warn of the consequences if action is not taken to 
reduce humanity’s consumption of finite 
resources. 

The Responsibility of Business Organisations 

     Fundamental to the UN’s report on 
biodiversity is the belief that as the diversity of 
life on the planet is crucial to security, health, 
wealth and well-being, the value of the natural 
world needs to be ‘factored in to the global 
economic system’.  [16] expresses the same belief  
with respect to business organisations and 
economic systems: 

     ‘Only by fully accounting for all environmental 
services and properly incorporating full-cost 
pricing into our economic models can we induce 
the ecologically rational behaviour that human 
society must adopt if we are to improve the human 
condition and sustain our quality of life within 
our existing economic framework’. 

     The ecologically rational behaviour as 
envisaged by Lee will be very difficult to attain 
given the raison detre of business organisations 
and economic systems, as ever greater 
consumption of goods and services. 

     Business leaders belonging to the World 
Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD) have put forward their own vision for 
the future in a report published earlier this year 
(WBCSD 2010:1) when they describe the 
situation as they see it, in 2050: 

 

     ‘In a nutshell, that outcome would be a planet 
of around 9 billion people, all living well – with 
enough food,clean water, sanitation, shelter, 
mobility, education and health to make for 
wellness – within the limits of what this small, 
fragile planet can supply and renew, every day’. 

     To achieve this vision the authors recommend 
a move away from the current ‘business as usual’ 
paradigm, to a new approach which will result by 
the end of the 2050s in humanity’s demand for 
resources and ecological footprint being such that 
‘just over one planet’ will be needed, as opposed 
to the 2.3 planets predicted by the WWF by that 
date [12]. The WBSD proposes that the vision 
will be achieved by taking a number of 
‘opportunities’ such as the managing of 
ecosystems which will for example require 
collaboration between organizations and 
government and will also require a commitment 
to significant changes within business 
organizations such as greater transparency in their 
dealings, internally and externally. 

     In a similar vein to the WBCSD vision, [17] 
provide what they describe as a business brief for 
‘ecosystem services’.  They highlight the financial 
losses involved in the degradation of ecosystem 
services such as the the serious decline in the 
honeybee which is one of the important 
pollinators of crops and consider that new 
business opportunities will be developed when 
companies acknowledge their dependence on 
ecosystem services.  However, they believe that 
the dire messages about the loss of biodiversity 
and ecosystem degradation are registering in 
today’s corporate boardrooms.  Also, they believe 
that there are two trends which provide 
opportunities for business leaders to engage with 
the sustainability agenda: they increasingly need 
to understand the economic dimensions of 
ecosystems and also to find inspiration for 
innovation, through their understanding of the 
natural world.   

     The WBCSD’s vision is optimistic and given 
the evidence about resource use and other 
environmental issues, is not based on a realistic 
evaluation of the reported environmental crises.  
Further, it indicates a denial of the very clear 
messages about the environmental degradation 
which have emanated from a number of important 
reports.  The vision might well be described as a 
fairytale.  Also, the WBCSD optimism is 
confirmed in the comments by Gourly and Brown 
who believe that business leaders now have an 
understanding of the issues.    Firstly, it is clear 
from the  accumulated evidence provided by a 
whole series of reports some of which are 
outlined earlier in this paper, that the earth’s finite 
resources are being over exploited and that 
ecological services are already seriously 
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degraded.  Secondly, there will be many obstacles 
to implementation of a company’s sustainability 
strategy, not least the variety of political and 
economic frameworks within which business 
organisations operate in different regions of the 
world.  Also, the organisation’s own internal 
structures and dynamics may be such that 
managers and employees are resistant to change 
and learning, both of which are essential 
components if sustainable organizations are to be 
created. 

     It is normally a company’s Corporate Social 
Responsibility (CSR) Report which illustrates the 
organisation’s commitment to the environment 
and sets out specific aims and practical actions to 
work towards sustainability. Sen and Swierczek 
(2007) consider that CSR is characterized by three 
areas of responsibility: the economic focus 
maintains growth and profitability, the legal focus 
provides legitimacy and compliance and ethical 
practices guide right behaviour and full 
commitment to CSR that goes beyond 
compliance.  

     Newell [18] claims that CSR has achieved an 
omnipresent status among an increasingly wide 
circle of business leaders. He also believes  that 
CSR is ‘about capitalism with a human face’ and 
considers that it has served as a way to reassure 
the public that organizations are pursuing more 
less damaging actions towards the environment, 
in the wake of the reactions to the many examples 
of corporate irresponsibility.  The example of 
Tesco in Thailand to some extent, upholds this 
view.   The company’s CSR Report sets out a 
number of very laudable aims with respect to the 
environment, including environmental standards 
concerning wildlife and landscape conservation 
and enhancement.  The specific reference to 
Thailand refers to the energy conservation in its 
Bangkok stores through the installation of a 
number of solar panels, thus giving a percentage 
energy saving in its buildings (Tesco plc, 2010).  
Tesco has 614 stores in Thailand trading under 
the name Lotus and its rapid expansion in the 
country has been criticized, particularly for the 
adverse impact on a myriad of small retailers 
throughout the country who cannot compete and 
are squeezed out of business because of the 
dominance of the major supermarket.  Further 
stores are planned as part of Tesco’s strategy in 
Thailand and currently there are moves to 
purchase a number of existing Carrefour stores.  
This situation highlights a number of matters.  
The legitimacy of any CSR report is in doubt, if a 
company sets out attractive environmental 
objectives which are linked to a desirable, 
respectful behavior towards the environment and 
at the same time is pursuing a strategy to 
dominate a market which results in the livelihoods 

of a significant number of local people being 
destroyed [19]   

     Newell [18] also refers to the role of the state 
and concludes that ‘rather than rein in business 
power or seek to construct extra checks and 
balances on the conduct of global investors, much 
international regulation aims at building 
regulation for rather than regulation of business.’   
So, if realistically, the impact of the operations of 
business organizations on the environment  are to 
be reduced by any significant extent,  there must 
be change within the economic system and 
change within the organization.   

Organisational Learning 

     Schaefer [20] considers that in order to achieve 
an eventual state of sustainability within a 
business organization, the organization needs to 
understand its environmental impacts and also 
understand how it frames its role in contributing 
to sustainability.  However she believes that much 
of the understanding and framing of issues within 
companies tends to be economic and technical, 
with an emphasis on the ‘business case’ rather 
than pursuing long term sustainability including 
for instance, exploring ethical issues.  So, she 
concludes that how an organization gives 
meaning to environmental issues, has significant 
implications for organisational action.  Without 
these meanings being explored and understood, 
there will be no positive actions pursued. 
 

     There is much evidence that a range of 
disciplines and a variety of practitioners are now 
contributing to the debate on sustainable 
development and that a myriad of visions and 
possible solutions to the ecological crises are 
being put forward.  For business organizations, 
the future is not clear.  Any business is composed 
of individuals with specific roles, normally within 
a hierarchical (and patriarchal) structure.  Many 
businesses are global, employing people of many 
different ethnic backgrounds.  If a new attitude to 
the environment is to be created, then a significant 
learning curve is required by all employed in 
business organizations. [21] outlines what he 
describes as a ‘comprehensive sustainability 
phase model’ for corporations, and describes the 
development phases that they must go through to 
progress towards both human and ecological 
sustainability.  Phase one is the rejection phase 
and this is represented by` an exploitative 
organization which is opposed to government 
control and green activists; the non-
responsiveness  phase is normally because of a 
lack of awareness and the natural world is seen as 
a limitless storehouse; in compliance, the 
organization focuses on reducing risk; in the 
efficiency phase, environmental management 
reduces costs; in the strategic proactive phase, the 
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company seeks stakeholder engagement 
concerning sustainable objectives and any 
products are environmental friendly; the zenith is 
reached with the sustaining corporation phase, 
where the organization is firmly set within an 
ecological context in which managers and 
employees have a full understanding of the impact 
of their business operations on the natural 
environment and are constantly finding ways to 
improve so that they come closer to the 
sustainability ideal.  In effect, the organization 
would adhere to the sustainability principles such 
as equality and democracy as proposed by [10] 

     Ballard [22] suggests a model for the change 
process for sustainability in an organization.  He 
believes that three conditions must be met if in 
effect, the organization is to become more 
‘ecologically oriented’ and work towards 
becoming a sustainable corporation in the sense 
meant by Griffiths.  Much of the terminology 
concerned with sustainability may lack meaning 
to most people and awareness raising is essential.  
All employees therefore need to learn what is 
behind the terminology.  They need to be 
educated about the issues involved in order to feel 
any commitment to the company’s vision and 
objectives for sustainability.  Through ‘agency’ 
the employee needs to have the ability to do 
something meaningful.  So, the employee in an 
organization needs to have some control or sense 
of control with respect to the environment.  The 
person’s role in the organization is crucial and 
also his or her ability to make significant change 
with respect to the environment.Working with 
other people in a participative environment 
iethrough association, is empowering because of 
the mutual support which it provides.  However, 
Ballard recognizes that there is a risk that 
disempowerment can also occurwithin groups due 
to a range of factors such as individual motivation 
and personality.In addition there needs to be a 
process of action and reflection.  There needs to 
be ways in which employees can discuss issues 
and to question company policies and objectives.  
So, the dynamics and structures of an 
organization would need to undergo significant 
change, in Ballard’s model. 

     Schaefer [20] considers that managing 
environmental issues in companies is 
characterized by uncertainty and therefore 
learning is a crucial aspect of working towards a 
more sustainable organisation.  She cites one 
study of companies in the UK, in which 
employees held positive attitudes towards the 
environment but they found it difficult to relate 
environmental issues to their own workplace 
situation.  Most of the companies had not 
established an organisational context for learning 
about environmental matters.Included in 

Schaefer’s proposals for organisational learning is 
the need for environmental champions within 
companies: 

     ‘Their most important activity lies in 
motivating, nudging, and cajoling other members 
of the organization into greater environmental 
management efforts and increasing the general 
environmental awareness within the 
organization.’ Schaefer [20] 
 

     Whilst it is recognized that organisational 
learning concerning the environment and 
sustainability is essential for real change to 
happen in organizations, it can be argued that 
economic systems militate against any in depth 
learning, which might bring about significant 
change in the organization.  Businesses will 
probably continue to focus on sustainability as a 
way to gain ‘competitive advantage’ rather than 
follow any environmental ideals. 

Opportunities for Change 

     Clapp and Dauvergne [7] propose a typology 
of world views on global environmental change 
one of which is the market liberal perspective.  
Market liberals believe that economic growth 
(production and consumption) is essential for 
human welfare and that this is not in conflict with 
achieving sustainable development.  A view of 
this kind along with accompanying analysis can 
be found in publications by organizations such as 
the World Trade Organisation and the World 
Business Council for Sustainable Development.  
Market Liberals are unlikely to believe that the 
world is in a state of environmental crisis and they 
consider that the market is the solution to 
problems and that for example scientific 
advancement and innovation in the design of 
products can provide answers to these 
environmental problems.  

     A very different perspective is proposed by 
Des Jardins [23] who argues that humans have 
responsibilities towards the non-human natural 
world and in particular he refers to the need for 
conservation of natural resources and concerns for 
biodiversity.  He considers that biodiversity might 
be sought as an expression of religious or spiritual 
values.  He argues that market-based 
environmental policies have failed as for example, 
standard models of corporate social responsibility 
‘presuppose the legitimacy of a growth-based, 
market economy’ [23]  Instead, DesJardins argues 
that what he describes as an adequate 
environmental ethic for business, is possible only 
if environmental responsibility shapes the very 
nature of business as conducted.  He further 
argues that there must be a n nmove away from 
the classical model of economics which assumes 
that the natural world is an infinite source to be 
exploited and proposes an alternative model 
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which recognizes that the economy exists within a 
finite biosphere.So Clapp and Dauvergne and 
DesJardins argue that it is change in economic 
systems rather than simply change in individual 
organizations which will have most effect in 
bringing about a more sustainable world. 

     Gardner and Prugh [11] point out that during 
the twentieth century global economic output 
surged 18 fold and that almost three quarters of 
the world’s trade is controlled by the top 500 
corporations.  They propose a more radical 
approach to the economic system and claim that 
‘….economies built to the conventional model are 
increasingly self-destructive’ and that growth as a 
primary goal of the economy is outdated.  So, 
Gardner and Prughconsider that any new 
framework for the economy should incorporate a 
number of what they label as ‘big ideas’ which 
include ways to ‘dematerialise’ the economy by 
reducing demand for raw materials and energy 
stocks and by seeing the natural world not simply 
as a storehouse of raw materials but as a finite, 
fragile system for which there must be careful 
stewardship.  Most importantly, one of Gardner 
and Prugh’s ideas is that there should be a shift 
from growth to development.  So, instead of 
encouraging a greater greed for goods and 
services and satisfying ever greater consumer 
demands, the sustainable economy would place 
emphasis on human needs.  In this way Gardner 
and Prugh argue that the well-being of all in 
society, especially the poorest, could be 
improved. 

     It’s unlikely that radical political and economic 
change will be brought about in individual 
countries, in response to the world’s 
environmental crises.  Rather, any change to 
systems, political or economic, or to individual 
business organizations is likely to be at a slow 
pace and incremental in nature.  It is wishful 
thinking that business organizations will inculcate 
an eco-centric perspective into their workforces.  
However, it is clear that environmental issues 
have gained a much higher profile in recent years, 
in political circles and within companies.  
Business organizations are increasingly 
responding to the environmental agenda, mainly 
through external pressures to do so, and as 
evidenced in the increasing variety of CSR reports 
which are now being published by businesses 
around the world. 

2. CONCLUSIONS  

Education and the Future 

     During the second half of the 20th century and 
now by the end of this first decade of the 21st 
century, there has been a sequence of reports and 
other publications and writings which have 

provided evidence for and warnings about the 
various environmental crises in the world today.  
The UN’s Global Report on Biodiversity in 2010 
is only the most recent of these major reports.  
The messages about the depletion of finite 
resources and reduction in biodiversity, including 
species extinctions and threats of extinctions are 
dramatic.  Their impacts on the whole of 
humanity are equally dramatic. 

      Many governments now embrace the concept 
of sustainable development in their published 
policies.  Business organizations are setting  out 
environmental aims and are developing products 
and services to reduce the demands on available 
resources and supporting conservation projects 
around the world.  However, all the accumulated 
evidence suggests that that these  endeavours are 
not enough.  If humanity continues to consume 
products and services at current rates, with an 
increasing ecological footprint, then the scenarios 
which result in future economic and social 
collapse [8] – need to be taken more seriously.  
Such a situation sets challenges for everyone: 
whether environmentalist, politician, ordinary 
citizen or a business manager in a multi-national 
corporation or an employee in a small business. 

     However, Farenthold (2010) questions the 
potential for change given the public’s response to 
worldwide crises.  Using the example of climate 
change he refers to a recent poll in the USA 
which showed that belief in climate change as a 
future reality had fallen from 85% to 72%.  He 
goes on to claim that there are a number of 
possible reasons for this change in attitude.  It 
might be that there is a sense that it is a problem 
for someone else at some other time.  Also, 
humankind’s deep seated love for the status quo 
means that there is a willingness to defend it.  
People might also feel that they should care about 
the long-term well-being of the planet, but it is 
difficult for them to motivate themselves to learn 
about it and take any follow-up actions.   

     In this paper the need for greater learning in 
business organizations has been highlighted. 
Universities have a key role to play in increasing 
the knowledge and  skills needed to achieve more 
sustainable businesses, along with the values 
which managers and employees need to hold.  In 
many universities around the world, programmes 
are now being delivered on sustainable 
development at undergraduate and postgraduate 
levels, in a whole range of faculties and 
departments.  Also, much research is being 
carried out in specialist units and by individual 
scholars at doctoral level6. 

                                                 
     6In De Montfort University Business Scool there are 
modules on sustainability at undergraduate and postgraduate 
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     In the UK, government funded research is 
currently being carried out, into how 
sustainability education is being integrated within 
Business Schools.  It also aims to support 
Business Schools in their contribution to the UN 
Decade for Education in Sustainable 
Development 2005-2014 [24] .The UN 
Decadeseeks to‘integrate the principles, values, 
and practices of sustainable development into all 
aspects of education and learning, in order to 
address the social, economic, cultural and 
environmental problems we face in the 21st 
century.’ [13] 

     Coman [25] believes that as it is universities 
which have produced the professional people and 
managers of companies which are helping to 
bring about more degraded environments, then 
universities have the responsibility, now to 
provide solutions to these crises.  

     Therefore, education in sustainable 
development provides an important challenge for 
universities in Europe and in other regions of the 
world, including SE Asia.  If such a challenge is 
taken seriously it has implications not only for the 
curriculum but also for research and the ways that 
individual faculties and departments work 
together.  In keeping with the spirit and principles 
of sustainable development, much more 
cooperative and partnership working would be 
required.  Also, changes have implications for 
each individual member of staff. Resource 
depletion and biodiversity losses raise issues 
which each individual needs to address based on 
their own values. 

     Wayman [26] believes that educators have a 
very influential role, especially with regard to 
‘futures thinking’.  She points out that as the 
sustainability literature, quite regularly paints a 
gloomy picture of the future, learners might be 
overwhelmed and this could lead to their denial of 
serious and important issues.  However, she 
considers that the interpretation of the future 
through critical thinking can be a powerful 
combination which can lead to action which is 
purposeful and effective and she quotes 
Meadows: 

     ‘The future can’t be predicted, but it can be 
envisioned and brought lovingly into being….We 
can listen to what the system tells us, and discover 
how its properties and our values can work 
together to bring forth something much better that 
could ever be produced by our will alone’[27] 

 

 

                                                                     
level.  Also, there is a specialist research unit: ‘Institute of 
Energy and Sustainable Development’ 
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Innovation, R & D
MK Management and Consulting

A successfull concept
for 

R & D activities
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1. The Situation in Industries

 1.1 Key competitive factors

 Basics: Globalisation

 High quality products (first postion)
 High productivity
 High turnaround

MK Management and Consulting
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1. The Situation in Industries

 1.2 Intensifying Research Activities 

 TBD:
 Intensifying the Research and 

Development Activities

MK Management and Consulting

AlternativesAlternatives

Find an internal 
solution

Collaboration with 
universities an
R & D-centers

1 2
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1. The Situation in Industries

 1.2. Intensifying Research Activities

 Solution 2 has partners as follows

1) Industry
2) University or R & D centres
3) Public founding institutions

MK Management and Consulting
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2. Bring a R & D – project to succeed

MK Management and Consulting

Parameters for successful collaboration:

 A common authoritativ language
 Visualisation of key factors
 Balanced team
 Coordination of all activities in terms of scheduling   

and controlling

Project Managements
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.1. Character of projects  
 Limitation conc. duration

 Defined goal

 Complexity

 Interdepartmental
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.2.   Significant parameters for this procedure
 Time horizon

 Willingness of all participants

 Wearability by our organisation

 Educational status of team
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.3.  Organisation – Tasks of Project Manager

1. Define Project Manager

2. Define goals and accredit with client or partner

3. Struturise Project

4. Dates and Costs, Planning and Controlling

5. Information to all participants

6. Leading Project - Team
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.3.  That means :

a) Coordination and Controlling

b) Information, Documentation

Parameters:

 Interfaces, small amount
 Reasonable defintion of interfaces
 Permanet information to and from participants
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.4. Give project a structure

Parameters

 Activities
 Objects

Basic

 No mucking around
 Discipline
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.4. Practical Experience, example

Construction and Production of an 
Automobile – prototype

Systematics: Activity    production

Object  automobile
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3. Project - Management

 3.4. Practical Experience, example
Construction and Production of an automobile-

prototype

MK Management and Consulting

Activity (produce) : Object (automobile) :
Construction undercarriage axis

Production floor pan components wheel

Purchasing body suspension

Erection interior decoration

Quality check motor

Test run gearbox

Electrical equipment
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3. Project - Management

 3.5. Scheduling time / costs/ capacity

Time

Costs Capacity

Integration

Optimizing a
project

MK Management and Consulting
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3. Project - Management

MK Management and Consulting

 3.5. Scheduling time
Gantt-diagram

Input 1st activity Input following activities

start + duration Duration and Constraints

start + end

end + duration

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

3. Project - Management

 3.5. Cost - Planning

MK Management and Consulting

15 $

4711 20 $

4712 70 $

4713 20 $

4714 20 $

4715

Act.

time

time

Costs
145 $
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3. Project - Management

3.6. The use of IT

MK Management and Consulting

1. Time planning and controlling
2. Cost planning and controlling
3. MIS (Management information system)
4. Visualising of activities
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3. Project - Management

 3.7. Controlling Concept

MK Management and Consulting

1.Where is my project? (Analysis)
2. Future development of my project
3. What strategies ?
4. Which activities ?
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7.

time

ac Danger

time

Da
ng

er
Dan

ge
r

3. Project - Management

activity
C

ost ($)

time

time
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3. Project - Management

 Strategic approach in controlling:

MK Management and Consulting

* Activities to be done
if something goes wrong

* Negotiation with all particpants
of the project
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4.  Conclusion and Results

MK Management and Consulting

• Collaboration of specialiced partners in 
R & D means high productivity

but

• Partners have to be lead and managed by 
means of Project - Management

• A basic requirement for success in R & D – projects   
is  discipline.

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

IS-SS3                                                               J-1 

Mechatronik
Institut
Bocholt MIB Mechatronik Institut Bocholt

Conference Seminar
24th november 2010

Title of the Lecture:

Some Example Tasks of Cooperation 
between University and Industry 

Prof. Dr.-Ing. Antonio Nisch
MIB - Mechatronic Institute Bocholt 

University of Applied Sciences
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Institut
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Gelsenkirchen and Bocholt
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Mechatronik
Institut
Bocholt MIB Mechatronik Institut Bocholt

Gelsenkirchen University:
6.000 Students

at 3 Campuses

Bocholt Campus
of Gelsenkirchen University

Bocholt Campus:
1.500 Students

in 3 Departments

ME Department:
420 Students

14 Professors

7 Academic Employees

only for Education
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Mechatronik
Institut
Bocholt MIB Mechatronik Institut Bocholt

Mechatronic Institute Bocholt:
Machine Tool Lab, Mechatronic Labs, Simulation Lab, Offices

www.mib.fh-gelsenkirchen.de

Mechatronic Institute Bocholt

Focus:
Simulation :

- CAD
- FEM
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Service Robotics Network
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1                                                       NC-1AG-001 

การศึกษาอตัราสวนของวัสดุปลกูที่มีผลตอการอนุบาลกลวยไมสกลุรองเทานารี 
 

มุกดา สุขสวัสดิ์ 1  ทิวา  รักน่ิม 2  และ ณิชา  ประสงคจันทร 1 
 

บทคัดยอ--  กลวยไมรองเทานารีคางกบใตเปนกลวยไมพ้ืนเมืองที่สวยงามชนิดหน่ึงของภาคใตของไทย การปลูก
กลวยไมรองเทานารีตองการวัสดุปลูกที่คงทน ระบายนํ้าและระบายอากาศดี เก็บความช้ืนไดดี ไมมีเช้ือโรคและไมเปน
พิษตอพืช งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาชนิดและอัตราสวนของวัสดุปลูกที่เหมาะสมกับการปลูกเล้ียงกลวยไมรองเทา
นารีคางกบใตในกระถาง งานทดลองดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ที่โรงเรือนเพาะชําของ
สาขาวิชาพืชศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช การทดลอง
ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณที่มี 9 กรรมวิธี 10 ซ้ํา ในแตละหนวยการทดลองใชกลวยไม 3 กระถาง ปลูกกลวยไม
รองเทานารีคางกบใตในวัสดุปลูกที่มีสวนผสมของวัสดุชนิดตางๆไดแก  อิฐมอญ : ถานกะลาปาลมนํ้ามัน : ดินผสมปุย
หมักใบจามจุรี, อิฐมอญ : ถานไม : ดินผสมปุยหมักใบจามจุรี, อิฐมอญ : ถานกะลาปาลมนํ้ามัน : ดินขุยไผ, และ อิฐมอญ 
: ถานไม : ดินขุยไผ วัสดุปลูกทั้งหมดผสมท่ีอัตราสวน 1:1:1 และ 1:1:2  สวนวัสดุปลูกที่ประกอบดวย อิฐมอญ : ถานไม 
: ดินภูเขา ผสมที่อัตราสวน 1:1:2  ผลการทดลองพบวาการเจริญเติบโตของกลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกตางกันมีความแตกตางทางสถิติ ตนกลวยไมที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถานกะลาปาลมนํ้ามัน : ดิน
ผสมปุยหมักใบจามจุรี และอิฐมอญ : ถานไม : ดินผสมปุยหมักใบจามจุรี ทั้งสองอัตราสวนใหคาเฉล่ียของการเจริญเติบโต   
ดานจํานวนหนอ ขนาดใบ และขนาดดอก มากกวาตนที่ปลูกในวัสดุปลูกอื่นๆ ดังน้ัน อิฐมอญ ถานไม ถานกะลาปาลม
นํ้ามัน และดินผสมปุยหมักใบจามจุรีจึงเหมาะสมท่ีจะใชเปนวัสดุปลูกกลวยไมรองเทานารีคางกบใต ซึ่งนอกจากจะมี
คุณสมบัติของวัสดุปลูกที่ดีแลวยังเปนวัสดุที่หาไดงายและราคาไมแพง  

คําสําคัญ   วัสดุปลูก กลวยไมสกุลรองเทานารี กลวยไมรองเทานารี คางกบใต 

1. บทนํา 
         รองเทานารีเปนกลวยไมที่ปลูกเล้ียงแตละสาย
พันธุมีความตองการแตกตางกัน ทั้งในดานวัสดุปลูก 
ความเขมของแสง การระบายนํ้า อุณหภูมิ ฯลฯ ผูปลูก
จึงตองพิจารณาถึงระบบนิเวศวิทยาจากธรรมชาติ จาก
การดําเนินงานที่ผานมาไดทดลองขยายพันธุดวยเมล็ด 
สามารถขยายไดทั้งในธรรมชาติและในสภาพปลอด
เช้ือในหองปฏิบัติการ วิธีตามธรรมชาติทําไดงายดวย
การนําฝกที่สุกแกเต็มที่แลว นําเมล็ดโรยบนโคนตน ใช
เวลางอกประมาณ 2 ปขึ้นไป เพราะตองอาศัยอาหาร
จากบริเวณโคนตนแม รองเทานารีที่เพาะเมล็ดตาม 
___________________________________________ 
         1คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ.เมือง จ.สงขลา 
         2คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 

 
ธรรมชาติหลายชนิด เชน อินทนนทลาว คางกบลาว 
เหลืองปราจีน และรองเทานารีฝาหอย การขยายพันธุ
อีกวิธีหน่ึงคือ การแบงกอและแยกกอ ชวยใหเพ่ิมปริมาณ
ของตนและเปนวิธีการที่เกษตรกรปฏิบัติอยู โดยแยก
ตนใหมออกจากตนแมและใหมีรากติดอยู หรือนําตน
แมวางบนวัสดุปลูกและมีความช้ืน จะชวยใหเกิดตน
ใหมได รองเทานารีที่สามารถแยกกอเปนตนเด่ียวได 
อุไร (2549) กลาวถึงการเลือกใชวัสดุปลูกควรพิจารณา
ถึงขนาดของวัสดุปลูกที่เหมาะสม การปลูกลูกกลวยไม
รองเทานารีควรใชวัสดุปลูกที่มีขนาดเล็ก หรือถานํา
วัสดุปลูกสําหรับกลวยไมใหญมาใช ควรใชในขนาด
เล็กประมาณ 0.5เซนติเมตร จะชวยรักษาความชื้นไดดี 
ชมพูและคณะ(2550) ไดรายงานวาวัสดุปลูกสําหรับ
การปลูกเล้ียงกลวยไมรองเทานารีเหลืองปราจีนมี
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วัตถุประสงคเพ่ือหาชนิดของวัสดุปลูกที่เหมาะสมใน
การปลูกเล้ียงกลวยไมรองเทานารี ดําเนินการทดลองที่
ศูนยวิจัยพืชสวนจันทบุรี ระหวางเดือนตุลาคม 2547 – 
กันยายน 2550 โดยทดลองปลูกกลวยไมรองเทานารีใน
วัสดุปลูก 6 ชนิด ไดแก หินภูเขาไฟ:ใบกามปูหมัก:
เปลือกมะพราวสับ:ถาน อัตราสวน 1:2:0.5:1, อิฐแดง
ทุบ:ใบกามปูหมัก:เปลือกมะพราวสับ:ถาน อัตราสวน 
1:2:0.5:1, อิฐแดงทุบ:เปลือกถ่ัวลิสง:ทรายหยาบ:ถาน 
อัตราสวน 1:1:0.5:1, หินเกร็ด:ดินรวน:ทรายหยาบ:
เปลือกถ่ัวลิสง อัตราสวน 1:1:0.5:1, กะลามะพราว:
ใบไมผุ:โฟมหัก:ถาน อัตราสวน 1:1:0.5:1 และอิฐแดง
ทุบ:โฟมหัก:ถาน:หินเกร็ด อัตราสวน 1:0.5:1:1 พบวา
วัสดุปลูกที่มีสวนผสมของอิฐแดงทุบ : ใบกามปูหมัก : 
เปลือกมะพราวสับ : ถาน อัตราสวน 1:2:0.5:1 เปนวัสดุ
ปลูกที่ทําใหรองเทานารีมีการเจริญเติบโตดี สมบูรณ 
แข็งแรงและมีการออกดอกสวยงามมีความสมบูรณตน
เฉล่ีย 72.98% ไมตางจากวัสดุปลูกที่นิยมใชเปนการคา
ในปจจุบันที่มีสวนผสมของหินภูเขาไฟ : ใบกามปูหมัก 
: เปลือกมะพราวสับ : ถาน อัตราสวน 1:2:0.5:1 มีความ
สมบูรณตน 73.06% และยังมีราคาตนทุนของวัสดุปลูก
ที่ตํ่ากวามีตนทุน 2.41 บาท/กระถาง และหาซื้องายใน
ทองถ่ิน Phillip (1986) กลาววา กลวยไมรองเทานารีที่มี
อายุการเจริญเติบโตตางกันจะเจริญเติบโตในกระถาง
พลาสติกที่มีขนาดแตกตางกัน วัสดุที่ใชจะแตกตางไป
ดวย คือ ถากระถางพลาสติกที่มีขนาด 4 น้ิวสําหรับ
ปลูกลูกกลวยไมรองเทานารี  ใหใช วัสดุปลูกที่มี
สวนผสมของเปลือกสนและเพอรไรท ในอัตราสวน 
3:1 สวนกระถางพลาสติกที่มีขนาด 10 น้ิวหรือสําหรับ
ปลูกกลวยไมรองเทานารีขนาดใหญ ใหใชวัสดุปลูกที่มี
สวนผสมของเปลือกสนและเพอรไรทในอัตราสวน 3:1 
และมีสวนผสมของอิฐหักดวย เพ่ือชวยในการระบาย
นํ้า ในการใชธาตุอาหารเสริม  ดังน้ันวัตถุประสงคหลัก
ของการวิจัยเพ่ือการผลิตกลวยไมสกุลรองเทานารี   
คางกบใต โดยสรางสภาวะที่ใกลเคียงกับธรรมชาติให
มากที่สุด จึงศึกษาการใชวัสดุปลูกในประเทศและ
พยายามใชสารเคมีในอัตราที่ตํ่าโดยการนําปุยอินทรีย
ชีวภาพท่ีไดจากวัสดุในทองถ่ินมาใช ซึ่งมีความ

สอดคลองการผลิตกลวยไมในระบบอินทรียที่รัฐบาล
ตองการในปจจุบัน 

2. วิธีการวิจัย 
         การศึกษาอัตราสวนวัสดุปลูกที่เหมาะสมในการปลูก
ตนกลวยไมรองเทานารีคางกบใต มีการวางแผนการทดลอง
แบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design : 
CRD) โดยศึกษาอัตราสวนของวัสดุที่ใชในการเกาะยึด
ตนกลวยไมรองเทานารีคางกบใต 9 สูตร โดยใช
อัตราสวนตางๆของ  อิฐมอญ ถาน กะลาปาลมเผา 
ดินขุยไผ ดินจามจุรี ดินภูเขา ทําการทดลองทั้งหมด 9 
สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 10 ซ้ําๆ ละ 1 ตน โดยใชวัสดุ
ปลูกที่แตกตางกันดังน้ี สิ่งทดลองที่ 1 อิฐมอญ : กะลา
ปาลมเผา : ดินจามจุรี อัตราสวน 1:1:1 สิ่งทดลองที่ 2  
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินจามจุรี อัตราสวน 1:1:2 
สิ่งทดลองที่ 3 อิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผ  อัตราสวน 
1:1:1 สิ่งทดลองที่ 4 อิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผ   
อัตราสวน 1:1:2 สิ่งทดลองที่ 5 อิฐมอญ : กะลาปาลม
เผา : ดินขุยไผ  อัตราสวน 1:1:1 สิ่งทดลองที่ 6          
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผ  อัตราสวน 1:1:2 
สิ่งทดลองที่ 7 อิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี  อัตราสวน 
1:1:1 สิ่งทดลองที่ 8 อิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี  
อัตราสวน 1:1:2 สิ่งทดลองที่ 9 อิฐมอญ : ถาน : ดิน
ภูเขา อัตราสวน 1:1:2 บันทึกอัตราการอุมนํ้าและการ 
คงตัวของวัสดุปลูกสูตรตางๆ กอนปลูกและหลังจาก
ปลูกเมื่อ 6, 9 และ 12 เดือนหลังปลูก บันทึกขอมูลการ
เจริญเติบโตของตนกลาทุก 1 เดือน โดยบันทึกความสูง
ของตน ขนาดของทรงพุม ความกวางของใบ ความยาว
ของใบ ความกวางของดอก ความยาวของดอก ความยาว
ของกานดอก และจํานวนหนอ นําขอมูลมาวิเคราะห
ความแตกตาง (Analysis of variance) แลวเปรียบเทียบ
ความแตกตางโดยวิธี Duncan’s multiple rang test 
เปรียบเทียบความแตกตาง 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ระดับความชื้นของวัสดุปลูกสูตรตางๆหลังจาก
ยายปลูกเม่ือ 6 9 และ 12 เดือน พบวา วัสดุปลูกที่
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ประกอบดวยดินขุยไผในระยะ 9 เดือนจะมีระดับความช้ืนตํ่า
ไดแก วัสดุปลูกอิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผ  
อัตราสวน 1:1:2 มีระดับความช้ืนที่ 26.78- 43.98% 
และอิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผ  อัตราสวน 1:1:1 มีระดับ
ความช้ืนที่ 21.13-33.86% เน่ืองจากจากผลวิเคราะห
สมบัติตางๆของดิน พบวา ขุยไผมีเน้ือดินเปนดินรวน
ปนทรายแปง จะรักษาความช้ืนไดนอยกวาดินจามจุรีที่
มีเน้ือดินเปนดินรวนปนทราย  สวนความหนาแนนของ
วัสดุปลูกสูตรตางๆ พบวามีคาที่ไมแตกตางกัน โดยมี
คาระหวาง 0.814-0.839 g/cm.3 

         ลักษณะการเจริญเติบโตดานความสูงของตน จาก
ภาพที่1 ในเดือนที่ 5 - 6 พบวา กลวยไมรองเทานารี 
คางกบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวย อิฐมอญ : 
กะลาปาลมเผา : ดินจามจุรี ในอัตราสวน 1:1:2  มีความ
สูงมากกวาและแตกตางทางสถิติ (0.74 - 0.85 ซม.) 
ขณะท่ีกลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่ปลูกในวัสดุ
ปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรีใน
อัตราสวน 1:1:1 มีความสูงนอยกวาและแตกตางทาง
สถิติ (0.54-0.55 ซม. )  
         ลักษณะการเจริญเติบโตดานความยาวของใบ ใน
ระยะแรกของการเจริญเติบโต 2-4 เดือน กลวยไม
รองเทานารีคางกบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกอิฐมอญ :   
ถาน : ดินขุยไผในอัตราสวน  1:1:1   มีความยาวใบท่ี
เพ่ิมขึ้นมากกวาและแตกตางทางสถิติ(0.53-0.82 ซม.) 
ขณะเมื่อเจริญเติบโตได 4 เดือนหลังปลูกกลวยไม
รองเทานารีคางคบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกอิฐมอญ : 
กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผในอัตราสวน 1:1:1 มีความ
ยาวใบท่ีเพ่ิมขึ้นนอยกวาและแตกตางทางสถิติ (0.50 ซม.) 
และตอมาในเดือนที่ 6 และเดือนที่ 7 พบวา กลวยไม
รองเทานารีคางคบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวย
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินจามจุรี ในอัตราสวน  
1:1:1 มีความยาวใบท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวาและแตกตางทาง
สถิติจากความยาวใบที่เพ่ิมขึ้นของกลวยไมรองเทานารี
คางกบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกอื่นๆ (1.33-1.58 ซม.) 
Roger (2005) ไดแนะนําวัสดุปลูกกลวยไมรองเทานารี
(Paphiopedilum insigne) ที่ประกอบดวยเปลือกไมสน

ขนาด 10-l5 มม. เม็ดโฟม และเกล็ดหินออนหรือ
เปลือกหอยปน ในอัตราสวน 8:1.5 :0.5  และควรใชนํ้า
ที่ไมมีความเปนดางจะมีผลตอระดับแคลเซียมที่เปน
ผลเสียได  
         ลักษณะการเจริญเติบโตดานความกวางของใบ 
เดือนที่ 4-7 พบวา กลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่ปลูก
ในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : 
ดินขุยไผ ในอัตราสวน 1:1:2  มีความกวางใบที่เพ่ิมขึ้น
มากกวาและแตกตางทางสถิติ (0.28-0.36  ซม.) สําหรับ
การศึกษาของ Helen (2000) ไดรายงานวา วัสดุปลูกที่
เหมาะสมสําหรับรองเทานารี ควรมีสวนประกอบของ
เปลือกไมสน เพอรไรด และถานในอัตราสวน 8:2:1 
และ Helen et al (1992) ไดทําการทดสอบการ
เปล่ียนแปลงของpH และแคลเซียมของปากใบของ
กลวยไมรองเทานารี (Paphiopedilum tonsum var. 
curtisfolium ) โดยคัดเลือกใชวัสดุปลูกที่เหมาะสมท่ี
ประกอบดวย 1-cm-diameter blue metal/0.5-cm-
diameter pine bark/0.5-cm diameter quartz, 1:1:1 
(vol/vol) และใชปุยทางใบ nutricote (13:5:9 N/P/K 
ratio) เพ่ือสงเสริมใหมีการเจริญเติบโต 

         จํานวนหนอใหม กลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่
ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดิน
ภูเขาในอัตราสวน 1:1:2 มีจํานวนหนอใหมมากกวาและ
แตกตางทางสถิติจากกลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่ปลูก
ในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี
ในอัตราสวน 1:1:2 มีคาเฉล่ียเทากับ 2.1 และ 1.4 หนอ
ตามลําดับ และในเดือนที่ 10 -12 หลังยายปลูกกลวยไม
รองเทานารีคางกบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวย
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผในอัตราสวน  
1:1:2 มีจํานวนหนอมากกวาและแตกตางทางสถิติจาก
อิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผในอัตราสวน 1:1:1 โดยมี
จํานวนหนอเทากับ 5.1 และ2.6 หนอ   
         ความยาวกานดอก จากตารางที่ 1 กลวยไม
รองเทานารีคางกบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวย
อิฐมอญ : ถาน : ดินภูเขาในอัตราสวน 1:1:2 มีความยาว
กานดอกสั้นกวาและแตกตางทางสถิติ (8.05 ซม.) 
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ขณะที่ความยาวกานดอกของกลวยไมรองเทานารีคางกบใต 
ที่ปลูกในวัสดุปลูกอื่นมีคาเฉล่ียเทากับ 11.87 ซม. 

         ความยาวดอก  กลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่
ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : กะลาปาลม
เผา : ดินขุยไผในอัตราสวน 1:1:1 มีความยาวดอก
มากกวาและแตกตางทางสถิติจากความยาวดอกของ
กลวยไมรองเทานารีคางคบใตที่ปลูกในวัสดุปลูกที่
ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดินภูเขาในอัตราสวน  
1:1:2 มีคาเฉล่ียเทากับ 5.9-4.7 ซม.ตามลําดับ  

         ความกวางดอก  กลวยไมรองเทานารีคางกบใตที่
ปลูกในวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดิน
จามจุรีอิ ฐมอญ  :  กะลาปาลม เผา  :  ดินขุยไผ ใน

อัตราสวน 1:1:2  มีความกวางดอกมากกวาและแตกตาง
ทางสถิติจากกลวยไมรองเทานารีคางคบใตที่ปลูกใน
วัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผและ
วัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : ถาน : ดินภูเขาใน
อัตราสวน 1:1:2 มีคาเฉล่ียเทากับ 5.9-4.7 ซม.ตามลําดับ 
ขณะที่การทดลองของชมพูและคณะ(2552) พบวา วัสดุ
ปลูกที่มีสวนผสมของอิฐแดงทุบ : ใบกามปูหมัก : 
เปลือกมะพราวสับ : ถาน อัตราสวน 1:2:0.5:1 เปนวัสดุ
ปลูกที่ทําใหรองเทานารีมีการเจริญเติบโตดี สมบูรณ 
แข็งแรงและมีการออกดอกสวยงามมีความสมบูรณตน
เฉล่ีย 72.98% (ตารางที่1) 

 

                                                                                                                                                                

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะการเจริญเติบโตหลังยายปลกู (เดือน) 

ภาพท่ี 1 ความสูงตน (a) ความยาวใบ (b) ความกวางใบ (c) ท่ีเพ่ิมขึ้นและจํานวนหนอ (d) ของกลวยไมรองเทานารี
คางกบใตท่ีปลูกในวัสดุปลูกชนิดและอัตราสวนตางๆ  

a

ระยะการเจริญเติบโตหลังยายปลกู (เดือน) 
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ภาพท่ี 2  การพัฒนาการเจริญเติบโตของดอก (a-e) การติดฝก (f) การเปล่ียนสีของใบ (g-h) และปลายรากสีขาว
ท่ีทําหนาท่ีดูดหาอาหาร (i-j) 
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ตารางที่ 1  ความยาวกานดอก ความกวางดอก และความยาวดอกของตนกลวยไมรองเทานารีคางกบใตท่ีปลูกในวัสดุปลูก
ชนิดและอัตราสวนตางๆ 

                  ลักษณะการเจริญเติบโตของดอก (ซม.) 
ชนิดและอัตราสวนวัสดุปลูก ความยาวกานดอก ความยาวดอก ความกวางดอก
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินจามจุรี อัตราสวน 1:1:1  11.51a 5.5ab 5.1ab 
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินจามจุรี  อัตราสวน 1:1:2 10.56ab 5.46ab 5.18ab 
อิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผ   อัตราสวน 1:1:1 11.97a 5.67ab 5.52ab 
อิฐมอญ : ถาน : ดินขุยไผ   อัตราสวน 1:1:2 11.93a 5.56ab 4.73b 
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผ  อัตราสวน 1:1:1 12.17a 5.95a 5.5ab 
อิฐมอญ : กะลาปาลมเผา : ดินขุยไผ  อัตราสวน 1:1:2 12.23a 5.65ab 5.28ab 
อิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี  อัตราสวน 1:1:1 11.8a 5.46ab 5.18ab 
อิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี  อัตราสวน 1:1:2 12.8a 5.8ab 6.2a 
อิฐมอญ : ถาน : ดินภูเขา  อัตราสวน 1:1:2 8.05b 4.7b 4.85b 

  

4. สรุปผลการวิจัย 
         การศึกษาวัสดุปลูกสําหรับการปลูกเล้ียงกลวยไม
รองเทานารี มีวัตถุประสงคเพ่ือหาชนิดของวัสดุปลูกที่
เหมาะสมในการปลูกเล้ียงกลวยไมรองเทานารีคางกบใต 
สรุปไดวา 

         ก. การใชวัสดุปลูกที่ประกอบดวยอิฐมอญ : กะลา
ปาลมเผา : ดินจามจุรี และอิฐมอญ : ถาน : ดินจามจุรี  
ทั้งสองอัตราสวนมีผลทําใหความยาวใบ ความกวางใบ 
จํานวนหนอ ความยาวและความกวางดอกไมแตกตาง
ทางสถิติ  
         ข. สวนวัสดุปลูกที่ประกอบดวย อิฐมอญ : ถาน : 
ดินภูเขา อัตราสวน 1:1:2  จะมีผลทําใหมีลักษณะดอก
ที่มีขนาดเล็กโดยมีความยาวกานดอก ความยาวและ
ความกวางดอกนอยกวาและแตกตางทางสถิติ 
         ค. ดินจามจุรี อิฐมอญ ถาน และกะลาปาลมเผา  
จึงใชเลือกใชวัสดุปลูกกลวยไมรองเทานารีที่เหมาะสม
และเปนวัสดุปลูกที่หาไดงายในทองถ่ินทั่วไป 

         คุณสมบัติของวัสดุปลูกที่ เหมาะสมสําหรับ
กลวยไมรองเทานารี ควรระบายนํ้าและอากาศไดดี  
เก็บความช้ืนไดดี มีอายุการใชงานนาน ไมจําเปนตองมี
แรธาตุที่จําเปนตอพืช ไมเปนแหลงสะสมโรคและ
คราบเกลือ หรือปลดปลอยสารพิษใหกับราก 
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เสถียรภาพผลผลิตของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ 
 

กิตติ บุญเลิศนิรันดร1 ระวีวรรณ สุวรรณศร1 และ สุชาดา บุญเลิศนิรันดร1 

 

บทคัดยอ—   เสถียรภาพผลผลิตเปนขอมูลเพ่ือพิจารณาสงเสริมพันธุดีใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกร  และ
ชวยใหนักปรับปรุงพันธุพืชตัดสินใจเลือกเช้ือพันธุพืชที่ปรับตัวไดดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงปลูกขาวโพด
ขาวเหนียวในเขตท่ีลุมภาคกลาง และมีลักษณะสภาพการปลูกตางๆ กัน การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ
เสถียรภาพการใหผลผลิตของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ ที่ปลูกใน 6 สภาพแวดลอมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
สุพรรณบุรี ดวยโมเดลของ Eberhart and Russell (1966)  พบวา พันธุที่ศึกษามีลักษณะผลผลิต ขนาดฝก และลักษณะ
ทางการเกษตร แตกตางกัน สามารถจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมพันธุที่มีฝกขนาดเล็ก และกลุมพันธุที่มีฝกขนาดใหญ เมื่อ
พิจารณาเสถียรภาพผลผลิต พบวา พันธุขาวโพดมีเสถียรภาพผลผลิตแตกตางกัน และจัดแบงไดเปน 4 กลุม คือ กลุมที่
หน่ึง ไดแก พันธุ THT, TNO และ TBK เปนพันธุที่ฝกขนาดเล็ก ผลผลิตตํ่า และไมตอบสนองตอดัชนีสภาพแวดลอม 
กลุมที่สอง ไดแก พันธุ SLJT, TCST, TCHT และ TSKT เปนพันธุที่ใหผลผลิตปานกลาง ฝกขนาดเล็ก ผลผลิตและขนาด
ฝกตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง กลุมที่สาม เปนพันธุลูกผสมเด่ียว ที่มีฝกขนาดใหญ ใหผลผลิตสูง ไดแก 
พันธุ NSW, BW และ WPP ผลผลิตตํ่าในสภาพแวดลอมไมดี แตใหผลผลิตสูงกวาเฉล่ียเมื่อปลูกในสภาพแวดลอมที่ดี 
กลุมที่สี่ เปนพันธุที่มีฝกขนาดใหญ ผลผลิตมีความจําเพาะสูงตอสภาพแวดลอมไดแก พันธุ PEK และ LH 
 

คําสําคัญ  ขาวโพดขาวเหนียว ขาวโพดเทียน  เสถียรภาพของพันธุ  รีเกรสช่ัน 
 

1. บทนํา 
          การผลิตขาวโพดขาวเหนียว ผลผลิตของขาวโพด
เ ป น ผ ล อั น เ น่ื อ ง จ า ก จี โ น ไ ท ป  (G) ร ว ม กั บ 
สภาพแวดลอม (E) และปฏิกิริยาสัมพันธระหวาง          
จีโนไทปกับสภาพแวดลอม (GEI) ผลของ GEI       
แสดงใหเห็นวา พันธุพืชแตละพันธุมีการตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมแตกตางกัน การจัดเรียงลําดับของพันธุ
พืชที่ดีในแตละสภาพแวดลอมจึงแสดงผลตางกัน [1] 
การปลูกพืชเพ่ือทดสอบในหลายสภาพแวดลอม   จึงมี
ความสําคัญ เพ่ือชวยใหนักปรับปรุงพันธุพืช จําแนก 
การปรับตัวของพันธุพืชตอสภาพแวดลอม หรือ 
 
 

          1สาขาวิชาพืชศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สุวรรณภูมิ  60  หมู  3  ต .  หันตรา  อ .  พระนครศรีอยุธยา                                      
จ. พระนครศรีอยุธยา 13000   
โทรศัพท 03-5570-9096   โทรสาร 03-5570-9096   
E-mail: kitti.b@rmutsb.ac.th 

 
เสถียรภาพของพันธุพืชตอสภาพแวดลอม [2] การ
วิเคราะหเสถียรภาพ (stability analysis) ที่เสนอโดย     
[3] เปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการวัด
เสถียรภาพของพันธุพืช โดยปลูกพืชพันธุที่ตองการ
ทดสอบในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันและเปน  
ตัวแทนของพ้ืนที่ผลิตพืชน้ัน  คาเสถียรภาพวิธี น้ี
พิจารณาจาก คาเฉล่ีย คาสัมประสิทธิ์รีเกรสช่ันของ       
จีโนไทปบนดัชนีสภาพแวดลอม และคาเบี่ยงเบน     
ของขอมูลจากเสนรีเกรสช่ัน ความเขาใจบทบาทของ 
GEI ร วม กับการใช วิ ธี การคั ด เ ลือกที่ เหมาะสม              
จึงทําใหการปรับปรุงพันธุมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนแหลงผลิตขาวโพด     
ขาวเหนียว ในเขตพ้ืนที่ราบลุมภาคกลางของประเทศ
ไทย  พันธุที่ใชและระบบการปลูกมีความหลากหลาย 
ดังน้ัน การทดลองน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ
เสถียรภาพการใหผลผลิตของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ
ในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

  NC-1AG-008                                                                  8   

สําหรับแนะนําเกษตรกรและเปนขอมูลสําหรับวางแผน  
การพัฒนาพันธุขาวโพดขาวเหนียว  ในเขตที่ราบลุม  
 
 

2. วิธีการวิจัย 
         พันธุขาวโพดขาวเหนียว พันธุที่ใชศึกษา 12 พันธุ 
ไดแก 1.พันธุเหนียวสวรรค (NSW) 2.บิ๊กไวท 852 (BW)    
3.ไวทปุมปุย (WPP)  4. ดร. เปก (PEK)  5. หลักหก (LH)    
6. สําลี(SL) 7.เทียนเหลืองหันตรา (THT) 8. เทียนบานเกาะ
(TBK) 9. เทียนนํ้าออม(TNO) 10. สามสีตราสิงหโต 
(TCST) 11.เทียนสุโขทัย1 (TSKT) และ 12. เทียนสามสี
หันตรา (TCHT)   
         สภาพแวดลอม ปลูกทดสอบใน 6 สภาพแวดลอม 
(ENV) ไดแก ENV1 สภาพแปลงนา ชุดดิน 2f ปลูกใน
ฤดูฝน  ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 30 kg N/ไร ENV2 สภาพ
แปลงเปนรองสวน ชุดดิน 2f [4] ปลูกในฤดูหนาว ใสปุย
ไนโตรเจนอัตราตํ่า  (5 kgN/ไร)   ENV3 สภาพแปลงเปน
รองสวน ชุดดิน 2f ปลูกในฤดูหนาว ใสปุยไนโตรเจน
อัตราสูง (40 kgN/ไร)   ENV  1-3 แปลงปลูกอยูที่      
ตําบลหันตรา  อํ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ENV4 สภาพดินริมแมนํ้า ชุดดิน 38B 
ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 30 kgN/ไร ปลูกในฤดูหนาว ตําบล
ไทรนอย อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ENV 5 สภาพแปลงนา ชุดดิน 2f ตําบลนาคู อําเภอผัก
ไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ENV6 สภาพแปลง
เปนรองสวน ใสปุยไนโตรเจนอัตรา 30 kgN/ไร ชุดดิน 
2f  ปลูกในฤดูฝน ตําบลดอนกํายาน อําเภอเมือง   
จังหวัดสุพรรณบุรี  

แผนการทดลองทางสถิติ ในแตละสภาพแวดลอม
วางแผนการทดลองแบบสุมในบลอกสมบูรณ(RCB)   
ทํา 3 ซ้ํา สิ่งทดลองคือ พันธุขาวโพดขาวเหนียว จํานวน 
12 พันธุ  ขนาดแปลงยอย  3x5 เมตร ปลูก 4 แถว ระยะ
ระหว างแถว  75 เซนติ เมตร  ระยะระหว างตน  25 
เซนติเมตร เก็บขอมูล 2 แถวกลาง บันทึกขอมูล ลักษณะ
ทางการเกษตร ไดแก อายุออกดอก ความสูงตน ความสูง
ฝกแรก  ลักษณะผลผลิต โดยเก็บเก่ียวฝกสด ที่ระยะ 20 
วันหลังผสมเกสร นับจํานวนฝกตอแปลง และช่ัง

นํ้าหนักฝกกอนปอกเปลือก  และนํ้าหนักฝกหลังปอก
เปลือกเฉพาะฝกดี วัดขนาดฝก ไดแก ความกวางฝก และ
ความยาวฝกหลังปอกเปลือก จํานวนแถวเมล็ด 

การวิเคราะหผลทางสถิติ วิเคราะหความแปรปรวน 
(analysis of variance) เพ่ือหาความแตกตางทางสถิติของ
พันธุในแตละสภาพแวดลอมตามแผนการทดลองแบบ 
RCB ทดสอบความเปนเอกภาพของความแปรปรวนการ
ทดลอง ดวยวิธี  Bartlett’s test for homogeneity of 
variance วิเคราะหผลรวม (combined analysis) ของ
ขอมูลทั้ง 6 สภาพแวดลอม อิทธิพลของพันธุและ
สภาพแวดลอมเปนอิทธิพลสุม (random effect)  [5] 
วิเคราะหผลดวยโปรแกรมทางสถิติ MSTAT- C 

วิเคราะหเสถียรภาพของพันธุ ดวยโมเดลของ 
Eberhart and Russell [3] และคํานวณคาพารามิเตอรที่
อธิบายเสถียรภาพของพันธุ (stability parameter) ไดแก 
คาสัมประสิทธิ์รีเกรสช่ัน (bi)   คาเฉล่ียกําลังสองของคา
เบี่ยงเบนจาก รีเกรสช่ันเสนตรง (Sd

2) [6] 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
ลั กษณะของข า ว โพดข า ว เห นี ยว เฉลี่ ย  6 

สภาพแวดลอม  พบวา  ความแปรปรวนของพันธุ  
สภาพแวดลอม และปฏิกิริยาสัมพันธของพันธุ กับ
สภาพแวดลอม มีความแตกตางกันทางสถิติในทุก
ลักษณะที่ศึกษา ENV4 เปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกขาวโพดขาวเหนียวที่สุด ใหผลผลิตและ
ลักษณะองคประกอบผลผลิตดีกวาสภาพแวดลอมอื่นๆ 
พ้ืนที่ปลูกของ ENV4 สวนใหญอยูริมแมนํ้า เปนชุดดินที่ 
38B เน้ือดินเปนดินรวน มีสีนํ้าตาล เกิดจากการทับถม
เปนช้ันของตะกอนลํานํ้า มีการระบายนํ้าปานกลาง [4]  
จึงมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวโพดฝกสด
มากกวาดินเหนียวซึ่งระบายนํ้าไมดี [7] สภาพแวดลอมที่
เหมาะสมรองลงมา คือ ENV3 ที่มีสภาพดินเปนดิน
เหนียว แตมีคูระบายนํ้า (ไมแสดงขอมูล) สภาพแวดลอม
ที่ศึกษามีความแตกตางกันทางสถิติ จึงมีความเหมาะสม
ที่จะนําดัชนีสภาพแวดลอมมาใชศึกษาเสถียรภาพ     
ของพันธุ [2] และยังพบวาปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุ
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กับสภาพแวดลอมในลักษณะตางๆ มีนัยสําคัญดวย ซึ่ง
มักพบเสมอในการทดสอบผลผลิตขาวโพด [8];[9];[10]  
ความแตกตางของลักษณะขาวโพดขาวเหนียวที่ศึกษา    
9 ลักษณะ จําแนกพันธุขาวโพดขาวเหนียวไดเปน 2 กลุม 
(ภาพ 1)  กลุมที่ 1 ประกอบดวยพันธุ THT, TBK, TNO, 
TCST, TSKT และ TCHT กลุมที่ 2 ประกอบดวยพันธุ 
NSW, BW, WPP, PEK, LH และ SLJT  พันธุในกลุมที่  
1 มีฝกขนาดเล็ก จัดเปนกลุมขาวโพดเทียน มีผลผลิต
กอนปอกเปลือก และหลังปอกเปลือกตํ่ากวาพันธุใน
กลุมที่ 2 ซึ่งมีขนาดฝกใหญกวา ภายในกลุมที่ 1 พันธุ 
THT TBK TNO เปนพันธุที่ตนเล็ก ออกดอกเร็ว และ
ผลผลิตตํ่าที่สุด (ตารางที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การจัดกลุมพันธุขาวโพดเหนียว 12 พันธุ 
 

ตารางที่ 1 ผลผลิต ขนาดฝกและลักษณะทางการเกษตรของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ เฉล่ียจาก 6 สภาพแวดลอม 

พันธุ จํานวนฝก 
ตอไร 

ผลผลิตท้ัง
เปลือก 

ผลผลิตหลัง
ปอกเปลือก 

ความยาว
ฝก 

ความ 
กวางฝก ความสูงตน ความสูง

ฝก 
อายุออก
ดอกตัวผู 

อายุออก
ไหม 

  ------------ตัน/ไร----------- ----------------------------ซม . ------------------------------------  ------วันหลังปลูก------  
NSW 6923 DE2/ 1.75 A 1.1 A 15.3 A 4.28 CD 196.5 A 99.3 A 43 BCD 44 BC 
BW852 6770 DE 1.60 B 1.09 A 14.7 AB 4.26 D 169.0 CD 88.2 C 44 AB 47 AB 
WPP 6948 DE 1.57 B 1.01 A 12.0 G 5.16 A 153.8 F 76.4 E 42 CD 44 BC 
PEK 6261 EF 1.56 B 1.03 A 15.3 A 4.19 D 174.6 BC 95.3 AB 43 ABC 46 ABC 
LH 4921 G 1.59 B 0.81 B 13.5 CD 4.59 B 161.4 DE 84.0 CD 43 BC 46 ABC 
SLJT 5518 FG 1.41 C 0.75 BC 14.1 BC 4.39 C 178.0 B 93.9 B 45 A 48 A 
THT 8014 BC 0.77 EF 0.45 E 13.1 DE 2.86 G 135.2 G 66.5 F 38 E 38 D 
TBK 7125 DE 0.63 F 0.37 E 12.3 FG 2.87 G 126.3 H 59.1 G 38 E 38 D 
TNO 7495 CD 0.81 E 0.45 E 12.8 DEF 2.89 G 132.5 GH 65.1 F 39 E 39 D 
TCST 8060 BC 1.07 D 0.66 CD 12.7 EFG 3.39 E 155.7 EF 80.3 DE 42 CD 45 BC 
TSKT 9877 A 1.17 D 0.62 D 12.0 G 3.10 F 149.1 F 77.2 E 43 ABC 45 ABC 
TCHT 8572 B 1.22 D 0.65 CD 13.0 DEF 3.32 E 152.2 F 77.1 E 41 D 44 C 
F-test **1/ ** ** ** ** ** ** ** ** 

CV (%) 15.89 17.47 20.98 7.51 4.42 7.30 8.80     
1/ ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ P<0.01 
2/ ตัวอักษรท่ีตางกันในแนวต้ังแสดงวาคาเฉล่ียมีความแตกตางกันทางสถิติ ที่ P<0.01 เปรียบเทียบโดยวิธี DMRT 
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การตอบสนองของพันธุต อสภาพแวดลอม 
ลักษณะผลผลิตและขนาดฝก พบวา ความแปรปรวนของ
สภาพแวดลอม และปฏิกิริยาสัมพันธระหวางพันธุกับ
สภาพแวดลอมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) โดยมี
สาเหตุหลักเกิดจากความแตกตางของสภาพแวดลอม  
การตอบสนองของพันธุตอดัชนีสภาพแวดลอมเปน              
รีเกรสช่ันเสนตรง (P<0.01)  และมีปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางพันธุ กับรี เกรสช่ันบนดัชนีสภาพแวดลอม 
(P<0.01) ในทุกลักษณะที่ศึกษา ยกเวน ความยาวฝก 
(ตารางที่ 2) การตอบสนองของขาวโพดแตละพันธุตอ
ดัชนีสภาพแวดลอมแตกตางกันเกิดขึ้นได เน่ืองจากพืช
แต ล ะ พั นธุ มี ค ว ามสาม า รถ ในการป รั บ ตั วต อ
สภาพแวดลอมไดแตกตางกัน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการ
ปรับตัวของพืชแตละตนหรือทุกตนในประชากร [2] 
สํ าหรับค า เบี่ ย ง เบนจาก เสนรี เกรส ช่ันบนดัชนี
สภาพแวดลอม พบวาทุกลักษณะมีความแตกตางกันทาง
สถิติ แสดงวาการตอบสนองตอดัชนีสภาพแวดลอมของ
ขาวโพดบางพันธุไมสามารถอธิบายไดดวยเสนรีเกรสช่ัน
เสนตรง ซึ่งสอดคลองกับการทดสอบในขาวโพดไร
ลูกผสมในประเทศอินเดีย จึงทําใหการคาดคะเนผลผลิต
ตามดัชนีสภาพแวดลอมมีความยุงยากขึ้น [10] ดังน้ัน 
Eberhart and Russell [3] จึงเสนอใหพิจารณาพันธุพืชที่มี
เสถียรภาพจากคาเฉล่ียของผลผลิต คาสัมประสิทธิ์          

รีเกรสช่ัน (bi) และคาเฉลี่ยกําลังสองของคาเบี่ยงเบนจาก
รีเกรสช่ันเสนตรง (Sd

2)   

เสถียรภาพผลผลิต ผลการศึกษา พบวา ผลผลิตฝก
ทั้งเปลือกและหลังปอกเปลือกของพันธุ  SLJT, THT, 
TBK, TSKT, TCST และ TCHT แสดงคา Sd

2 ไมแตกตาง
ท า งส ถิ ติ  แสดง ว า ก า รตอบสนองต อ ค า ดั ช นี
สภาพแวดลอมสามารถอธิบายไดดวยสมการเสนตรง 
พันธุดังกลาวทั้งหมดเปนพันธุผสมเปด การปรับตัวของ
พืชในประชากรเกิดจากความสามารถของพืชแตละตนที่
มีพันธุกรรมตางกัน เน่ืองจากขาวโพดเปนพืชผสมขาม 
เมื่อพิจารณาคา bi พบวา พันธุ THTและ TBK แสดงคา  bi 
ไมแตกตางทางสถิติจากศูนย (ตารางที่ 3) ดังน้ันพันธุ 
THTและTBK จึ งเปนพันธุที่ ไมตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม แตทั้งสองพันธุให
ผลผลิตตํ่า ตนขนาดเล็ก และอายุออกดอกเร็ว สวนพันธุ 
SLJT, TSKT, TCST และ TCHT แสดงคา  bi แตกตาง
ทางสถิติจากศูนย แสดงวาพันธุดังกลาวผลผลิตสูงขึ้น 
ผันแปรตามสภาพแวดลอมที่ดี โดยพันธุ SLJT มีคาเฉล่ีย
ผลผลิตสูงสุด สวนพันธุ NSW, BW, PEK, LH และ TNO 
แสดงคา Sd

2 แตกตางทางสถิติ แสดงวาไมเหมาะสมที่ใช
สมการเสนตรงบนดัชนีสภาพแวดลอมอธิบายเสถียรภาพ
ของพันธุ แตพันธุ NSW, BW และPEK มีคาเฉล่ีย  

ตารางที่ 2   การวิเคราะหความแปรปรวนในลักษณะผลผลิตและขนาดฝกของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุท่ีทดสอบ 
                   ใน 6 สภาพแวดลอม 

SOV DF MS
ผลผลิตกอนปอก ผลผลิตหลังปอก ความยาวฝก ความกวางฝก 

Total        71 5.924 2.447 2.627  60.218  
Environment (Env.)         5 24.428 ** 7.777 ** 9.489 ** 15.778 ** 
Variety (Var.)        11 18.699 ** 8.836 ** 8.571 ** 371.566 ** 
Env. x Var.        55 1.686 ** 0.685 ** 0.814 * 1.988 ** 
Env. + (Env.xVar.)        60 3.582 ** 1.276 ** 1.537 ** 3.137 ** 
Env. (linear) 1 122.134 ** 38.878 ** 47.443 ** 78.884 ** 
Var. x Env. (linear) 11 4.981 ** 1.742 ** 1.015 ns 3.966 ** 
Pooled deviations 48 0.791 ** 0.386 ** 0.701 ** 1.369 * 
Pooled error       132 0.357 0.181 0.338  0.931  

ns ไมแตกตางทางสถิติ ที่ p<0.05  *, ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ P<0.05 และ P<0.01 ตามลําดับ 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

11                                                   NC-1AG-008 

ผลผลิตสูง คา  bi  มีคามากกวาหน่ึง แตกตางทางสถิติจาก
ศูนย  ทั้งสามพันธุเปนพันธุลูกผสม ทุกตนในประชากรมี
ความสมํ่าเสมอกันทางพันธุกรรม ดังน้ันผลผลิตจึง
เปล่ียนแปลงรุนแรงเม่ือสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลง การ
ปลูกในสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมจึงใหผลผลิตตํ่า
กวาคาเฉล่ีย แตใหผลผลิตสูงกวาเฉล่ียเมื่อสภาพแวดลอม
เหมาะสม การแนะนําสงเสริมพันธุลูกผสมใหเกษตรกร
ปลูกจําเปนตองเลือกพ้ืนที่ที่ เหมาะสมและถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกและการจัดการเขตกรรมที่ดีเพ่ือให
ศักยภาพของพันธุแสดงออกไดอยางเต็มที่ 

เสถียรภาพของขนาดฝก คา Sd
2 สําหรับความยาว

ฝกและความกวางฝกของพันธุขาวโพดขาวเหนียว
สวนมากไมแตกตางทางสถิติ ยกเวน พันธุ PEK, LH และ 
TBK  แสดงวาการตอบสนองตอคาดัชนีสภาพแวดลอม
ของพันธุสวนใหญสามารถอธิบายไดดวยสมการเสนตรง 
และพบวา ความยาวฝกของขาวโพด 7 พันธุ จาก 9 พันธุ 
แสดงคา bi แตกตางทางสถิติจากศูนย ขณะท่ีความกวาง
ฝก พบวา 5 พันธุ จาก 9 พันธุ แสดงคา bi แตกตางทาง
สถิติจากศูนย แสดงวาลักษณะขนาดฝกเปล่ียนแปลง   
ผันแปรตามสภาพแวดลอมที่ดี และเปนองคประกอบ
ผลผลิตที่สําคัญ 

4. สรุปผลการวิจัย 
ลักษณะขาวโพดขาวเหนียวที่ศึกษา 9 ลักษณะ 

นํามาใชจําแนกพันธุขาวโพดขาวเหนียวไดเปน 2 กลุม 
กลุมที่ 1 จัดเปนกลุมขาวโพดเทียน ฝกขนาดเล็ก ผลผลิต
ตํ่าประกอบดวยพันธุ THT, TBK, TNO, TCST, TSKT 
และ TCHT กลุมที่ 2 ประกอบดวยพันธุ NSW, BW, 
WPP, PEK, LH และ SLJT เปนกลุมขาวโพดขาวเหนียว
มีขนาดฝกใหญกวา 

เสถียรภาพผลผลิตของพันธุในกลุมที่ 1 อธิบายได
ดวยรีเกรชช่ันบนคาดัชนีสภาพแวดลอม โดยพันธุ THT 
และ TBK ใหคา bi ไมแตกตางทางสถิติจากศูนย จึงไม
ตอบสนองตอสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง สวนพันธุ
อื่นๆ ใหคา bi แตกตางทางสถิติจากศูนย สวนพันธุใน
กลุมที่ 2 คา Sd

2 แตกตางจากศูนยทางสถิติ จึงไมเหมาะสม
ที่ใชรีเกรสช่ันบนดัชนีสภาพแวดลอมอธิบายเสถียรภาพ
ผลผลิต แตพันธุ NSW, BW และPEK ซึ่งเปนพันธุ
ลูกผสมและอยูในกลุมที่ 2 เปนพันธุที่มีคาเฉล่ียผลผลิต
สูง ดังน้ันการแนะนําพันธุลูกผสมจําเปนตองเลือกพ้ืนที่
ที่เหมาะสมและมีการจัดการเขตกรรมที่ดี 

 

 ตารางท่ี 3 สัมประสิทธ์ิรีเกรสชั่น (bi) และคาเฉล่ียกําลังสองของคาเบ่ียงเบนจากรีเกรสชั่นเสนตรง (S2
di) ในลักษณะ

ผลผลิตและขนาดฝกของขาวโพดขาวเหนียว 12 พันธุ 

พันธุ 
ผลผลิตกอนปอกเปลือก ผลผลิตหลังปอกเปลือก ความยาวฝก ความกวางฝก 

bi S2
di bi S2

di bi S2
di bi S2

di
NSW 1.83 **1/ -2.79 ** 1.72 ** 0.32 * 1.32 * 0.27 ns 0.95 * 0.32 ns
BW852 1.37 * -3.26 ** 1.47 ** 0.31 * 0.98 * 0.08 ns 2.26 ** 0.03 ns
WPP 0.65 * -0.78 ns 0.94 * 0.23 * 1.75 ** 0.06 ns 0.19 ns 0.43 ns
PEK 2.37 ** -1.82 * 2.5 ** 0.60 ** 1.89 * 1.07 ** 1.76 * 1.60 *
LH 1.53 ** -2.65 ** 1.47 * 1.00 ** 0.68 ns 1.54 ** 1.79 ** -0.68 ns
SLJT 1.46 ** -1.26 ns 1.1 * 0.12 ns 1.32 * 0.23 ns 1.7 ** 0.30 ns
THT 0.19 ns -0.41 ns -0.02 ns -0.11 ns 1.03 * 0.51 ns 0.07 ns 0.26 ns
TBK 0.34 ns -0.91 ns 0.27 ns 0.01 ns 1.04 ns 0.65 * 1.03 ns 2.46 *
TNO 0.23 ns -1.68 * 0.15 ns 0.01 ns 0.72 ns 0.44 ns -0.21 ns -0.85 ns
TCST 0.9 ** -0.70 ns 1.13 ** 0.10 ns 0.44 * -0.22 ns 1.26 * 0.34 ns
TSKT 0.53 ** -0.37 ns 0.5 ** -0.08 ns 0.51 ** -0.30 ns 0.36 ns 1.14 ns
TCHT 0.6 ** -0.44 ns 0.73 * -0.04 ns 0.28 ns 0.02 ns 0.93 * -0.09 ns

ns ไมแตกตางทางสถิติ ที่ p<0.05  *, ** มีความแตกตางกันทางสถิติที่ P<0.05 และ P<0.01 ตามลําดับ 
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การเพาะเลีย้งเน้ือเย่ือและการชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกในหลอดทดลอง 
 

ประภาพร  พงษไทย1 และ สิริแข  พงษสวัสดิ์ 2  
 

บทคัดยอ—  การศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและการชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลอง โดยนําตาขาง
ของกุหลาบหนูไปฟอกฆาเช้ือดวยสารฟอกขาวและสารจับใบความเขมขนตางกัน พบวาการฟอกฆาเช้ือดวย              
สารฟอกขาว ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต เปนเวลา 25 นาที ตามดวยสารฟอกขาวความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา  
25 นาที เปนวิธีการฟอกฆาเช้ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทําใหตาขางของกุหลาบหนูปราศจากเช้ือโรคไดสูงสุด
เทากับ 100 เปอรเซ็นต และมีการรอดชีวิตสูงสุดเทากับ 100 เปอรเซ็นต  จากน้ันนําตาขางของกุหลาบหนูไปเพาะเล้ียงบน
อาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน 0 และ 0.1  มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA หรือ kinetin ความเขมขน 0  0.5  1.0 
และ 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 21 วัน พบวาอาหารสูตร MS ที่เติม kinetin ความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถ
ชักนําใหตาขางของกุหลาบหนูเกิดยอดไดสูงสุดเทากับ 85 เปอรเซ็นต และความสูงเฉล่ียของยอดเทากับ 1.15 เซนติเมตร 
จากน้ันนํายอดที่ไดไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม NAA ความเขมขน  0 และ 0.1  มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ BA 
หรือ TDZ หรือ  zeatin  ความเขมขน  0  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนเวลา 45-60 วัน พบวาอาหารสูตร MS 
ที่เติม TDZ ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหเกิดตนไดสูงสุดเทากับ 20 ตนเฉล่ีย /ช้ินสวน และอาหาร
สูตร MS ที่เติม zeatin ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองได
สูงสุดเทากับ  70  เปอรเซ็นต  
 
                                                             

คําสําคัญ  กุหลาบหนู  ฟอกฆาเช้ือ  สารฟอกขาว  ออกดอกในสภาพหลอดทดลอง 
 

1. บทนํา 
         กุหลาบหนู (Rosa chinensis (Jacq.)) จัดอยูในวงศ 
Rosaceae เปนกุหลาบพันธุดีที่ไดรับความนิยมเปน
อยางมากในการนํามาใชเปนไมตัดดอกเพ่ือการคา     
แตเน่ืองจากกุหลาบหนูมีปญหาเรื่องโรคและแมลงท่ี
เขาไปทําลายตนกุหลาบหนูใหไดรับความเสียหายเปน 
 
 
            1สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ต. คลองหก 
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท : +66(2)-549-4158  โทรสาร : +66(2)-5494179                                         
E-mail : pongthai_p@hotmail.com 
           2สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ต. คลองหก 
อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท : +66(2)-549-4143  โทรสาร : +66(2)-5494179                                          
E-mail : pongswat_s@yahoo.com 

 
จํานวนมาก เชน โรคราแปง โรครานํ้าคาง โรคใบจุด   
สีดํา เปนตน สงผลใหดอกกุหลาบหนูไมไดคุณภาพ 
และปริมาณดอกตอพ้ืนที่มีปริมาณนอยมาก จึงทําให
ผลผลิตในประเทศไทยยังไมเพียงพอตอความตองการ
ของทองตลาด ปจจุบันจึงมีการนําเทคนิคการเพาะเล้ียง 
เ น้ือ เยื่อมาใชในการผลิตพืชหลากหลายชนิดให
ปราศจากเช้ือโรคในปริมาณมาก ใชระยะเวลาสั้น และ
ไดผลผลิตที่มีความสม่ํ า เสมอมากกว าการ เพาะ
ขยายพันธุโดยวิธีธรรมชาติ แตในการวิจัยเก่ียวกับการ
เพาะเล้ียงกุหลาบหนูยังมีไมมากนัก และมีปจจัยหลาย
อยางที่มีผลตอการเจริญเปนตนใหมและการออกดอก
ของกุหลาบหนู ดังรายงานของ อัญชลี [2] ไดศึกษาผล
ของฮอรโมน NAA และ BA  ตอการเกิดดอกกุหลาบ
ในหลอดทดลอง พบวายอดออนที่เพาะเล้ียงบนอาหาร
สูตร  MS ที่ เ ติม  NAA ความเขมขน  0 .5  และ  1 .0 
มิลลิกรัมตอลิตรรวมกับ  BA ความเขมขน 0.5 และ 1.0 
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มิลลิกรัมตอลิตร สามารถสรางตาดอกได  Vu, Anh  
and Nhut [5] ศึกษาอิทธิพลของนํ้าตาลซูโครสและ   
ไซโตไคนินตอการชักนําใหกุหลาบพันธุ “First Prize” 
ออกดอกบนอาหารสูตร MS ที่มีนํ้าตาลที่ความเขมขน
ตางกัน และใชไซโตไคนินชนิดตางๆ ไดแก BA, TDZ 
และ zeatin  กับ NAA พบวานํ้าตาลซูโครสเปนปจจัยที่
สงเสริมใหเกิดดอกและชวยในการพัฒนาตาดอกและ
จากการใชไซโตไคนินทั้ง 3 ชนิด พบวา BA และ 
zeatin เปนฮอรโมนที่ ชักนําใหเกิดดอกดีกวา  TDZ    
ดังน้ันในการวิจัยครั้งน้ีจึงมุงเนนการศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมตอการเพาะเล้ียงตาขางกุหลาบหนูใหได    
ตนกลาที่สมบูรณและสามารถออกดอกปริมาณมากใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา
กุหลาบหนูออกดอกในขวดใหเปนสินคาที่มีรูปแบบที่
หลากหลายสําหรับผูบริโภคและสงเสริมตลาดการคา
ของกุหลาบหนูใหกวางขวางมากขึ้น  
 

2. วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาวิธีฟอกฆาเชื้อตาขางของกุหลาบหนู  
         นําช้ินสวนตาขางของกุหลาบหนู (Rosa chinensis 
(Jacq.)) ขนาด 1.5 เซนติเมตร มาลางดวยเอทานอล
ความเขมขน 70 เปอรเซ็นต เปนเวลา 20 วินาที เพ่ือ
กําจัดยางของกุหลาบหนู จากน้ันนํามาฟอกฆาเช้ือ โดย
แบงการทดลองออกเปน 4 ชุดการทดลองรวมเปน 15 
วิธีการทดลองๆ ละ 10 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ (Completely Randomized Design : CRD) 
ดังน้ี 
         ชุดการทดลองที่ 1 ฟอกฆาเช้ือดวยสารฟอกขาว 
ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ผสมทวีน-20 จํานวน 2-3 
หยด เขยานาน 15  20  25 และ 30 นาที (A1-A4) 
         ชุดการทดลองที่ 2 ฟอกฆาเช้ือดวยสารฟอกขาว 
ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต ผสมทวีน-20 จํานวน 2-3 
หยด เขยานาน 15  20  25 และ 30 นาที (B1-B4) 
         ชุดการทดลองที่ 3 ฟอกฆาเช้ือดวยสารฟอกขาว 
ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต ผสมทวีน-20 จํานวน 2-3 
หยด  เขยานาน 15  20  25 และ 30 นาที ตามดวยสาร

ฟอกขาว ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต ผสมทวีน-20 
จํานวน 2-3 หยด เขยานาน 15  20  25 และ 30 นาที 
(C1-C4) 
         ชุดการทดลองที่ 4 ฟอกฆาเช้ือดวยสารจับใบ 
ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เขยานาน 30 นาที ตามดวย
สารฟอกขาวความเขมขน10 เปอรเซ็นต 15 เปอรเซ็นต 
และ 20 เปอรเซ็นต ผสมทวีน-20 จํานวน 2-3 หยด เขยา 
นาน 15 นาที (D1-D3)  
         จากน้ันนําตาขางของทุกวิธีการทดลองไปลางดวย
นํ้ากล่ัน 3-4 ครั้ง แลวนําไปเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร 
Murashige and Skoog, 1962 (MS) ในสภาวะที่ควบคุม
อุณหภูมิ 25 ± 2 องศาเซลเซียส ไดรับแสง 3,000 ลักซ  
เปนเวลา 16 ช่ัวโมงตอวัน เพาะเล้ียงเปนเวลา 21 วัน 
จากน้ันบันทึกเปอรเซ็นตการปราศจากเช้ือโรคและ
เปอรเซ็นตการรอดชีวิตของกุหลาบหนู  

2. คัดเลือกสูตรอาหารที่ เหมาะสมตอการชักนําให      
ตาขางของกุหลาบหนูเกิดยอดในหลอดทดลอง 
         นําตาขางของกุหลาบหนูไปฟอกฆาเช้ือในวิธีที่
เหมาะสมท่ีไดจากการทดลองที่ 1 และแบงการทดลอง
ออกเปน 16 วิธีการทดลองๆ ละ 20 ซ้ํา วางแผนการ
ทดลองแบบสุมสมบูรณ (CRD) โดยเพาะเล้ียง ในอาหารสูตร 
MS ที่เติมฮอรโมนตางชนิดกัน คือ -napthaleneacetic       
acid  (NAA) ความเขมขน 0 และ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร 
รวมกับ 6-benzyladenine (BA) หรือ 6-furfurylaminopurine 
(kinetin) ความเขมขน 0 0.5 1.0 และ 1.5 มิลลิกรัมตอ
ลิตร ทําการเพาะเล้ียงในสภาวะเชนเดียวกับการทดลอง
ที่ 1 เปนเวลา 21 วัน จากน้ันบันทึกเปอรเซ็นตการเกิด
ยอด และความสูง ของยอด 

3. คัดเลือกสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหยอด
กุหลาบหนูเจริญเปนตนและออกดอกในหลอดทดลอง  
         นํายอดของกุหลาบหนูจํานวน 1 ยอดที่ไดจาก 
การทดลองท่ี 2 ไปเพาะเล้ียงในอาหารสูตรที่เติม
ฮอรโมนตางกัน ซึ่งแบงการทดลองออกเปน 30 วิธีการ
ทดลองๆ ละ 20 ซ้ํา วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณ  (CRD) โดยเพาะเ ล้ียงในอาหารสูตร  MS        
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ที่เติม NAA ความเขมขน 0 และ 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร รวมกับ 
BA หรือ thidiazuron  (TDZ)  หรือ 9-aminocarboxyethyltransferase 
(zeatin) ความเขมขน 0  0.5  1.0  1.5 และ 2.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร เพาะเล้ียงในสภาวะเชนเดียวกับการทดลองที่ 1 
เปนเวลา 45-60 วัน  จากน้ันบันทึกจํานวนตนเฉล่ีย/
ช้ินสวน และเปอรเซ็นตการเกิดดอกของกุหลาบหนู   
         วิเคราะหผลการทดลองและหาคาทางสถิติดวย 
วิธี Analysis of variance (ANOVA) ทําการเปรียบเทียบ
คาความแตกตางของคาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s new 
multiple range test (DMRT)  ดวยโปรแกรม SPSS 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
1. ศึกษาวิธีฟอกฆาเชื้อตาขางของกุหลาบหนู  
         เมื่อศึกษาการฟอกฆาเช้ือตาขางของกุหลาบหนู
จํานวน 15 วิธีการทดลอง พบวา ทุกวิธีการทดลอง
สามารถทําใหตาขางของกุหลาบหนูปราศจากเช้ือโรค
ไดสูง ซึ่งความเขมขนของสารฟอกฆาเช้ือและจํานวน
ครั้งในการฟอกฆาเช้ือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการทํา
ใหตาขางกุหลาบหนูปราศจากเช้ือโรค โดยการฟอกฆา
เช้ือดวยสารฟอกขาวความเขมขน 15 เปอรเซ็นต เปน
เวลา 25 นาที ตามดวยสารฟอกขาวความเขมขน 10 
เปอรเซ็นต เปนเวลา 25 นาที (C3) สามารถทําใหตาขาง
ของกุหลาบหนูปราศจากเ ช้ือโรคได เท า กับ  100 
เปอร เซ็นต  และมีการรอดชี วิตสูงสุดเทา กับ  100 
เปอรเซ็นต (ภาพที่ 1)  ซึ่งวิธีดังกลาวที่มีการฟอกฆาเช้ือ
ดวยสารฟอกขาว 2 ครั้งมีประสิทธิภาพในการฟอกฆา
เช้ือสูงกวาการฟอกฆาเช้ือดวยสารจับใบและการฟอก
ฆาเช้ือดวยสารฟอกขาวเพียงครั้งเดียว สอดคลองกับ 
รังสฤษด์ิ  [1] รายงานวา สารฟอกขาวหรือคลอรอกซ
เปนสารฟอกฆาเช้ือในกลุมโซเดียมไฮโปคลอไรดที่มี
ประสิทธิภาพในการฟอกฆาเช้ือสูงและนิยมใชกันมาก 
สวนสารจับใบเหมาะสําหรับกับการฟอกฆาเช้ือผิว
เน้ือเยื่อที่ไมเรียบและมีขน  และเมื่อพิจารณาเวลาที่ใช
ในการฟอกฆาเช้ือ พบวา หากใชเวลาในการฟอกฆา
เช้ือมากกวา 25 นาที จะมีผลทําใหตาขางของกุหลาบ
หนูเกิดการชํ้า  บวมนํ้า  เปนอันตรายตอเซลลและ

เ น้ือเยื่อ  นอกจากน้ียังไปกระตุนให เ กิดการหล่ัง 
phenolic compound  ซึ่งเปนสารที่มีผลเสียตอความ
สมดุลของออกซินและไซโตไคนิน และมีผลตอการปด
ก้ันการสรางอวัยวะของพืช ทําใหช้ินสวนตาขางของ
กุหลาบหนูมีการเจริญลดลง [1]   

2. คัดเลือกสูตรอาหารที่ เหมาะสมตอการชักนําให      
ตาขางของกุหลาบหนูเกิดยอดในหลอดทดลอง 
         จากการศึกษาการชักนําใหตาขางของกุหลาบหนู
เกิดยอดในสูตรอาหารท่ีเติมฮอรโมนกลุมออกซิน 
ไดแก NAA รวมกับฮอรโมนกลุมไซโตไคนิน ไดแก 
BA หรือ kinetin ที่ระดับความเขมขนตางกัน พบวา
อาหารทุกสูตรสามารถชักนําใหตาขางของกุหลาบหนู
เกิดยอดในอัตราที่สูง โดยพบวาการเพาะเล้ียงตาขาง
ของกุหลาบหนูในสูตรอาหาร MS ที่เติม kinetin     
ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร (S203) สามารถเกิด
ยอดไดสูงสุดเทากับ 85 เปอรเซ็นต ซึ่งมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น  95 
เปอรเซ็นต กับอาหารสูตรอื่น และความสูงเฉล่ียของ
ยอดเทากับ 1.15 เซนติเมตร (ตารางที่ 1 และภาพที่ 2) 
แสดงวาหากมีการใชฮอรโมนกลุมไซโตไคนินเพียง
อยางเดียวก็สามารถกระตุนใหมีการเจริญของเนื้อเยื่อ
บริเวณตาขางไดดีกวาการใชฮอรโมนกลุมออกซิน 
เพียงอยางเดียว หรือใชฮอรโมนกลุมออกซินรวมกับ 
ไซโตไคนิน  และถึงแมวาในหลายการทดลองได
รายงานวา BA เปนฮอรโมนที่สามารถชักนําใหตาขาง
เกิดยอดไดดี แตในการทดลองน้ี พบวา kinetin เปน   
อีกฮอรโมนหน่ึงที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถชักนําให  
ตาขางของกุหลาบหนูเกิดยอดไดดีเชนกัน ใกลเคียงกับ
รายงานของ Hong [3] ที่ศึกษาการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ 
ของกุหลาบหนู (Rosa chinesis var. Floribunda) พบวา    
ตาขางของกุหลาบหนูจะเกิดยอดไดดี เมื่อเพาะเล้ียง  
บนอาหารสูตร MS ที่เติม BA ความเขมขน 1.5, NAA 
0.05 และ zeatin  0.1 มิลลิกรัมตอลิตรหรือ kinetin 
ความเขมขน 1.0, NAA 0.05 และ zeation 0.1 มิลลิกรัม
ตอลิตร Ozel and Arsian [4] รายงานวาสูตรอาหาร MS 
ที่เติม NAA, kinetin หรือ TDZ สามารถชักนําใหตาขาง
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ของกุหลาบมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว แตเมื่อมี 
การเพ่ิมความเขมขน NAA หรือ TDZ ในอาหาร จะทํา
ใหตาขางกุหลาบมีการเจริญลดลง 

3. คัดเลือกสูตรอาหารที่เหมาะสมตอการชักนําใหยอด
กุหลาบหนูเจริญเปนตนและออกดอกในหลอดทดลอง 
         จากการศึกษาการชักนําใหยอดกุหลาบหนูมีการ
เกิดตนและออกดอกในสูตรอาหารท่ีเติมฮอรโมนใน
กลุมออกซิน ไดแก NAA รวมกับฮอรโมนในกลุม    
ไซโตไคนิน ไดแก BA,TDZ และ zeatin ที่ระดับความ
เขมขนต าง กัน  พบวาทุกสูตรอาหารที่มีการ เ ติม
ฮอรโมนกลุมไซโตไค-นินสามารถชักนําใหกุหลาบหนู
เกิดตนไดดี เน่ืองจากไซโตไคนินมีคุณสมบัติสงเสริม
การแบงเซลล การขยายขนาดของเซลล กระตุนการเกิด
ยอดแตยับยั้งการเกิดราก สงเสริมการแตกตาขาง จาก
การเพาะเล้ียงยอดกุหลาบหนูในอาหารสูตร MS ที่เติม 
TDZ  ความเขมขน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร สามารถชักนํา

ใหมีการเกิดตนไดสูงสุดเทากับ 20 ตนเฉล่ีย/ช้ินสวน 
และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับอาหาร
สูตรอื่น  และเมื่อพิจารณาการออกดอกของกุหลาบหนู
ในหลอดทดลอง พบวา สูตรอาหาร MS ที่เติม zeatin 
ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร เปนสูตรที่เหมาะสม
เน่ืองจาก zeatin เปนฮอรโมนที่สังเคราะหไดจากพืช
สามารถชักนําใหกุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอด
ทดลองไดสูงสุดเทากับ 70 เปอรเซ็นต (ภาพที่ 3)  และ
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต กับอาหารสูตรอื่น ใกลเคียงกับ 
Vu, Anh  and Nhut [5] รายงานวาเมื่อมีการศึกษาการ
ใชไซโตไคนิน 3 ชนิด ไดแก BA, TDZ และ zeatin ใน
การชักนําใหกุหลาบพันธุ First Prize ออกดอกใน
สภาพหลอดทดลอง พบวา BA และ zeatin เปน
ฮอรโมนที่สามารถชักนําใหเกิดดอกไดดีกวา TDZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบเปอรเซ็นตการปราศจากเช้ือโรคและเปอรเซ็นตการรอดชีวิตของกุหลาบหนูท่ี 
               เพาะเล้ียงเปนเวลา 21 วัน โดยพบวาวิธีการท่ี C3 มีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ตารางท่ี 1 แสดงเปอรเซ็นตการเกิดยอดและความสูงเฉล่ียของยอดกุหลาบหนูท่ีเพาะเล้ียงในสูตรอาหารที่เติมฮอรโมน
ตางชนิดกัน เปนเวลา 21 วัน 

รหัสของ
สูตรอาหาร 

NAA 
(มก./ล.) 

BA 
(มก./ล.)

kinetin 
(มก./ล.)

เปอรเซ็นตเกิดยอด1 
(%)

ความสูงเฉล่ียของยอด 1 
(ซม.) 

S101 0.0 0.0 - 55AB              1.62A 
S102 0.0 0.5 - 50ABC              0.91CDEFG

S103 0.0 1.0 - 70AB              0.47HI 
S104 0.0 1.5 - 60AB              0.64GHI 
S105 0.1 0.0 - 35BC              1.13BCDE

S106 0.1 0.5 - 50ABC              1.12BCDE

S107 0.1 1.0 - 50ABC              0.74FGHI 
S108 0.1 1.5 - 70AB              0.54I 
S201 0.0 - 0.0 20C              1.23BC 
S202 0.0 - 0.5 70AB              1.28B 
S203 0.0 - 1.0 85A              1.15BCD 
S204 0.0 - 1.5 60AB              1.33B 
S205 0.1 - 0.0 75A              0.89CDEFGH

S206 0.1 - 0.5 60AB              1.07BCDEF

S207 0.1 - 1.0 65AB              0.79EFGHI

S208 0.1 - 1.5 70AB              0.88DEFGH

F-test - - - * * 
1 คาเฉล่ียที่ตามดวยอักษรตางกันในแนวต้ัง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห 
แบบ Duncan’s  multiple  range  test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 เปอรเซ็นต 
 

NAA (มก./ล.) 
kinetin (มก./ล.) 

0 0.5 1.0 1.5 

0 

    

0.1 

    

ภาพท่ี 2 แสดงลักษณะตนกุหลาบหนูในสูตรอาหาร MS ท่ีเติม NAA และ kinetin เม่ือเพาะเล้ียงเปนเวลา 21 วัน 
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 ภาพท่ี 3 แสดงลักษณะการออกดอกของตนกุหลาบหนูในหลอดทดลอง เม่ือเพาะเล้ียงในอาหารสูตร MS ท่ีเติมฮอรโมน  
                ตางชนิดกัน เปนเวลา 45-60 วัน 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         1. การฟอกฆาเช้ือตาขางกุหลาบหนูดวยสารฟอกขาว 
ความเขมขน 15 เปอรเซ็นต เปนเวลา 25 นาที ตามดวย
สารฟอกขาว ความเขมขน 10 เปอรเซ็นต เปนเวลา 25 นาที 
เปนวิธีการฟอกฆาเช้ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  
          2. อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนําใหตาขาง
กุหลาบหนูเกิดยอด คือ อาหารสูตร MS ที่เติม kinetin 
ความเขมขน 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร   
          3. อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนําใหตนกุหลาบ
หนูออกดอกในสภาพหลอดทดลอง คือ อาหารสูตร 
MS ที่เติม zeatin ความเขมขน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร  
 

ขอเสนอแนะ 
         เ น่ื องจากการทดลอง น้ี ในอาหารบางสูตร  
สามารถชักนําใหเกิดดอกไดเพียง 2-3 สัปดาห และ 
กานดอกก็จะเริ่ม เหี่ ยวลง  ดัง น้ันควรมีการศึกษา 
เพ่ิมเติมในเรื่องการยืดอายุการออกดอกของกุหลาบใน
สภาพหลอดทดลอง 
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BA 0.5 มก./ล. BA 1.5 มก./ล. TDZ 0.5 มก./ล. 

zeatin  1.0 มก./ล. zeatin 2.0 มก./ล. zeatin 1.5 มก/ล,NAA 0.1 มก./ล.

MS ไมเติมฮอรโมน 

zeatin 2.0 มก/ล,NAA 0.1 มก./ล.
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ผลของการแชเมล็ด อณุหภูมิสูง และระยะเวลาในการอบ 
ตอการงอกของเมล็ดขาววัชพืช 

 

อังคณา ธนกัญญา1 มุขสุดา คําทรัพย2   สุรชาติ โคตะมา2    และ ยลณา ศุกระศร2 

 

บทคัดยอ—   ขาววัชพืชเปนวัชพืชรายแรงที่ทําความเสียหายใหแกผลผลิตขาวของไทยเปนอยางมาก ในพ้ืนดินนา               
ที่เคยมีขาววัชพืชขึ้นอยูจะเปนที่สะสมของเมล็ดขาววัชพืชซึ่งสามารถพักตัวอยูในดินไดเปนเวลานาน และจะงอกขึ้นมา
ทําความเสียหายเมื่อสภาพแวดลอมเหมาะสม การจัดการกับเมล็ดวัชพืชในดินโดยหลีกเล่ียงการใชสารเคมีวิธีหน่ึงคือการ
อบดินโดยใชความรอนจากแสงอาทิตย ซึ่งเปนวิธีที่ใชแผนผาพลาสติกใสคลุมดินเพ่ือเพ่ิมความรอนที่ไดรับจาก
แสงอาทิตย ทําใหอุณหภูมิดินเพ่ิมขึ้นถึงระดับที่เปนอันตรายตอเมล็ดวัชพืชในดิน งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของการแช
เมล็ด อุณหภูมิสูง และระยะเวลาที่ไดรับอุณหภูมิ ที่มีตอการงอกของเมล็ดขาววัชพืช เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชวางแผน 
และคาดการณผลการอบดินโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยในการจัดการกับเมล็ดขาววัชพืชในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวตอไป การวางแผนการทดลองเปนแบบ 3 x 4  x 4 Factorial Design in RCBD เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใช วิธีของ  
ดันแคน (Duncan’s Multiple Range Test) ปจจัยที่ทําการศึกษามีดังน้ี ปจจัยที่หน่ึง คือระยะเวลาที่แชเมล็ดขาววัชพืชใน
นํ้ากอนอบ มี 3 ระดับ คือ 0 24 และ 48 ช่ัวโมง ปจจัยที่สองคืออุณหภูมิที่ใชอบเมล็ด มี 4 ระดับคือสภาพควบคุมที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสในแสงธรรมชาติ อบที่อุณหภูมิ  45 50 และ 60 องศาเซลเซียสในที่มืด ปจจัยที่สามคือ
ระยะเวลาในการอบ มี 4 ระดับคือ 1 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง และ140 ช่ัวโมง เมล็ดขาววัชพืชที่นํามาทดลองมาจาก
แปลงนาที่แตกตางกัน 4 แหลงเปน 4 บล็อก ใชเมล็ดขาววัชพืช 100 เมล็ดตอ 1 หนวยทดลอง หลังจากการอบเมล็ดใน
อุณหภูมิ และระยะเวลาที่กําหนดแลว นําเมล็ดไปทดสอบหาเปอรเซ็นตความงอกที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสในสภาพ
แสงธรรมชาติ เมล็ดที่ไมงอกนํามาทดสอบความมีชีวิตโดยใชวิธีทางชีวเคมี (Tetrazolium Test) ผลการทดลองพบวาทุก
ปจจัยที่ทดลอง คือ การแชเมล็ดกอนอบ อุณหภูมิ และระยะเวลาท่ีใชในการอบเมล็ด มีผลตอการงอก การตาย และการ
พักตัวของเมล็ดขาววัชพืชอยางมีนัยสําคัญยิ่ง โดยเฉพาะปจจัยอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการอบเมล็ด กลาวคือเมล็ด
ขาววัชพืชที่อยูในสภาพควบคุม มีการงอกเฉลี่ย 94.52 เปอรเซ็นต  เมล็ดตาย 4.02 เปอรเซ็นต และเมล็ดพักตัว 1.46 
เปอรเซ็นต เมล็ดที่ผานการอบที่อุณหภูมิ 45 50 60 องศาเซลเซียส มีเปอรเซ็นตการงอกเฉล่ีย 63.90 47.65 และ14.21 
เปอรเซ็นต มีเมล็ดตายเฉล่ีย 33.12 46.60 และ 55.48 เปอรเซ็นต และเมล็ดพักตัวเฉล่ีย 2.98 5.75 และ 30.31 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ และระยะเวลาการอบที่เพ่ิมขึ้น มีผลทําใหการตายและการพักตัวของเมล็ดเพ่ิมขึ้นทุกระดับอุณหภูมิ ซึ่งผลท่ี
ไดน้ีจะนําไปใชเพ่ือพิจารณาวิธีการท่ีเหมาะสมในการทําลายเมล็ดขาววัชพืชที่ตกคางอยูในดินตอไป 
 

คําสําคัญ  เมล็ดขาววัชพืช อุณหภูมิสูง ระยะเวลาในการอบ 
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1. บทนํา 
 

         ขาววัชพืชเปนวัชพืชที่พบในภูมิภาคตางๆ ของ
โลก สําหรับในประเทศไทยพบการระบาดรุนแรง 
ต้ังแตป พ.ศ. 2544 เรื่อยมาถึงปจจุบันขาววัชพืชเกิดจาก
การผสมขาม ระหวางขาวปา กับขาวปลูกเกิดเปน
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ลูกผสมที่มีลักษณะเปนวัชพืช คือ โตเร็ว เมล็ดแกและ
หลุดรวงเร็ว เมล็ดสามารถงอกไดแมจะยังไมแกเต็มที่ 
เมล็ดสามารถพักตัวอยูในดินไดเปนเวลานาน เมื่อ
สภาพแวดลอมเหมาะสมก็จะงอกขึ้นมาทําความ
เสียหายใหแกผลผลิตไดเปนอยางมาก แปลงนาที่มีขาว
วัชพืชระบาดอยางรุนแรง อาจสูญเสียผลผลิตถึง 100% 
การจัดการขาววัชพืชอาจใชวิธีการตางๆ รวมกันหลาย
วิธี เชน การใชสารเคมี การลอใหเมล็ดงอกแลวไถกลบ 
การงดการปลูกขาว และการปลูกพืชหมุนเวียน [1] 
อยางไรก็ตามเมล็ดขาววัชพืชที่ตกคางอยูในดินจะยังคง
อยูในสภาพพักตัวอยูในดินไดเปนเวลานาน 2-12 ป  [2] 
การลอใหเมล็ดขาววัชพืชงอกขึ้นมาเพ่ือทําลายน้ัน
สามารถทําลายเมล็ดขาววัชพืชในดินไดเพียงสวนนอย 
เมล็ดขาววัชพืชสวนใหญยังคงอยูในดินได เพราะมี
ระดับการพักตัวที่แตกตางกัน  เ น่ืองมาจากความ
หลากหลายทางพันธุกรรม [3] 
        การอบดินโดยใชความรอนจากแสงอาทิตย เปน
การจัดการกับเมล็ดวัชพืชที่อยูในดินที่ไดผลวิธีหน่ึง 
วิธีการคือใชแผนผาพลาสติกใสคลุมดินเพ่ือชักนําให
เกิดสภาพเรือนกระจกขึ้นจนอุณหภูมิในดินสูงถึงระดับ
ที่เปนอันตรายตอเมล็ดพืชที่อยูในดิน มีรายงานวา การ
อบดินโดยใชความรอนจากแสงอาทิตย สามารถลดการ
งอกของเมล็ดวัชพืชในดินไดหลายชนิดในหลาย
ประเทศ  [4,5,6,7] ปญหาของการใชแผนผาพลาสติก
ใสคลุมดิน คือการจัดการกับแผนผาพลาสติกภายหลัง
การใชงาน ซึ่งจะเปนปญหาขยะท่ียากแกการกําจัด 
ปจจุบันมีการผลิตฟลมพลาสติกที่ยอยสลายไดรวดเร็ว
ออกมาหลายชนิด [8] แตความสามารถในการชักนําให
เกิดสภาพอุณหภูมิสูงก็แตกตางกันออกไป การศึกษา
ผลของอุณหภูมิตอการงอกของเมล็ดขาววัชพืชน้ี จะ
ชวยใหทราบวา อุณหภูมิเทาใดมีผลอยางไรตอการงอก 
การพักตัว และการตายของเมล็ดขาววัชพืช ซึ่งจะชวย
ใหสามารถเลือกใชพลาสติกที่เหมาะสมในการอบดิน
โดยใชความรอนจากแสงอาทิตยตอไป  

 
 

2. วิธีการวิจัย 
         2.1 รวบรวมเมล็ดขาววัชพืช จากแปลงนาในอําเภอเมือง 
และอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 แปลง 
โดยเก็บจากตนขณะเมล็ดเริ่มเปล่ียนสีกอนหลุดรวง 
แลวนํามาผึ่งแดดในถุงผาใหเมล็ดเปล่ียนเปนสีนํ้าตาล
เต็มเมล็ด 

         2.2 การวางแผนการทดลองเปนแบบ 3 x 4 x 4 
Factorial Design in RCBD ปจจัยที่ทําการศึกษามีดังน้ี 
ปจจัยที่หน่ึงคือระยะเวลาที่แชเมล็ดขาววัชพืชในนํ้า
กอนอบ (ปจจัย A) มี 3 ระดับ คือ 0 24 และ 48 ช่ัวโมง 
ปจจัยที่สองคืออุณหภูมิที่ใชอบเมล็ด (ปจจัย B) มี 4 
ระดับคือ 45 50 และ 60 องศาเซลเซียสในที่มืด และ
สภาพควบคุมคืออุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสในแสง
ธรรมชาติ  ปจจัยที่สามคือระยะเวลาในการอบเมล็ด 
(ปจจัย C) มี 4 ระดับคือ 1 ช่ัวโมง 5 ช่ัวโมง 20 ช่ัวโมง 
และ140 ช่ัวโมง สวนแหลงที่มาของเมล็ดขาววัชพืช 
จํานวน 4 แหลงจัดใหเปนบล็อก เน่ืองจากตองการ
เปรียบเทียบผลที่มีตอ เมล็ดขาววัชพืชซึ่ งมีความ
แตกตางของแหลงพันธุกรรม 

         2.3 นําเมล็ดขาววัชพืชที่มาจากแตละแหลงมานับใส
หอผาหอละ 100 เมล็ด เปน 1 หนวยทดลอง (experimental 
unit) จํานวน 48 หอ รวมเมล็ดจาก 4 แหลง เปนจํานวน 
192 หอ  

         2.4 ทดลองระยะเวลาในการแชเมล็ด โดยทําการ
แชเมล็ดที่ใชระยะเวลาในการแช 48 ช่ัวโมงกอน ดวย
การสุมเลือกหอเมล็ดจากแตละแหลงจํานวนแหลงละ 
16 หอ รวมเปน 64 หอมาแชลงในนํ้าสะอาด ครอบดวย
ตะกราพลาสติกแลวกดใหเมล็ดจมน้ําอยูตลอดเวลา 
เปล่ียนนํ้าที่แชเมื่อครบ 24 ช่ัวโมง ตอมาทําการแชเมล็ด
ที่ใชระยะเวลาในการแช 24 ช่ัวโมงเพ่ิมอีก 64 หอ โดย
ทําเชนเดียวกับขั้นตอนแรก สวนเมล็ดที่เหลือไมตอง
แชนํ้า 

         2.5 เมื่อครบ 24 ช่ัวโมง นําเมล็ดทั้งหมดออกมา
เพาะบนกระดาษเพาะดวยวิธี wet paper towel จํานวน 
1 หอ (100 เมล็ด) ตอ 1 มวน นําเมล็ดจากแหลงเดียวกัน 
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ที่ผานการแชนํ้าเปนระยะเวลา 0 24 และ 48 ช่ัวโมง 
อยางละ 1 มวนมาใสถุงพลาสติกรวมกันมัดปากถุงดวย
หนังยาง เมล็ดจาก 1 แหลง จะได 16 ถุง เมล็ดจาก 4 
แหลง รวมเปน 64 ถุง เพ่ือเตรียมนําไปทดลองอุณหภูมิ
ในการอบตอไป 

         2.6 นําเมล็ดจากขอ 2.5 ไปอบที่อุณหภูมิตางๆ กัน 
4 ระดับ โดยนําเมล็ดจาก 4 แหลง แหลงละ 4 ถุงรวม
เปน 16 ถุง/ชุด ไปใสตูอบอุณหภูมิ 45 50 และ 60 องศา
เซลเซียส ตูละ 1 ชุด  ที่เหลือเก็บไวที่หองอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียส สภาพแสงธรรมชาติ  

         2.7 ทดลองระยะเวลาที่ใชในการอบเมล็ด โดยการทยอย
นําเมล็ดออกจากตูอบเมื่อครบ 1 5 20 และ 140 ช่ัวโมง
ตามลําดับ นําเมล็ดออกมาครั้งละ 4 ถุง จาก 4 แหลง นํา
ออกมาเพาะทดสอบความงอกในสภาพแสงธรรมชาติที่
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และประเมินความงอกของ
เมล็ดตามวิธีการที่กําหนดโดยสมาคมทดสอบเมล็ด
พันธุนานาชาติ [9] บันทึกจํานวนตนกลาปกติ จํานวน
เมล็ดตาย และจํานวนเมล็ดพักตัว 

         2.8 เน่ืองจากจํานวนตนกลาปกติ เมล็ดตาย และ
เมล็ดพักตัว ของแตละสิ่งทดลองมีคาต้ังแต 0 ถึง 100 
ดังน้ันกอนวิเคราะหขอมูล จึงใชวิธี square root แปลง
ขอมูล เพ่ือใหมีการกระจายของขอมูลเปนปกติ โดยคา
สังเกตที่เปนศูนยแปลงเปน square root ของคาสังเกต
บวกหน่ึง [10] จากน้ัน เปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยใชวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการทดลองพบวา เมล็ดที่มาจากแหลงตางกัน
(Block) ไมทําใหจํานวนตนกลาปกติตางกัน แตจะมีผล
ตอจํานวนเมล็ดตายและจํานวนเมล็ดพักตัวอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง  

         ทุกปจจัยที่ทดลอง  คือ  การแช เมล็ดกอนอบ 
อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใชในการอบเมล็ด มีผลตอ
การงอก การตาย และการพักตัวของเมล็ดขาววัชพืช
อยางมีนัยสําคัญยิ่ง รวมทั้งพบผลรวมของปจจัยทั้งสาม
ที่มีตอลักษณะที่ศึกษาทุกลักษณะ (ตารางที่1)  

 

ตารางท่ี 1 ผลของปจจัยท่ีทําการศึกษาในระดับตางๆกัน ท่ีมีตอการงอกของเมล็ดขาววัชพืช  

ปจจัยที่ทําการศึกษา 

ลักษณะท่ีศึกษา 
Block A B C AB AC BC ABC 

จํานวนตนกลาปกติ * ** ** ** * * ** ** 

จํานวนเมล็ดตาย ** ** ** ** ** ** ** ** 

จํานวนเมล็ดพักตัว ** ** ** ** * * ** ** 

หมายเหตุ:   *   หมายถึงแตกตางท่ีระดับความเช่ือมั่น 95%                                      AB  หมายถึงผลรวมระหวางปจจัย A กับปจจัย B 

 **  หมายถึงแตกตางท่ีระดับความเช่ือมั่น 99%                                      AC  หมายถึงผลรวมระหวางปจจัย A กับปจจัย C 

                  ns  หมายถึงไมแตกตาง                                                                           BC  หมายถึงผลรวมระหวางปจจัย B กับปจจัย C 

                   A  หมายถึงระยะเวลาท่ีแชเมล็ดขาววัชพืชในนํ้ากอนอบ                    ABC  หมายถึงผลรวมระหวางปจจัย A ปจจัย B และปจจัย C 
                   B  หมายถึงอุณหภูมิที่ใชอบเมล็ด 

                   C  หมายถึงระยะเวลาท่ีใชในการอบเมล็ด 
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ภาพที่ 1   ผลรวมระหวางอุณหภูมิท่ีใชในการอบเมล็ด 
(B) กับระยะเวลาที่ใชในการอบเมล็ด (C) ท่ีมี
ตอจํานวนตนกลาปกติ (บน) จํานวนเมล็ด
ตาย (กลาง) และจํานวนเมล็ดพักตัว (ลาง) 
โดยแสดงในคา log 

  หมายถึง เมล็ดควบคุมท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

  หมายถึง อบเมล็ดท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส 

  หมายถึง อบเมล็ดท่ีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 หมายถึง อบเมล็ดท่ีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
c1 หมายถึงระยะเวลาท่ีอบเมล็ด = 1 ชั่วโมง 

c2 หมายถึงระยะเวลาท่ีอบเมล็ด = 5 ชั่วโมง 

c3 หมายถึงระยะเวลาท่ีอบเมล็ด = 20 ชั่วโมง 

c4 หมายถึงระยะเวลาท่ีอบเมล็ด = 140 ชั่วโมง 
 

         ปจจัยที่มีผลตอลักษณะที่ศึกษาอยางเดนชัด คือ
อุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการอบเมล็ด กลาวคือ
เมล็ดขาววัชพืชที่อยูในสภาพควบคุม มีการงอกเฉล่ีย 
94.52 เปอรเซ็นต  เมล็ดตาย 4.02 เปอรเซ็นต และเมล็ด
พักตัว 1.46 เปอรเซ็นต เมล็ดที่ผานการอบท่ีอุณหภูมิ 
45 50 60 องศาเซลเซียส มีเปอรเซ็นตการงอกเฉล่ีย 

63.90 47.65 และ14.21 เปอรเซ็นต มีเมล็ดตายเฉล่ีย 
33.12 46.60 และ 55.48 เปอรเซ็นต และเมล็ดพักตัว
เฉล่ีย 2.98 5.75 และ 30.31 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ภาพ
ที่ 1 แสดงใหเห็นผลรวมของปจจัยทั้งสอง จะเห็นไดวา 
เมล็ดที่อยูในสภาพควบคุม จะมีการงอกเปนตนกลา
ปกติเกือบทั้งหมด และมีเมล็ดตายและเมล็ดพักตัวนอย
มากเมื่อผานการอบท่ีอุณหภูมิตางๆ จํานวนตนกลา
ปกติก็เริ่มลดลง และจํานวนเมล็ดตายและเมล็ดพักตัวก็
เพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเมล็ดที่ผาน
การอบเปนเวลานาน 

         เมื่อพิจารณาภาพที่ 1 จะเห็นไดวา เมล็ดที่ไดรับ
อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จะเกิดการพักตัวนอยกวา
และทําใหเมล็ดตายมากกวา โดยเฉพาะเมื่อไดรับเปน
เวลา  140 ช่ัวโมง  คือจะทําให เมล็ดตายถึง  94.50 
เปอรเซ็นตรองจากเมล็ดที่ไดรับอุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส (100 เปอรเซ็นต)และตายมากกวา เมล็ดที่
ไดรับอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (52.88 เปอรเซ็นต) 
ซึ่งอุณหภูมิที่ระดับ 45 องศาเซลเซียสน้ี สามารถชักนํา
ใหเกิดในดินไดงายกวาอุณหภูมิ 50 หรือ 60 องศา
เซลเซียส โดยเฉพาะในฤดูรอนที่มีแสงแดดจัด[11] 
ดังน้ันจึงมีโอกาสที่จะนําพลาสติกชีวภาพมาใชอบดิน
ไดถาทดสอบแลวพบวาสามารถเพ่ิมอุณหภูมิในดินได
ถึง 45 องศาเซลเซียส  

        ภาพที่ 3 แสดงถึงผลรวมระหวางอุณหภูมิที่ใชใน
การอบเมล็ดและระยะเวลาท่ีใชในการอบเมล็ด ที่มีตอ
เมล็ดที่ผานการแชนํ้าเปนเวลาตางๆกัน จากภาพ จะเห็น
การตอบสนองของเมล็ดไปในแนวทางเดียวกัน ทั้ง
เมล็ดที่ผานการแชนํ้าเปนเวลา 0 24 และ 48 ช่ัวโมง  

         เมล็ดพืชในวงศ poaceae หลายชนิด มีการพักตัว
ระดับที่หน่ึงที่เรียกวา after ripening คือเมล็ดหลังการ
เก็บเ ก่ียวจะการระยะเวลา  อีกชวงหน่ึงกอนที่จะ
สามารถงอกได ซึ่งปจจัยที่จะเรงใหพนระยะพักตัวคือ
การทําใหเมล็ดแหง สําหรับการพักตัวที่พบในการ
ทดลอง  เ ป นการ พัก ตัวระดับที่ สอง  ( secondary 
dormancy) ซึ่งเมล็ดขาววัชพืชที่ฝงอยูในดินสวนใหญ
จะอยูในสภาพการพักตัวแบบน้ี กลไกการเกิดการพัก
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ตัวขั้นที่สองของเมล็ดขาววัชพืชน้ี มีความซับซอน และ
ถูกควบคุมดวยหลายปจจัย เชน ความช้ืน แสง และ

อุณหภูมิ รวมท้ัง พันธุกรรมของเมล็ดเอง [12]  

 

 

 

 
ภาพท่ี 2  ผลรวมระหวางอุณหภูมิท่ีใชในการอบเมล็ด กับระยะเวลาท่ีใชในการอบเมล็ด ท่ีมีตอจํานวนตนกลาปกติ 

(บน) จํานวนเมล็ดตาย (กลาง) และจํานวนเมล็ดพักตัว (ลาง) ของเมล็ดขาววัชพืชทีผานการแชในนํ้าเปน
เวลาตางๆกัน โดยแสดงในคา log 

 หมายถึง เมล็ดท่ีไมไดแชน้ํากอนนําไปอบ 

  หมายถึง เมล็ดท่ีแชน้ําเปนเวลา 24 ชั่วโมงกอน
นําไปอบ 

  หมายถึง เมล็ดท่ีแชน้ําเปนเวลา 48 ชั่วโมงกอน
นําไปอบ 

b1c1 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง 

b1c2 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 

b1c3 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง 

b1c4 = อบที่ 25 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 

b2c1 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง 

b2c2 = อบที่ 45 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 

b2c3 = อบท่ี 45 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง 

b2c4 = อบท่ี 45 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 

b3c1 = อบท่ี 50 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง 

b3c2 = อบท่ี 50 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 

b3c3 = อบท่ี 50 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง 

b3c4 = อบท่ี 50 องศาเซลเซียส 140 ชั่วโมง 

b4c1 = อบท่ี 60 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง 

b4c2 = อบท่ี 60 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง 

b4c3 = อบท่ี 60 องศาเซลเซียส 20 ชั่วโมง 

b4c4 = อบท่ี 60 องศาเซลเซียส 140 ชัว่โมง
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4. สรุปผลการวิจัย 
         การอบเมล็ดขาววัชพืชโดยศึกษาปจจัยตางๆกัน  
3 ปจจัยคือ การแชนํ้ากอนอบ การอบท่ีอุณหภูมิตางๆ 
กัน และระยะเวลาที่ใชในการอบตางๆกัน พบวา ทั้ง 3
ปจจัยมีผลตอการงอกเปนตนกลาปกติ การตายของ
เมล็ด และการพักตัวของเมล็ดอยางมีนัยสําคัญยิ่ง  โดย
พบวา การตายของเมล็ดขาววัชพืชเพ่ิมขึ้น เมื่อเพ่ิม
อุณหภูมิที่ใชอบ และระยะเวลาที่ใชในการอบ และแม
อุณหภูมิไมสูงมาก คือที่ระดับ 45 องศาเซลเซียส แตถา
เมล็ดไดรับเปนระยะเวลานาน 140 ช่ัวโมงก็ทําใหเมล็ด
ตายไดถึงกวา 90 เปอรเซ็นต  จึงเปนแนวทางท่ีสามารถ
นําไปประยุกตใชเพ่ือกําจัดเมล็ดขาววัชพืชในดินดวย
วิธีการอบดินโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยตอไป 
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การเปรียบเทียบพันธุขาวโพดหวานในการปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคล ี
 

พรทิพย พรสุริยา1 และ ปราโมทย พรสุริยา1 

 

บทคัดยอ—   การศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบพันธุขาวโพดหวานในการปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคลี วางแผนการ
ทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ จํานวน 4 ซ้ํา โดยจัดทรีตเมนตแบบ 1 + (2 x 3) แฟคตอเรียล ไดแก การปลูกบรอกโคลี
อยางเดียวเปนทรีตเมนตควบคุม และในสวนของแฟคตอเรียล ประกอบดวย ปจจัย A ไดแก การปลูกขาวโพดหวานรวม
ในแปลงบรอกโคลีหลังจากยายปลูกบรอกโคลี 25 วัน และ 30 วัน ปจจัย B ไดแก ขาวโพดหวานพันธุซูการ 75    พันธุ
ทอปสวีท และพันธุสองสี โดยปลูกขาวโพดหวานระหวางตนของบรอกโคลีในแถวเดียวกัน ทําการทดลองท่ีสาขาวิชา
พืชศาสตร คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
ระหวาง กันยายน 2552 – มกราคม 2553 ผลการทดลองพบวา การปลูกขาวโพดหวานเปนพืชเหลื่อมฤดูในบรอกโคลีไม
ทําใหผลผลิตบรอกโคลีลดลงทั้งในการปลูกที่บรอกโคลีอายุ 25 และ 30 วัน หลังยายปลูก โดยการไมปลูกขาวโพดหวาน
รวม บรอกโคลีใหผลผลิตตอตน 296 กรัม สวนการปลูกขาวโพดหวานรวมที่บรอกโคลีอายุ 25 และ 30 วัน หลังยายปลูก 
ใหผลผลิตตอตนของบรอกโคลี 292 และ 304 กรัม ตามลําดับ ในสวนของขาวโพดหวานพบวาทั้ง 3 พันธุ ใหนํ้าหนักฝก
ไมแตกตางกัน และการปลูกเมื่อบรอกโคลีอายุ 25 และ 30 วัน ก็ใหนํ้าหนักฝกของขาวโพดหวานไมแตกตางกันเชนกัน 
 

คําสําคัญ  บรอกโคลี ขาวโพดหวาน การปลูกพืชเหล่ือมฤดู 
 

1. บทนํา 
การปลูกพืชเหล่ือมฤดู (relay cropping) หมายถึง

การปลูกพืชชนิดที่สองลงไปในพื้นที่เดียวกันกอนที่พืช
ชนิดแรกจะถูกเก็บเก่ียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
อนุรักษดินและนํ้า สามารถใชพ้ืนที่ เวลา ความช้ืน และ
ปุยเคมีที่ตกคางในดินใหเปนประโยชนกับพืชที่จะปลูก
ตามมา พืชชนิดแรกจะเปนพืชพ่ีเล้ียงใหกับพืชชนิดที่
สอง เชน ชวยเปนรมเงา เปนคางหรือเปนวัสดุคลุมดิน 
ทําใหมีการใชประโยชนจากพลังงานแสงไดเต็มที่จาก
ชองวางระหวางพืช และยังเปนการเพ่ิมรายไดตอพ้ืนที่
ใหมากขึ้น [1, 2] 

 

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

         1สาขาวิชาพืชศาสตร  คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากร 
ธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
43 หมู 6 ต. บางพระ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20110 
โทรศัพท: +66(38)-358-137 โทรสาร: +66(38)-358-233  
E-mail:  piyaball@hotmail.com 

 
บรอกโคลี (Brassica olelacea var.Italica Plenck) 

เปนพืชในวงศกะหลํ่าที่นอกจากจะมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจชนิดหน่ึงแลว  ยังมีคุณคาทางอาหารสูง 
นอกจากน้ีแลวบรอกโคลียังมีสารซัลเฟอราเฟนที่ชวย
ตานการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งหลายชนิด [3]  จาก
คุณประโยชนดังกลาว จึงมีผูนิยมบริโภคบรอกโคลีเพ่ิม
มากข้ึนในปจจุบัน สงผลทําใหเกษตรกรมีการปลูก
บรอกโคลีกันเพ่ิมมากขึ้น แตระบบการปลูกพืชเพียง
อยางเดียวหรือพืชเด่ียว อาจเกิดความเสี่ยงกับเกษตรกร
หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับพืชชนิดน้ัน  การนํา
ขาวโพดหวานมาปลูกรวมกับบรอกโคลีในระบบการ
ปลูกแบบเหล่ือมฤดู จึงเปนทางเลือกในการศึกษาในการ
พัฒนาเทคนิคระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมตอไป การ
ทดลองครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงผลของ
ระยะเวลาในการปลูกและพันธุของขาวโพดหวานใน
การปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคลี  
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2. วิธีการวิจัย 
การทดลองในแปลงปลูก แปลงยอยขนาด 1 x 6 

ตารางเมตรจํานวน 28 แปลงยอย แบงเปน 4 บล็อก วาง
แผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ จัดทรีตเมนต
แบบ 1 + (2 x 3) แฟคตอเรียล ไดแก การปลูกบรอกโคลี
อยางเดียวเปนทรีตเมนตควบคุม  และในสวนของ     
แฟคตอเรียล ประกอบดวย ปจจัย A ไดแก การปลูก
ขาวโพดหวานรวมในแปลงบรอกโคลีหลังจากยายปลูก
บรอกโคลี 25 วัน และ 30 วัน ปจจัย B ไดแก ขาวโพด
หวานพันธุซูการ 75 พันธุทอปสวีท และพันธุสองสี การ
เตรียมแปลงปลูกและการปลูก ปรับแตงแปลงใหมีรอง
ตรงกลางแปลงเพ่ือการใหนํ้า คลุมแปลงดวยพลาสติก 
เจาะพลาสติกเปนชองขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 
10 เซนติเมตร แปลงละ 2 แถว ระยะแถว 60 เซนติเมตร 
และระยะตน 50 เซนติเมตร การใหปุย ใหปุยสูตร      
15-15-15 อัตรา 90 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใส 2 ครั้ง คือ
รองกนหลุมกอนยายปลูก และที่อายุ 20 วันหลังยายปลูก 
และใหปุยยูเรียอัตรา 20 กิโลกรัมตอไร โดยแบงใส 2 
ครั้ง คือ ที่อายุ 7 และ 30 วัน เมื่อบรอกโคลีอายุ 25 และ 
30 วัน หลังยายปลูก เจาะพลาสติกระหวางตนของ
บรอกโคลี เพ่ือปลูกขาวโพดหวาน ปลูกโดยการหยอด
เมล็ดแลวถอนแยกใหเหลือ 2 ตนตอหลุม การเก็บเก่ียว 
เริ่มเก็บเก่ียวเมื่อบรอกโคลีมีอายุประมาณ 50 วันหลัง
ยายปลูกโดยดูจากชอดอกที่เจริญเต็มที่กอนที่ดอกยอย
จะบาน สวนขาวโพดเก็บเก่ียวเมื่ออายุประมาณ 70 วัน
หลังปลูก การบันทึกขอมูลทั้งในสวนของบรอกโคลี
และขาวโพดหวาน การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหความ
แปรปรวนตามแผนการทดลอง RCB แยกสวนของความ
แปรปรวนตามปจจัยการทดลองดวยวิธี  functional 
analysis of variance และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียดวยวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) ทําการทดลองที่สาขาวิชาพืชศาสตร คณะ
เกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ระหวาง 
กันยายน 2552 – มกราคม 2553 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 ผลการทดลองขอมูลในสวนของลักษณะของ
บรอกโคลี ดังแสดงในตารางท่ี 1 และ 2 สวนลักษณะ
ของขาวโพดหวาน แสดงในตารางท่ี 3 และ 4 

 บรอกโคลี 

 จากการปลูกขาวโพดหวาน 3 พันธุ เปนพืชเหล่ือม
ฤดูปลูกในบรอกโคลี หลังจากยายปลูกบรอกโคลีไป
แลว 25 และ 30 วัน  น้ัน พบวาบรอกโคลีมีขนาดของ
ทรงพุม ลําตน ชอดอก นํ้าหนักทั้งตน และผลผลิตตอตน
ไมแตกตางจากการปลูกบรอกโคลีเพียงอยางเดียว โดย
พบความแตกตางจากการวิเคราะหความแปรปรวน
เฉพาะในลักษณะความสูงตนของบรอกโคลี แตเมื่อแยก
สวนของความแปรปรวน  พบวาไมมีความแตกตาง
ระหวางการปลูกบรอกโคลีเด่ียวกับการปลูกรวมกับ
ขาวโพด  

 ขาวโพดหวาน 

 ในสวนของลักษณะของขาวโพดหวาน พบวาไมมี
ความแตกตางกันในลักษณะความสูงตน นํ้าหนักฝก
กอนปอกและหลังปอก และความยาวฝก ระหวางพันธุ
ขาวโพดหวาน 3 พันธุ และระหวางการปลูกขาวโพด
หวานเม่ือบรอกโคลีอายุ 25 และ 30 วันหลังยายปลูก 
โดยพบความแตกตาง เฉพาะในลักษณะเสนผ าน
ศูนยกลางลําตน ความกวางฝก และความยาวปลายฝก
สวนที่ไมติดเมล็ด โดยเมื่อวิเคราะหแยกปจจัยของพันธุ
ปลูก  และระยะเวลาปลูกแลวพบวา  ทั้ง  3 ลักษณะ
ดังกลาวมีความแตกตางกันระหวางพันธุขาวโพดหวาน 
3 พันธุ แตไมมีความแตกตางกันระหวางระยะเวลาปลูก
ที่ 25 และ 30 วัน หลังยายปลูกบรอกโคลี ดังแสดงใน
ตารางท่ี 4 สวนผลของปฏิกิริยาสัมพันธ (interaction) 
ระหวาง 2 ปจจัยดังกลาว พบเฉพาะในลักษณะเสนผาน
ศูนยกลางลําตน 

 จากผลการทดลองแสดงให เห็นวาสามารถนํา
ขาวโพดหวานท้ัง 3 พันธุ มาปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูใน
บรอกโคลีได โดยไมทําใหผลผลิตตอตนของบรอกโคลี
ลดลง  และ เมื่ อ พิ จ ารณา ถึงผลผลิ ตต อ พ้ืนที่ ของ
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บรอกโคลีก็ใหผลไมแตกตางกันเชนกัน (ไมไดแสดงผล
ในตาราง) ดังน้ันการปลูกขาวโพดหวานเหล่ือมฤดูลงไป
จึงเปนการเพ่ิมรายได ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเด่ียว 
ทําใหเปนการใชพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพ [2] ซึ่งใหผล
ในทํานองเดียวกันกับการปลูกขาวโพดหวานเปนพืช

เหล่ือมฤดูในกะหลํ่าดอก [4] นอกจากนี้แลว การปลูก
บรอกโคลีเหล่ือมฤดูกับพืชวงศถ่ัวยังสามารถลดการให
ปุยไนโตรเจนลงไปไดบางสวนเมื่อเพ่ือกับการปลูก
บรอกโคลีอยางเดียว [5]  

 

ตารางที่ 1  เสนผานศูนยกลางทรงพุม เสนผานศูนยกลางลําตน และความสูงตนของบรอกโคลีท่ีปลูกโดยมีขาวโพดหวาน
3 พันธุ เปนพืชเหล่ือมฤดู 

 

ปจจัยการทดลอง  ลักษณะของบรอกโคลี 
ระบบปลูก 

(บรอกโคลี + พันธุ
ขาวโพดหวาน) 

วันปลูกขาวโพด
หวาน (วันหลังจาก
ยายปลูกบรอกโคลี) 

 
เสนผานศูนยกลาง
ทรงพุม (ซม.) 

เสนผานศูนยกลาง
ลําตน (ซม.) 

ความสูงตน 
(ซม.)1/ 

บรอกโคลี  -  54.70 3.55 24.50  b 
บรอกโคลี + ซูการ75 25 วัน  53.90 3.46 25.60 ab 
บรอกโคลี + ทอปสวีท 25 วัน  55.45 3.48 24.93 ab 
บรอกโคลี + สองสี 25 วัน  54.40 3.60 26.18  a 
บรอกโคลี + ซูการ75 30 วัน  57.28 3.58 25.95  a 
บรอกโคลี + ทอปสวีท 30 วัน  56.00 3.63 25.63 ab 
บรอกโคลี + สองสี 30 วัน  57.03 3.60 24.38  b 

F-test  ns ns * 
CV. (%)  5.78 4.63 3.40 

NS   =   ไมแตกตาง   * =   แตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
1/  คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรท่ีตางกัน มีความแตกตางกันที่ DMRT0.05 
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ตารางที่ 2  เสนผานศูนยกลางชอดอก นํ้าหนักตน และผลผลิตตอตนของบรอกโคลีท่ีปลูกโดยมีขาวโพดหวาน 3 พันธุ 
เปนพืชเหล่ือมฤดู 

 

ปจจัยการทดลอง  ลักษณะของบรอกโคลี 
ระบบปลูก 

(บรอกโคลี + พันธุ
ขาวโพดหวาน) 

วันปลูกขาวโพด
หวาน (วันหลังจาก
ยายปลูกบรอกโคลี) 

 
เสนผานศูนยกลาง
ชอดอก (ซม.) นํ้าหนักตน (ก.) 

ผลผลิตตอตน 
(ก.) 

บรอกโคลี  -  12.13 606 296 
บรอกโคลี + ซูการ75 25 วัน  11.25 585 286 
บรอกโคลี + ทอปสวีท 25 วัน  11.28 589 290 
บรอกโคลี + สองสี 25 วัน  11.95 580 300 
บรอกโคลี + ซูการ75 30 วัน  12.18 633 314 
บรอกโคลี + ทอปสวีท 30 วัน  12.35 576 296 
บรอกโคลี + สองสี 30 วัน  12.25 559 303 

F-test  ns ns ns 
CV. (%)  6.69 15.06 11.62 

NS   =   ไมแตกตาง 
 

ตารางท่ี 3  ความสูงตน นํ้าหนักฝกท้ังเปลือก นํ้าหนักฝกปอกเปลือก และความยาวฝกของขาวโพดหวาน 3 พันธุ ท่ีปลูก
เปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคลี 

ปจจัยการทดลอง  ลักษณะของขาวโพดหวาน 

ระบบปลูก 
(บรอกโคลี + พันธุ
ขาวโพดหวาน) 

วันปลูกขาวโพดหวาน 
(วันหลังจากยายปลูก

บรอกโคลี) 

 ความสูงตน 
(ซม.) 

นํ้าหนักฝกทั้ง
เปลือก (ก.) 

นํ้าหนักฝก
ปอกเปลือก 

(ก.) 
ความยาวฝก 

(ซม.) 

บรอกโคลี + ซูการ75 25 วัน  149 221 169 16.43 
บรอกโคลี+ ทอปสวีท 25 วัน  128 179 143 15.66 
บรอกโคลี + สองสี 25 วัน  142 248 200 15.60 
บรอกโคลี + ซูการ75 30 วัน  148 181 147 16.68 
บรอกโคลี+ ทอปสวีท 30 วัน  154 194 170 16.08 
บรอกโคลี + สองสี 30 วัน  145 228 174 15.58 

F-test  ns ns ns ns 
CV. (%)  10.15 18.43 19.39 9.59 

NS   =   ไมแตกตาง 
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ตารางท่ี 4  เสนผานศูนยกลางลําตน ความกวางฝก และความยาวปลายฝก (สวนท่ีไมติดเมล็ด) ของขาวโพดหวาน 3 พันธุ           
ท่ีปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดูในบรอกโคลี 

 

พันธุขาวโพดหวาน ลักษณะของขาวโพดหวาน1/ 
(ที่ปลูกเปนพืชเหล่ือมฤดู) เสนผานศูนยกลางลําตน (ซม.) ความกวางฝก (ซม.) ความยาวปลายฝก (ซม.) 

ซูการ75 2.05 b 4.09 b 3.47 b 
ทอปสวีท 2.19 a 4.06 b 4.05 a 
สองสี 2.01 b 4.52 a 2.98 c 
F-test * ** ** 

วันปลูกขาวโพดหวาน 
(วันหลังจากยายปลูกบรอกโคลี) 

   

25 วัน 2.04 4.33 3.48 
30 วัน 2.13 4.12 3.52 
F-test ns ns ns 

CV. (%) 5.63 6.88 12.64 
NS   =   ไมแตกตาง     * =   แตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.05      ** =   แตกตางที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
1/  คาเฉล่ียที่กํากับดวยตัวอักษรท่ีตางกัน มีความแตกตางกันที่ DMRT0.05 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลผลิตตอตน นํ้าหนักตน ขนาดของชอดอก และ
ลักษณะทางพืชสวนของบรอกโคลีเมื่อปลูกขาวโพด
หวานเปนพืชเหล่ือมฤดูที่ 25 และ 30 วัน หลังยายปลูก
บรอกโคลี ไมแตกตางจากการปลูกบรอกโคลีเปนพืช
เด่ียว ในสวนของขาวโพดหวานทั้ง 3 พันธุ ใหนํ้าหนัก
เฉล่ียตอฝกไมแตกตางกันเชนกัน ดังน้ันเกษตรกรจึง
สามารถปลูกขาวโพดหวาน 3 พันธุดังกลาว เปนพืช
เหล่ือมฤดูหลังจากยายปลูกบรอกโคลี 25 วัน เปนการ
เพ่ิมรายไดใหมากขึ้น 
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ผลของขาวโพดไรสีมวงในอาหารไกกระทงตอสมรรถภาพการผลิต 
และคุณภาพซาก  

 

พรรณระพี  อํานวยสิทธ์ิ1   ทินกร  ทาตระกูล1  ณฐิิมา   เฉลิมแสน1   และ  คมสัน  อํานวยสิทธ์ิ2 
 

บทคัดยอ—  การใชขาวโพดไรเมล็ดสีมวงเปรียบเทียบกับขาวโพดไรเมล็ดสีเหลืองผสมในอาหารไกกระทงเพ่ือศึกษา
สมรรถภาพการผลิต วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ แบงเปน 5 กลุมคือ กลุมใชขาวโพดไรสีมวงระดับ 20  30  40 
60 เปอรเซ็นตในอาหารและกลุมใชขาวโพดไรสีเหลืองเปนแหลงพลังงานหลัก แตละกลุมมี 6 ซ้ํา แตละซ้ําใช ลูกไก
กระทง อายุ 1 วันจํานวน 30 ตัว รวมลูกไกที่ใชทั้งสิ้น 900 ตัว ทดลองนาน 42 วัน ผลการทดลองปรากฏวาอัตราการ
เติบโตสะสม ปริมาณอาหารท่ีใชแบบสะสม ประสิทธิภาพการใชอาหาร และราคาอาหารที่ใชตอนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมใน
ไกทุกกลุมมีความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) สวนการศึกษาคุณภาพซากกระทําเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
โดยสุมไกเพศผูและเพศเมียมาซ้ําละ 10 ตัว หรือใชไกกระทง 120 ตัวตอกลุม รวมไกกระทงที่ใชเพ่ือศึกษาคุณภาพซาก
ทั้งสิ้น 600 ตัว  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาปฏิกิริยารวม (interaction) ระหวางระดับขาวโพดที่ใชกับเพศของไกแบบ 
two- factor with replication  ปรากฏวาไมพบปฏิกิริยารวมดังกลาว จึงนําขอมูลมาวิเคราะหแบบ two factor without 
replication ผลปรากฏวาเพศของไกกระทงมีผลตอเปอรเซ็นตนํ้าหนักนอง (drumstick) เน้ืออกช้ินเล็ก (breast filet) และ
ก๋ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนเปอรเซ็นตนํ้าหนักแขงมีความแตกตางอยาง มีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
โดยไกเพศผูมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักตนขา (thigh) นอง (drumstick) และแขง (shank) มากกวาไกเพศเมีย สําหรับคุณภาพ
ซากของไกกระทงที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงทุกกลุมมีความแตกตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) กับไกกระทงท่ี
ไดรับขาวโพดไรสีเหลืองดานเปอรเซ็นตซากอุน เปอรเซ็นตนํ้าหนักตับ ก๋ึน  มาม ตอมเบอรซา   ตนขา  นอง แขง  ปกบน 
(winglet)  ปกลาง (wing drumette)  เน้ืออกช้ินใหญ (breast) เน้ืออกช้ินเล็ก (breast filet) ยกเวนไกกระทงที่ไดรับ
ขาวโพดไรสีมวงในอาหารทุกกลุมมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักไขมันชองทอง และเปอรเซ็นตนํ้าหนักหัวใจตํ่ากวาไกกลุมที่
ไดรับขาวโพดไรสีเหลืองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) และนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) ตามลําดับ  งานทดลอง
น้ีแสดงใหเห็นวาเมื่อระดับขาวโพดไรสีมวงในอาหารท่ีใชเล้ียงไกกระทงเพ่ิมขึ้นเปอรเซ็นตนํ้าหนักของหัวใจไกจะลดลง  
 

คําสําคัญ    ขาวโพดไรสีมวง    แอนโธไซยานิน   คุณภาพซาก  นํ้าหนักหัวใจ  
  

1. บทนํา 
         ปญหาที่พบทั่วโลกจากการใชข าวโพดเปน
วัตถุดิบอาหารสัตวโดยเฉพาะในประเทศไทยหรือ 
 

 

         1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก  
        2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่นาน  

E-mail : p_rapee_amns@hotmail.com 

 
ประเทศเขตรอนคือมีการปนเปอนสารพิษจากเช้ือราที่เจริญ

บนเมล็ดขาวโพดโดยเฉพาะเช้ือรา  Aspergillus flavus และ 

Aspergillus  parasiticus  เช้ือรา A. flavus เปนเช้ือราที่ผลิตสาร 

mycotoxin ที่เรียกวา  อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) กอใหเกิด

โรคในคนและสัตวที่ไดรับสารพิษน้ี  เช้ือราน้ีสามารถ

เจริญไดใน   โรงเก็บ (storage fungi) และในเมล็ดพืช 

ขาวโพด ถ่ัวลิสง และถั่วเหลือง เปนตน ผลกระทบ
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ทางออมจากการใชขาวโพดเมล็ดสีเหลืองเปนสวนผสมใน

อาหารสัตวคือมีการปนเปอนเช้ือรา  A. flavus และพิษ

ของอะฟลาทอกซิน โดยเฉพาะอะฟลาทอกซิน B1 ที่สามารถ

เปล่ียนเปนสารกอมะเร็งและสารกอการกลายพันธุในคน

และสัตวได ปจจุบันการศึกษาวิธีการปองกันและกําจัด  

เช้ือรา   A.  flavus  บนเมล็ดพืชยังไมสามารถกระทําไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  ใน ค.ศ. 1998 Georgia และคณะ [1] ไดเสนอ

งานวิจัยที่ตัดตอยีนควบคุมการสังเคราะหแอนโธไซยานิน

ในขาวโพดสีมวงเขาไปในเช้ือรา A. flavus พบวา เช้ือรา       

A. flavus และระดับของสารพิษอะฟลาทอกซินลดลง             

โดย Georgia และคณะ เช่ือวามาจากอิทธิพลของสาร  

แอนโธไซยานิน (anthocyanin) ในขาวโพดสีมวง สาร

แอนโธไซยานินน้ีมีคุณสมบัติบางประการท่ีคลายสารเคมี

สังเคราะหบางชนิด เชน เปนสารกันหืนตามธรรมชาติทํา

หนาที่จับอนุมูลอิสระท่ีกอใหเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 

(oxidation) ในไขมัน เปนสารตานเช้ือรา สารตานมะเร็ง [2] 
 

2. วิธีการวิจัย 

ขาวโพดไรสีมวงที่ ใชในการทดลองคร้ังน้ี 

พัฒนาสายพันธุโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา  เขตพ้ืนที่พิษณุโลก และเขตพ้ืนที่นาน มีการ

ทดลอง 2 คือการทดลองที่ 1 เปนการศึกษาสมรรถภาพ

การผลิตของไกกระทงท่ีไดรับขาวโพดไรสีมวงระดับ 

20 30 40 และ 60 เปอรเซ็นตในสูตรอาหารเปรียบเทียบ

กับไกกระทงที่ไดรับขาวโพดไรสีเหลือง แบงเปน 5 กลุม 

แตละกลุมมี 6 ซ้ํา  แตละซ้ําใชลูกไก กระทงอายุ 1 วัน

จํานวน 30 ตัวรวมจํานวนลูกไกที่ใชทั้งสิ้น 900 ตัว  

เล้ียงในกรงขังรวม  มีนํ้ากิน ตลอดเวลา สวนอาหารให

กินวันละ 2 เวลา คือ ชวงเชา และเย็นตลอดระยะเวลา

ทดลองคือ 42 วัน สูตรอาหารที่ใชมีโปรตีนและ

พลังงานตามความต องการของไก กระทงจาก 

NRC,1994 [3] สวนการทดลองที่2 เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลองสุมไกกระทงเพศผูและเพศเมียมาซ้ําละ10 ตัว

หรือกลุมละ 120 ตัวรวมจํานวนไกที่ใชทั้งสิ้น 600 ตัว 

ขอมูลที่เก็บไดแกเปอรเซ็นตซาก ตับ ก๋ึน มาม หัวใจ 

ตอมเบอรซา ไขมัน ชองทอง ปกสวนบน ปกสวนลาง  

ตนขา นอง แขง เน้ืออกช้ินใหญ และเน้ืออกชิ้นเล็ก  

การ วิ เคราะหความแปรปรวนของค า เฉ ล่ียด าน

สมรรถภาพการผลิตจะใชวิธี Analysis of Variance   

แบบสุมสมบูรณ สวนการวิเคราะหความแปรปรวน

คา เฉ ล่ียด านคุณภาพซาก  จะนําขอมูลที่ ไดมาหา

ปฏิกิริยารวม (interaction) ระหวางระดับขาวโพดกับ

เพศของไกแบบ two- factor with replication  ถาไมพบ

ปฏิกิริยารวมดังกลาว จะนําขอมูลมาวิเคราะหแบบ two 

factor without replication  หรือแบบสุมสมบูรณใน

บล็อก  โดย  มี เพศของไกกระทงเปนบล็อก  ดวย

โปรแกรมคอมพิวเตอร  IRRISTAT for Windows 

version j5.0 (Biometric Unit, International Rice 

Research Institute) [4] 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
การใชขาวโพดไรสีมวงผสมในอาหารไก

กระทงระดับ 20  30  40  60 เปอรเซ็นตในอาหาร

เปรียบเทียบกับการใชขาวโพดไรสีเหลืองเพ่ือเล้ียงไก

กระทงอายุ 1 วัน เปนเวลา 42 วัน ผลการทดลอง

ปรากฏวา อัตราการเติบโตสะสม ปริมาณอาหารที่ใช

สะสม การเปลี่ยนอาหารเปนนํ้าหนักตัวและตนทุน

อาหารตอการเปล่ียนนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมของไก

กระทงที่ใชขาวโพดไรสีมวงทุกกลุมไมแตกตางทาง

สถิติกับกลุมที่ไดรับขาวโพดไรสี เหลือง  (P>0.05)     

ดังแสดงในตารางที่ 2 ผลการทดลองน้ีสอดคลองกับ 

Amnueysit และคณะ [5] Amnueysit และคณะ [6]  

และ Amnueysit และคณะ [7] ที่ใชขาวโพดไรสีมวง         

ในอาหารนกกระทาญี่ปุน  
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ตารางท่ี 1 สวนประกอบสูตรอาหารไกกระทงทดลองในระยะไกเล็ก (1 – 21 วัน) และระยะไกรุน (22 – 42 วัน) 
 

                   ระยะไกเล็ก (1-21 วัน)                   ระยะไกรุน (22-42 วัน) 
 ขาวโพด ขาวโพดไรสีมวง (%) ขาวโพด ขาวโพดไรสีมวง (%) 
วัตถุดิบอาหารทดลอง สีเหลือง 20 30 40 60 สีเหลือง 20 30 40 60 
ขาวโพดไรสีเหลือง, % 56.8 40.0 30.0 20.0   - 61.4 40.0 30.0 20.0    - 
ขาวโพดไรสีมวง, %        - 20.0 30.0 40 55.3 0.0 20.0 30.0 40.0 60.0 
กากถ่ัวเหลือง, % 36.4 36.6 36.5 36.5 36.6 31.5 31.7 31.5 31.5 31.6 
หินฝุน, % 0.3 0.5 0.7 0.8 0.9 0.0 0.6 0.2 0.3 0.4 
DCP, (P18) % 3.1 2.8 2.6 2.4 2.2 3.0 2.6 2.5 2.3 2.0 
นํ้ามันปาลม, % 2.8 3.4 3.6 3.9 4.3 3.6 4.0 4.3 4.5 5.0 
เกลือ, % 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
พรีมิกส, % 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
รวม, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
สวนประกอบทางโภชนะ           
-ME, Kcal 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,170 3,170 3,170 3,170 3,170 
-โปรตีน, %   22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
-แคลเซียม, %     0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.85 0.80 0.80 0.80 0.80 
-ฟอสฟอรัสรวม, %     0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 
หมายเหตุ :  พรีมิกสไดรับความอนุเคราะหจากคณะเกษตร ภาควิชาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
       

ตารางท่ี 2 ผลของการใช ขาวโพดไรสีมวงระดับตางๆ ในอาหารไกกระทงตอสมรรถภาพการผลิต 
 

 ขาวโพดไร ขาวโพดไรสีมวง  

 (%นํ้าหนักตัว) สีเหลือง 20% 30% 40% 60% 
จํานวนไกเริ่มทดลอง, ตัว/กลุม 180 180 180 180 180 

จํานวนไกเริ่มทดลอง, ตัว/ซ้ํา 30 30 30 30 30 

ระยะเวลาทดลอง, วัน 42 42 42 42 42 

นํ้าหนักเริ่มทดลอง, กรัม/ตัว 41.94+2.51 41.89+2.25 40.94+1.91 42.78+1.91 42.44+2.22 

อัตราการเติบโตสะสมns, กก./ตัว 1.791+0.09 1.790+0.07 1.801+0.09 1.809+0.08 1.799+0.78 

ปริมาณอาหารที่ใชสะสมns, กก./ตัว 3.745+0.37 3.593+0.43 3.663+0.45 3.767+0.44 3.665+0.22 

การเปล่ียนอาหารเปนนํ้าหนักตัวns 2.088+0.14 2.004+0.14 2.029+0.17 2.077+0.15 2.037+0.09 

Feed cost  per  gainns, bath  28.34+1.86 28.01+2.81 27.79+2.35 28.59+2.13 28.19+1.28 

คาเฉล่ีย+ SD (n=6), ns คาเฉล่ียแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05)  
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         ในอาหารนกกระทาญี่ปุนเพศผู นกกระทาญี่ปุน

ระยะไขและไกไขพบวาสมรรถภาพการผลิต คุณภาพ

ซาก ผลผลิตไข ตลอดจนคุณภาพไขของนกกระทา

ญี่ปุนและไกไขที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงและขาวโพด

ไรสีเหลืองไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ในการ

ทดลองครั้งน้ีไกกระทงที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงถายมูล

และกรดยูริคออกมาเปนสีมวงดําทุกตัวสอดคลองกับ  

Nabae และคณะ[8]  ที่รายงานวาหนู rat F344 ที่เล้ียง

ดวยขาวโพดสีมวงนาน 90 วันมีมูลสีดํา เมื่อสิ้นสุดการ

ทดลอง 42 วันสุมไกเพศผูและเพศเมียอยางละ 10 ตัว

ตอซ้ํา มาศึกษาคุณภาพซากระหวาง ไกกระทงเพศผู

และเพศเมียที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงกับกลุมที่ไดรับ

ขาวโพดไรสีเหลือง  ทําการวิเคราะหปฏิกิริยารวม

ระหวางระดับขาวโพดที่ใชกับเพศของไกปรากฏวาไม

พบปฏิกิริยารวมดังกลาว จึงนําขอมูลมาวิเคราะหแบบ 

two factor without replication  ผลปรากฏวาคุณภาพ

ซากของไกเพศผูและเพศเมียมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดานเปอรเซ็นตนํ้าหนัก

นอง (drumstick) ตนขา (thing) เน้ืออกชิ้นเล็ก (breast 

filet) และก๋ึน สวนเปอรเซ็นตนํ้าหนักแขงมีความ 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) โดยไก

เพศผูมีเปอรเซ็นตนํ้าหนักนอง ตนขา และแขงมากกวา

ไกเพศเมียสอดคลองกับ Ojedapo และคณะ [9] ที่

รายงานวา ไกกระทงเพศผูจะมีนํ้าหนักแขง นอง เน้ือ

อกช้ินเล็กและก๋ึนมากกวาไกกระทงเพศเมียเน่ืองจาก

เวลาผสมพันธุไกเพศผูจะขึ่นทับเพศเมียทําใหพอไก

แขงยาวมีโอกาสถายทอดลักษณะแขงยาวสูลูกเพศผูใน

รุนตอมาไดมากกวาพอไกที่มีแขงสั้น สวนไกเพศผูที่

ใหญมีนํ้าหนัก แขงมากกวาไกเพศเมีย Satterlee และ

คณะ [10]  อธิบายวาเก่ียวของกับพฤติกรรมการตอสู

เ พ่ื อ ชิงไก เพศ เ มียโดย เฉพาะ เ พ่ือการผสมพันธุ     

สําหรับไกที่ไดรับขาวโพดไรสีมวงเปรียบเทียบกับไกที่

ไดรับขาวโพดไรสีเหลือง ผลปรากฏวาเปอรเซ็นต    

ซากอุน เปอรเซ็นตนํ้าหนักของทางเดินอาหาร ตับ ก๋ึน 

มาม ปกสวนบน (winglet) ปกสวนลาง (wing drumette) 

ตนขา (thigh)  นอง (drumstick) แขง  เน้ืออกช้ินใหญ 

(breast)  เน้ืออกช้ินเล็ก (breast filet) และตอมเบอรซา

ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ยกเวนไขมันชองทอง

และเปอรเซ็นตนํ้าหนักหัวใจของไกที่ไดรับขาวโพดไร

สีมวงมีคาตํ่ากวากลุมที่ไดรับ  ขาวโพดไรสีเหลืองอยาง

มี นั ยสํ าคัญ  ( P<0.05) และ นัยสํ าคัญยิ่ งท างส ถิ ติ 

(P<0.01) ตามลําดับ (ตารางที่ 4) สอดคลองกับ Al-Awwadi 

และคณะ [11] ที่รายงานวาหนูที่ไดรับนํ้าองุนซึ่งมีสาร 

แอนโธไซยานินจะมีนํ้าหนักหัวใจตํ่ากวากลุมที่ไดรับ 

นํ้าเปลา และกลุมที่ไดรับนํ้าเปลาผสมสาร vitaflavan 

polyphenolic ที่สกัดจากเมล็ดองุนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (P>0.05) นอกจากนี้สอดคลองกับ Tsuda และ

คณะ [12]  และ Prior  และคณะ[13] ใชอาหารที่มี

ไขมันสูงเล้ียงหนูสายพันธุอวนงาย C57BL/6J mice 

และ C57BL/6J mouse ตามลําดับ พบวาหนูที่ไดรับ  

สารแอนโธไซยานินซึ่งสกัดจากขาวโพดสีมวงผสมใน

อาหารจะไมปรากฏอาการอวน (obesity) เหมือนหนู   

ที่ไมมีสารแอนโธไซยานินในอาหาร การทดลองคร้ังน้ี

มีขอสังเกตวาสารแอนโธไซยานินนาจะเปนสารที่       

มีผลดีตอหัวใจเนื่องจากสูตรที่ข าวโพดไรสีมวง         

60 เปอรเซ็นตที่มีนํ้ามันสูง ถึง 4.3 และ 5.0% ในระยะ

ไก เล็กและระยะขุนตามลําดับ  แตมี นํ้าหนักหัวใจ       

ตํ่ากวาไกที่ไดรับขาวโพดไรสีเหลืองที่มีเปอรเซ็นต

นํ้ามันนอยกวาอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ ที่เปนเชนน้ี

สันนิษฐานวา สูตรอาหารทดลองท่ีมีนํ้ามันปาลมผสม

เมื่ อผ านขบวนการยอยจะไดกรดไขมันสายสั้น      

จํานวนมากสงเขากระแสเลือด สงผลใหเลือดมีความ

หนืดสูง และมีผลตอการทํางานของกลามเน้ือหัวใจ

เ พ่ิมขึ้นสงผลให เ กิดโรคหัวใจโตหรือกล ามเ น้ือ
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ตารางท่ี  3 อิทธิพลของเพศไกกระทงท่ีไดรับขาวโพดไรสีมวงในอาหารตอคุณภาพซาก  

(%นํ้าหนักตัว) ไกกระทงเพศผู  ไกกระทงเพศเมีย คาทางสถิติ %CV 

เปอรเซ็นตซาก, % 78.26+0.58  78.113+0.56 ns 0.8 

นํ้าหนักหัวใจ, % 0.51+0.01  0.49+0.01 ns 15.9 

ไขมันชองทอง, % 1.33+0.12  1.33+0.09 ns 17.7 

ปก, % 8.13+0.27  8.13+0.20 ns 5.1 

เน้ืออก, % 16.47+0.53  17.07+0.53 ns 5.5 

เน้ืออกช้ินเล็ก (Breast fillet), % 3.33+0.07  3.43+0.05 * 6.0 

ก๋ึน, % 3.56+0.12  3.69+0.05 * 8.1 

ตนขา,  % 11.32+0.27  11.04+0.25 * 6.4 

นอง, % 10.47+0.08  10.22+0.25 * 4.1 

แขง, % 3.89+0.18  3.65+0.11 ** 6.0 
 

คาเฉล่ีย+ SD (n=6)  ns คาเฉล่ียแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05),* คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(P<0.05),**  คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

ตารางท่ี 4 ผลการใชขาวโพดไรสีมวงในอาหารไกกระทงตอเปอรเซ็นตนํ้าหนักหัวใจและคุณภาพซาก 

 ขาวโพดไร ขาวโพดไรสีมวง  
 (%นํ้าหนักตัว) สีเหลือง 20% 30% 40% 60% 

หัวใจ**, % 0.55+0.01a 0.52+0.02b 0.48+0.01c 0.44+0.03d 0.53+0.01bb

ไขมันชองทอง*, % 1.47+0.03a 1.33+0.10bc 1.36+0.08cd 1.26+0.05de 1.23+0.07e

ซากns, % 78.46+0.08 78.28+0.66 78.29+0.32 78.54+0.47 77.34+0.10
ทอทางเดินอาหารns , %  12.52+0.02 12.85+0.10 12.47+0.47 12.85+0.19 12.90+0.18 
ตับns,% 1.96+0.01 2.11+0.17 1.90+0.09 1.94+0.04 1.93+0.07
มามns, % 0.11+0.01 0.12+0.01 0.11+0.01 0.13+0.01 0.13+0.01
ก๋ึนns, % 3.66+0.15 3.67+0.09 3.50+0.19 3.67+0.02 3.67+0.04
ตอมเบอรซาns, % 0.13+0.02 0.13+0.01 0.11+0.03 0.10+0.02 0.11+0.01
ปกบนns, % 4.27+0.01 4.32+0.07 4.03+0.08 4.16+0.01 4.03+0.16
ปกลางns , % 3.99+0.07 3.99+0.07 3.72+0.09 3.77+0.01 3.97+0.08
ตนขาns , % 10.92+0.31 11.33+0.21 11.18+0.42 11.41+0.09 11.04+0.04
นองns, % 10.42+0.17 10.46+0.12 10.08+0.38 10.46+0.01 10.32+0.19
แขงns, % 3.88+0.22 3.93+0.24 3.58+0.15 3.71+0.09 3.73+0.16
เน้ืออกns, % 16.49+0.38 16.98+0.11 17.06+0.43 16.76+0.05 16.55+1.24
เน้ืออกช้ินเล็กns, % 3.32+0.07 3.44+0.01 3.34+0.11 3.38+0.07 3.42+0.12

 

คาเฉล่ีย+ SD (n=6)  ns คาเฉล่ียแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05),* คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ(P<0.05),**  คาเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 
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หัวใจตายได [14] แตสารแอนโธไซยานินในขาวโพด

ไรสีมวงมีคุณสมบัติเกาะกับกรดไขมันอิสระที่มีมากใน

กระแสเลือดและนํามาขับออกนอกรางกายได [12] [13] 

จึงอาจสงผลใหนํ้าเลือดมีความหนืดตํ่าลงสามารถไหล 

ผานหัวใจไดงาย หรือเปนไปไดวาสารแอนโธไซยานิน 

จากขาวโพดไรสีมวงชวยลดตอความหนืดของเลือด  

ทําใหกลามเนื้อหัวใจทํางานเปนปกติ แมวาไดรับ  

นํ้ามันปาลมระดับสูง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
ขาวโพดไรสีมวงสามารถใชเปนวัตถุดิบอาหาร

ไกกระทงไดโดยไมสงผลเสียตอสมรรถภาพการเติบโต

และคุณภาพซาก นอกจากนี้การใชขาวโพดไรสีมวงใน

อาหารเพ่ิมขึ้น จะชวยใหเปอรเซ็นตนํ้าหนักหัวใจไก

กระทง  และเปอรเซ็นตไขมันชองทองลดลงอยางมี

นัยสําคัญ (P>0.05) และนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P>0.01) 

เปนผลดีตอสุขภาพของหัวใจ 
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 การเปรียบเทียบระดับความเขมขนของนํ้าผึ้งโพรงและนํ้าผึ้งมันสําปะหลังในการ
ยับย้ังการเจริญของ Pseudomonas aeruginosa  และ Escherichia coli 

 

สุวดี  อิสรายุวพร1 และ อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม2 

 

บทคัดยอ—   การเปรียบเทียบระดับความเขมขนของนํ้าผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังในการยับยั้งการเจริญของ 
Pseudomonas aeruginosa  และ Escherichia coli โดยใชวิธี Agar diffusion ทําไดโดยเจือจางนํ้าผ้ึงแตละชนิดใหมีความ
เขมขนตางๆ กัน คือรอยละ 10  20  30  40  50  60  70  80  90 และ 100 ใสลงหลุมที่เจาะไวแลวซึ่งอยูในจานเพาะเช้ือที่มี
แบคทีเรียแตละชนิดที่เตรียมไวในอาหารเล้ียงเช้ือ นําไปบมในตูบมเช้ือเปนเวลา 12 - 24 ช่ัวโมง จากนั้นวัดขนาดของ 
inhibition zone พบวา ที่ระดับความเขมขนรอยละ 100 ของน้ําผ้ึงโพรงตอเช้ือ Pseudomonas aeruginosa ไดคาเฉล่ียของ
เสนผาศูนยกลางของ inhibition zone มากที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือ15.67 มิลลิเมตร (P<0.05) สวนที่ความเขมขน
รอยละ 60  70  80 และ 90 ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  สวนความเขมขนของนํ้าผ้ึงโพรงตอเช้ือ Escherichia  coli ที่
รอยละ 80 100  90 และ 70 เปนกลุมที่ใหคาเฉล่ียของเสนผาศูนยกลางของ inhibition zone ที่มากที่สุด คือ 33.33 32.67  
31.67 และ 31.33 มิลลิเมตร(P<0.05) ตามลําดับ สวนการใชนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังพบวาที่ระดับความเขมขนรอยละ 100  
ตอเช้ือ Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia  coli ใหคาเฉล่ียของเสนผาศูนยกลางของ inhibition zone มากที่สุด
คือ 33.00 และ 35.00 มิลลิเมตร (P<0.05) ตามลําดับ 
 

คําสําคัญ  นํ้าผ้ึง  inhibition zone 
 

1. บทนํา 
         นํ้าผ้ึงเปนผลผลิตของนํ้าหวานจากดอกไม และ
จากแหลงนํ้าหวานอื่นๆ ที่ผ้ึงนํามาเก็บสะสมไว และ
ผานขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี และกายภาพบาง
ประการแลวสะสมไวในรังผ้ึง หลักฐานทางโบราณคดี 

 
         1 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 
ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  
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บ ง ให ท ร าบว า ม นุษ ย รู จั ก นํ้ า ผ้ึ ง ม า ต้ั ง แต ก อน
คริสตศักราช 7,000 ป และเช่ือกันวานํ้าผ้ึงเปนอาหารที่
ใหความหวานที่เกาแกที่สุด [1] และนํามาใชเปนสาร
ยับยั้งการเจริญของเช้ือโรคได[2]ในประทศไทยไดมี
การศึกษาคุณสมบัติการเปนสารตานเช้ือจุลินทรียของ
นํ้าผ้ึงที่ไดจากดอกไมชนิดตาง ๆ เชน ดอกลําไย ดอก
ทานตะวัน ดอกไมปา นํ้าผ้ึงเดือนหามาบางแลว[3] ยัง
ไมมีการศึกษาถึงคุณสมบัติของการตานเช้ือจุลินทรีย
ของน้ําผ้ึงโพรง และนํ้าผ้ึงจากมันสําปะหลัง ดังน้ันการ
นํานํ้าผ้ึงโพรงและน้ําผ้ึงจากมันสําปะหลังมาศึกษา
คุณสมบัติการเปนสารตานเช้ือจุลินทรียบางชนิด เพ่ือ
จะไดนํามาประยุกตใชเปนสวนประกอบผลิตภัณฑที่
ใชในการกําจัดจุลินทรีย หรือสวนประกอบของยา
ตอไป อีกทั้งยังชวยสงเสริมการเล้ียงผ้ึงเปนอาชีพเสริม
ตอไปได 
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2. วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือเปรียบเทียบระดับความเขมขน

ของน้ําผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึงมันสํา ปะหลัง ในการยับยั้งการ
เจริญ Pseudomonas aeruginosa  และ Escherichia coli โดย
ทําการเพาะเล้ียงเช้ือPseudomonas aeruginosa และ 
Escherichia coli ในอาหารเหลว Trypticase Soy Broth 
(TSB)  บมเช้ือที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา        
12 -24 ช่ัวโมง แลวนําเช้ือมาเจือจางดวย TSB โดยเทียบ
ความขุนใหได McFarland  No. 0.5 จากน้ันใชไมพันปลาย
สําลีจุมเช้ือแตละชนิดพอหมาดปายใหทั่วผิวหนาอาหาร 
Muller Hinton Agar (MHA) ทําการเจาะอาหารเล้ียงเช้ือที่
ปายเช้ือแลวดวย Cork boiler ใหเปนหลุมเตรียมความ 

 

 
เขมขนตาง  ๆของน้ําผ้ึงทั้ง  2 ชนิด โดยเจือจางน้ําผ้ึง แตละ
ชนิดดวยอาหารเหลวใหมีความเขมขนตาง ๆ  กัน คือ 10  20  
30 40  50  60  70  80  90 และ100 เปอรเซ็นต จากน้ันปเปต
นํ้าผ้ึงแตละชนิด แตละความเขมขนปริมาตร 25 
ไมโครลิตร ใสลงในหลุมแตละหลุมที่เตรียมไว โดยนํ้าผ้ึง
แตละชนิดทําการทดลอง 3 ซ้ํา  นําจานเพาะเช้ือทั้งหมดไป
บมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 – 24 ช่ัวโมง 
แล วนํ ามาวัดขนาดของโซนใสซึ่ ง เป นบริ เวณที่
เช้ือจุลินทรียถูกยับยั้งการเจริญ แลววิเคราะหทางสถิติ  
โดยใช One – way ANOVA, α = 0.05 และ Duncan        
ดวยโปรแกรม SPSS ไดผลดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉล่ียขนาดเสนผาศูนยกลางของ inhibition zone ของน้ําผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังท่ีความเขมขน
ตางๆ ตอเชื้อ Pseudomonas aeruginosa  และ Escherichia  coli 

ความเขมขน 
(เปอรเซ็นต) 

ชนิดของนํ้าผ้ึง / ชนิดเชื้อทดสอบ 

นํ้าผ้ึงโพรง นํ้าผ้ึงมันสําปะหลัง 
Pseudomonas  aeruginosa Escherichia coli Pseudomonas  aeruginosa Escherichia  coli 

10 0 10.67c 9.33g 16.67d

20 0 20.33b 14.00e 21.00cd

30 0 19.67b 11.00ef 30.67ab

40 0 23.33b 11.33ef 27.00bc

50 0 24.00b 10.33g 24.67bc

60 9.67b 29.67ab 20.33d 28.33b

70 11.00b 31.33a 24.33c 29.33ab

80 10.67b 33.33a 26.67bc 29.33ab

90 11.67b 31.67a 29.67ab 26.00bc

100 15.67a 32.67a 33.00a 35.00a

CV 11.65 13.38 10.43 12.43 
F-test * * * * 

X 11.73 25.67 19.00 26.50 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
เมื่อนําคา เฉล่ียขนาดเสนผาศูนยกลางของ 

inhibition zone ที่ความเขมขนตางๆ ของน้ําผ้ึงโพรง
และน้ําผ้ึงจากมันสําปะหลังมาวิเคราะหทางสถิติเพ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ
ของเช้ือ Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia  
coli ไดผลดังตารางที่ 1 พบวา การใชนํ้าผ้ึงโพรงที่
ระดับความมเขมขนตางๆ ตอเช้ือจาก Pseudomonas 
aeruginosa และ Escherichia coli ไดคาเฉล่ียของขนาด
เสนผาศูนยกลางของ inhibition zone ที่ระดับความ
เขมขนตาง ๆ ของน้ําผ้ึงโพรงตอเช้ือ Pseudomonas 
aeruginosa ที่ความเขมขน 60 70 80 และ90 เปอรเซ็นต 
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยที่ความเขมขน    
100 เปอรเซ็นต มีขนาดของ inhibition zoneมากที่สุด
และแตกตางจากความเขมขนอื่นอยางมีนัยสําคัญ   
สวนความ เขมขนต า งๆของน้ํ า ผ้ึ งโพรงต อ เ ช้ื อ 
Escherichia  coli พบวาขนาดของเสนผาศูนยกลางของ
inhibition zone ที่ความเขมขนตางๆ มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ โดยที่ความเขมขน 80 เปอรเซ็นตมี
ขนาดของ inhibition zone มากที่สุด สวนผลการ
ทดลองใชนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังที่ระดับความเขมขน
ตางๆตอเช้ือจาก Pseudomonas aeruginosa และ
Escherichia coli พบวา คาเฉล่ียของขนาดเสน            
ผาศูนยกลางของ inhibition zone ที่ระดับความเขมขน 
ตางๆ ของนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังตอเช้ือ Pseudomonas 
aeruginosa มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดยระดับ
ความเขมขนที่สูงขึ้นมีผลตอขนาดของ inhibition  zone 
ที่ระดับความเขมขน  100 เปอร เซ็นต  มีขนาดของ 
inhibition zone มากที่สุด จากผลการทดลองสอดคลอง
กับ [4] ไดทดลองพบวานํ้าผ้ึงที่ระดับความเจือจาง 1:2 
และ  1:6 สามารถยับยั้งการเจริญเช้ือ  Pseudomonas 
aeruginosa ได 100 และ 96.4 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
สวนนํ้าผ้ึงที่ไมไดเจือจางและที่ระดับความเจือจาง 1:2 
สามารถยับยั้งการเจริญ  Escherichia  coli ได 95.4  
เปอร เซ็นต  รวมทั้ ง [5] ไดทดสอบเปรี ยบ เที ยบ
ประสิทธิภาพการเปนสารปฏิชีวนะของนํ้าผ้ึงกับยา 

 
ปฏิชีวนะในการรักษาแผลติดเช้ือไฟไหมพบวา นํ้าผ้ึง
ใชยับยั้งการเจริญของเชื้อ Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter spp.และKlebsiella ที่แยกไดจากแผลไฟ
ไหมมีประสิทธิภาพดีกวาการใชยาปฏิชีวนะกลุม 
amoxicillin/clavulinic acid,ampicillin และ ceftriaxon 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากการเปรียบเทียบระดับความเขมขนของ

นํ้าผ้ึงโพรงและนํ้าผ้ึงมันสําปะหลังในการยับยั้งการ
เจริญของ Pseudomonas aeruginosa และ Escherichia 
coli พบวา ที่ระดับความเขมขนรอยละ 100 ของน้ําผ้ึง
โพรงตอเช้ือ Pseudomonas aeruginosa ไดคาเฉล่ียของ
เสนผาศูนยกลางของ inhibition zone มากท่ีสุดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติคือ 15.67 มิลลิเมตร (P<0.05) สวนที่
ความเขมขนรอยละ 60  70  80 และ 90 ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ  สวนความเขมขนของนํ้าผ้ึงโพรง
ตอเช้ือ Escherichia  coli ที่รอยละ 80 100  90 และ 70 
เปนกลุมที่ ใหค า เฉ ล่ียของเสนผ าศูนยกลางของ 
inhibition zone ที่มากที่สุด คือ 33.33 32.67  31.67 และ 
31.33 มิลลิเมตร(P<0.05) ตามลําดับ  สวนการใชนํ้าผ้ึง
มันสําปะหลังพบวาที่ระดับความเขมขนรอยละ 100 ตอ
เช้ือ Pseudomonas aeruginosa และEscherichia  coli 
ใหคาเฉล่ียของเสนผาศูนยกลางของ inhibition zone 
มากที่สุดคือ 33.00 และ 35.00 มิลลิเมตร (P<0.05) 
ตามลําดับ 
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ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 
สิริแข  พงษสวัสดิ์1  สุทธวรรณ  สุพรรณ1  วัชระพงศ  วรเศรษฐพงศ2  และ ศรีสมร  สิทธิกาญจนกุล3  

 

บทคัดยอ—   คลองรังสิตในปจจุบันพบวาเกิดปญหามลพิษทางนํ้าจนเกิดเปนลักษณะฝาสีเขียวหนาแนนจากการเจริญ
เปนจํานวนมากของสาหราย   ดังน้ันงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช 
เพ่ือการประยุกตในการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าในคลองรังสิต  การศึกษาครั้งน้ีกําหนดจุดเก็บตัวอยางได 13 จุด
ครอบคลุมขอบเขตพื้นที่คลองรังสิต 1-6 โดยทําการเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมถึง
แพลงกตอนพืชทุกเดือน ต้ังแตเดือนธันวาคม 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 ผลการวิจัยพบวา พบแพลงกตอนพืช
ทั้งหมด 88 สปซีสใน 7 ดิวิชัน โดยพบแพลงกตอนพืชในดิวิชัน Chlorophyta (39.77%) มากที่สุด รองลงมาคือ ดิวิชัน 
Euglenophyta และ Bacillariophyta (19.32%), Cyanophyta (15.91%), Pyrrhophyta และ Chrysophyta (2.27%) และ 
Cryptophyta (1.14%)  แพลงกตอนพืชชนิดเดน คือ Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin, Euglena proxima 
Dangeard, Oscillatoria limosa var. tenuis Seckt, Euglena acus var. acus และ Nitzschia sp.1 ตามลําดับ  สําหรับ
คุณภาพนํ้าในคลองรังสิตมีคุณภาพนํ้าอยูในระดับปานกลางถึงไมดี (Meso - Eutrophic status) จนถึงระดับคุณภาพนํ้า  
ไมดี (Eutrophic status) เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานนํ้าจืดผิวดินพบวาอยูในประเภทที่ 4 สามารถใชในการ
อุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และ ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนพิเศษกอน 

คําสําคัญ  คุณภาพนํ้า  แพลงกตอนพืช  คลองรังสิต 

1. บทนํา 
         คลองรังสิต เปนคลองสายหลักซึ่งเปรียบเสมือน
เสนเลือดใหญที่หลอเล้ียงชีวิตคนรังสิต เปนทั้งแหลง
นํ้าสําหรับเพาะปลูก เสนทางคมนาคม ตลอดจนใชใน
การอุปโภคและบริโภค แตปจจุบันนํ้าในคลองรังสิต   
มีสภาพเสื่ อมโทรม  และมีการเ กิดปรากฏการณ            
ยูโทรฟเคชันขึ้นบอยครั้ง กอใหเกิดการสูญเสีย
ทัศนียภาพที่สวยงาม และยังสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ในแหลงนํ้าอีกดวย แพลงกตอนพืชเปนสิ่งมีชีวิตที่มี
ศักยภาพสูง เหมาะที่จะนําไปประเมินรวมกับคุณภาพ
นํ้าทั้งทางกายภาพและเคมี เน่ืองจากแพลงกตอนพืช   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         1สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110       
E mail: sutthawan@hotmail.com 
          2ภ า ค วิ ช า เ ค มี  คณะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยี             
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110        
         3กลุ มงาน เคมี  สวนวิจั ยและพัฒนาด านวิทยาศาสตร 
สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน 

 

แตละชนิดมีความสามารถในการเจริญที่สภาพแวดลอม
ที่ตางกัน ไมตองใชเครื่องมือหรือสารเคมีราคาแพง      
รูผลทันทีทันใด และสามารถตรวจสภาพแวดลอมที่
ดําเนินมากอนวันที่ทําการศึกษา นอกจากน้ี ยังมีความ
ไวตอการเปล่ียนแปลงของอินทรียสารที่มีปริมาณนอย 
ซึ่งวิธีทางเคมีตรวจวัดไมได [1] ดังน้ันงานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลากหลายของแพลงก
ตอนพืชในบริเวณคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ
นํามาประยุกตในการตรวจติดตามคุณภาพนํ้าตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การกําหนดจุดเก็บตัวอยาง  
         การศึกษาครั้งน้ีกําหนดจุดเก็บตัวอยางได 13 จุด
ครอบคลุมขอบเขตพื้นที่คลองรังสิต 1-6 ซึ่งเปนบริเวณ
ที่มีการเจริญอยางรวดเร็วของสาหราย โดยทําการเก็บ
ตัวอยางคุณภาพนํ้าทั้งทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
รวมถึงแพลงกตอนพืชทุกเดือน ต้ังแตเดือนธันวาคม 
2550 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 รายละเอียดของแตละ
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จุดเก็บตัวอยาง แสดงดังภาพที่ 1  
 
 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอยางท้ังหมดในคลอง
รังสิต จังหวัดปทุมธานี  

 

1= จุดท่ี 1     ทางเขา – ออกของน้ําคลองรังสิตเช่ือมตอกับแมน้ํา 
      เจาพระยา 
2= จุดท่ี 2    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที ่1  
3= จุดท่ี 3    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที ่2 
4= จุดท่ี 4    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที ่3 
5= จุดท่ี 5    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที ่4 
6= จุดท่ี 6    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที ่5 
7= จุดท่ี 7    จุดก่ึงกลางคลองรังสิต บริเวณคลองที่ 6 
8= จุดท่ี 8    ทางเขา-ออกของน้ํา คลองซอยท่ี 6 เชื่อมตอ 
     กับคลองรังสิต 
9= จุดท่ี 9    จุดก่ึงกลางคลองซอยท่ี 6  
10= จุดท่ี 10 ทางเขา - ออกของน้ําคลองซอยท่ี 6 เชื่อมตอกับ 
       คลองรพีพัฒน 
11= จุดท่ี 11   ทางเขา - ออกของน้ําคลองซอยท่ี 5 เชื่อมตอกับ 
        คลองรพีพัฒน 
12= จุดท่ี 12   จุดก่ึงกลางคลองซอยท่ี 5  
13= จุดท่ี 13   ทางเขา - ออกของน้ําคลองซอยท่ี 5 เชื่อมตอกับ 
        คลองรังสิต 
 

2.2 การศึกษาคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
         การศึกษาคุณภาพนํ้า โดยทําการศึกษาทั้ง
คุณสมบัติทางดานกายภาพ เคมี และชีวภาพ ดังน้ี ความ
ลึกที่แสงสองถึง ความขุน ความเขมขนของของแข็ง   
ที่ละลายในนํ้า อุณหภูมิ สี กล่ิน และความใส คาความ
เปนกรดดาง ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า ปริมาณความ
ตองการออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย คาการ
นําไฟฟา  คาความเปนดาง  ปริมาณสารอาหาร  คือ 
ปริ ม าณไน เตรทไนโตร เ จน  ปริ ม าณไนไตรต

ไนโตรเจน ปริมาณแอมโมเนียมไนโตรเจน ปริมาณ
ออรโธฟอสเฟต ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และปริมาณ          
โคลิฟอรมแบคทีเรีย [2]  จากน้ันนําขอมูลคุณภาพนํ้า  
มาประเมินดวย AARL-PC Score (Applied Algal 
Research Laboratory Physical Chemical Score)  โดย
ไดใชพารามิเตอรที่เปนปจจัยทางดานกายภาพ  เคมี  
และชีวภาพบางประการ ซึ่งไดมีการประยุกตมาจาก
มาตรฐานคุณภาพนํ้าของ  Lorraine  and Vollenweider 
[3] และ Wetzel  [4]   
 

2.3 การศึกษาแพลงกตอนพืช 
         การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช  โดยใชตาขาย
แพลงกตอนขนาดความถี่ 10 ไมโครเมตร กรองนํ้า
ปริมาตร 20 ลิตร ปลอยใหนํ้าไหลออกจากตาขายจน
เหลือนํ้าใน    ตาขายประมาณ 100 มิลลิลิตร ถายลงใน
ขวดเ ก็บตัวอย างสีชาแลว เ ก็บรักษาดวย  Lugol’s 
solution สําหรับการวินิจฉัยสปซีสของแพลงกตอนพืช 
โดยการศึกษาทางดานสัณฐานวิทยาภายใตกลอง
จุลทรรศนชนิด Compound Microscope และจากภาพ
ซึ่ ง ถ า ย ด ว ย ก ล อ ง จุ ล ท ร ร ศ น ช นิ ด  Compound 
Microscope โดยใชหนังสือและเอกสารที่เก่ียวของ เชน  
Cox [5], Komárek[6],  Komárek and Anägnostidis [7], 
Prescott [8] [9], Wolowski and Hindák [10] และ 
Wolowski [11] จากน้ันนําขอมูลแพลงกตอนพืชมา
ประเมินคุณภาพนํ้าโดยนําผลที่ไดจากการนับแพลงก
ตอนพืชไปวิเคราะหโดยวิธี AARL-PP Score (Applied 
Algal Research Laboratory Phytoplankton Score) [1] 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 คุณภาพนํ้าทางดานกายภาพ เคมีและชีวภาพ 
         คุณภาพนํ้าในแตละจุดเก็บตัวอยางบริเวณคลอง
รังสิต เมื่อประเมินดวย AARL-PC Score โดยใช
พารามิเตอรที่ เปนปจจัยทางดานกายภาพเคมีและ
ชีวภาพบางประการ ผลการวิจัยพบวาคุณภาพนํ้าในจุด
เก็บตัวอยางสวนใหญในคลองรังสิตมีคุณภาพนํ้าอยูใน
ระดับปานกลางถึงไมดี (Meso - Eutrophic status) 
จนถึงระดับคุณภาพนํ้าไมดี (Eutrophic status) เมื่อ
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Cyanophyta Cryptophyta 
Pyrrhophyta 

Chrysophyta 
Bacillariophyta 

Chlorophyta Euglenophyta 

พิจารณาคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานนํ้าจืดผิวดินพบวา  
จุดเก็บตัวอยางสวนใหญในคลองรังสิต  จัดอยูใน
ประเภทที่ 4 สามารถใชในการอุปโภคและบริโภค  
โดยตองผ านการฆ า เ ช้ื อโรคตามปกติและผ าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนพิเศษกอน 
 

3.2 ชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืช 
         พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 88 สปซีสใน 7 ดิวิชัน 
(ตารางที่ 1) โดยพบชนิดของแพลงกตอนพืชในดิวิชัน 
Chlorophyta (39.77%) มากที่สุด รองลงมา คือ ดิวิชัน 
Euglenophyta แ ล ะ Bacillariophyta (19.32), Cyanophyta 
(15.91%), Pyrrhophyta และ Chrysophyta (2.27%) 
และ Cryptophyta (1.14%) (ภาพท่ี 2) แพลงกตอนพืช
ชนิดเดน คือ Phacus longicauda (Ehrenberg) 
Dujardin, Euglena proxima Dangeard, Oscillatoria 
limosa var. tenuis Seckt, Euglena acus var. acus และ 
Nitzschia sp.1 ตามลําดับ (ภาพที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 จํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชแตละดิวิชัน 
          ในคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
 

สําหรับแพลงกตอนพืชที่พบในการศึกษาครั้งน้ี พบวา
สวนใหญเปนชนิดที่พบไดทั่วไป (cosmopolitans) [12] 
สวนแพลงกตอนพืชชนิดเดน    ซึ่งไดแก   Phacus  
longicauda (Eherenberg) Dujardin, Euglena acus 
Eherenberg var. acus และEuglena proxima Dangeard 
โดยอยูในดิวิชัน Euglenophyta สวน Oscillatoria 
limosa var. tenuis Seckt และ Nitzschia sp.1 อยูใน      
ดิวิชัน Cyanophyta และ Bacillariophyta พบวาเปน
แพลงกตอนพืชชนิดที่สามารถนํามาใชเปนดัชนีบงช้ี
คุณภาพนํ้าได ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ Wetzel 
[13] กลาววาแพลงกตอนพืชในดิวิชัน Euglenophyta 
พบในนํ้าที่มีสารอาหารสูง คุณภาพนํ้าไมดี 
 

ตารางที่ 1 แพลงกตอนพืชท่ีพบท้ังหมดในคลองรังสิต  
                 จังหวัดปทุมธานี     

TAXA 
Division Cyanophyta 
Anabaena circinalis Rabenh 
Aphanizomenon sp. 
Arthrospira platensis (Nordstedt) Geitler 
Arthrospira subsala Oerstd 
Chroococus sp. 
Cylindrospermopsis phillippinensis (Taylor) Ka 
Cylindrospermopsis raciborskii (Wolosz) Seenaya et Subba  
 Merismopedia punctata Meyen 
Microcystis aeruginosa  Kützing  
Oscillatoria limosa ( C. Agardh) Gomont 
Oscillatoria tenuis (C. Agardh) Gomont 
Planktolyngbya limnetica Lemmermann  
Phormidium  sp.  
Synechocystis sp. 
Division Chlorophyta    
Actinastrum gracillimum G.M. Smith 
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs 
Botryococcus braunii Kützing 
Chlorella sp. 
Closmarium sp. 
Closteriopsis acicularis G.M. Smith 
Closterium acerosum Ralfs                       
Closterium sp. 
Coelastrum microsporum Naegeli 
Coelastrum pseudomicroporum Korshikov  
Crucigeniella crucifera (Wolle) Komárek 
Dictyosphaerium pulchellum Wood 
Dictyosphaerium tetrachotonum Printz 
Eudorina elegans Ehrenberg                    
Golenkinia sp. 
Korshikoviella limnetica (Lemmermann) Sttva 
Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindák 
Monoraphidium tortile (West & West) Komárková-Legnerová 
Micractinium pucillium Fresenius 
Oocystis sp. 
Pandorina morum (O.F.Müllerl) Bory 
Pediastrum duplex var. duplex Meyen 
Pediastrum simplex var. echinulatum Witter 
Pedisatrum simplex var. simplex Meyen 
Scenedesmus acuminatus var. acuminatus (Lagerh) Chodat 
Scenedesmus armatus (Chodat) G.M. smith 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson 
Scenedesmus opoliensis P. Richter 
Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin 
Starastrum brachioprominens B�rgesen 
Staurodesmus sp. 
Tetraedon minimum (A. Braun) Hansgirg 
Tetrahedron trigonum var. gracile (Reinsch) De Toni   
Treubaria triappendiculata C. Bernard. 
Volvox sp. 
Division Euglenophyta 
Euglena acus var. acus Eherenberg 
Euglena chakowiensis Swirenko 
Euglena proxima Dangeard 
Phacus angulatus Pochmann 
Phacus helicoids Pochmann 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin 
Phacus monilatus Stokes var. suecicus Lemmermann 
Phacus orbicularis Hübner 
Phacus ranula Pochmann (Ehrenberg) Dujardin 
Strombomanas caudata (Ehrenberg) Stein 
Strombomonas fluviatitis (Lemmermann) Deflandre 
Strombomanas gibberosa (Playfair) Deflandre 
Trachelomonas caudata (Ehrenberg) Stein 
Trachelomonas bernardinensis W.Vischer 
Tracheromonas hispida (Perty) Stein 
Trachelomonas oblonga Lemmermann 
Trachelomonas volvocina Ehrenberg 
Division Bacillariophyta 
Acanthoceros zachaiasii (Brunnthaler) 
Aulacoseira granulata (Ehernberg) Ralfs 
Cyclotella sp. 
Cymbella tugidula Grunow 
Encyconema sp. 
Eunotia sp. 
Fragilaria ulna var. acus (Kützing) Lang-Henfrey  
Fragilaria sp. 
Gomponema gracile Ehrenberg 
Gyrosigma sp. 
Navicula sp. 
Nitzschia sp. 
Nitzschia levidensis (W. Smith) Grunow     
Nitzschia reversa W. Smith 
Pinnularia acrosphaeria W. Smith 
Stephanopysis sp.     
Surirella tenera var. nervosa A. Schmidt 
Division Chrysophyta 
Centritractus belanophorus Lemmermann 
Isthmochloron sp. 
Division Pyrrhophyta 
Gymnodinium sp. 
Peridinium sp. 
Division Cryptophyta 
Cryptomonas sp. 
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                                                                                                                                                          Scale bar = 10 μm 

ภาพท่ี 3 แพลงกตอนพืชชนิดเดนท่ีพบในแตละจุดเก็บตัวอยางในคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี  
               ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 
 

Division  Euglenophyta : (1) Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin,  (2) Euglena acus Ehrenberg 
var. acus, (3) Euglena proxima Dangeard , 
Division Bacillariophyta : (4) Nitzschia sp.1  

        Division Cyanophyta : (5) Oscillatoria limosa var.tenuis Seckt  
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4. สรุปผลการวิจัย 
         การศึกษาความหลากหลายของแพลงกตอนพืช
เพ่ือการใชเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้ารวมกับปจจัย ทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพบางประการในคลองรังสิต 
จังหวัดปทุมธานี ระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 ถึง
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 พบแพลงกตอนพืช 88 สป
ซีสใน 7 ดิวิชัน แพลงกตอนพืชชนิดเดน คือ Phacus  
longicauda (Eherenberg) Dujardin รองลงมาคือ 
Euglena proxima Dangeard, Oscillatoria limosa var. 
tenuis Seckt, Euglena  acus  Eherenberg var. acus 
และ Nitzschia sp.1 ตามลําดับ เมื่อประเมินคุณภาพนํ้า
โดยใชแพลงกตอนพืชเปนดัชนีบงช้ีคุณภาพนํ้าตาม 
AARL-PP Score (Applied Algae Research Laboratory 
Phytoplankton Score) พบวานํ้าในคลองรังสิตมี
คุณภาพนํ้าอยูในระดับปานกลางถึงไมดี (Meso - 
eutrophic status) จนถึงระดับคุณภาพนํ้าไมดี 
(Eutrophic status) และเมื่อจัดตามระดับความมากนอย
ของสารอาหารโดยใช AARL-PC Score (Applied 
Algae Research Laboratory Physical and Chemical 
Properties Score) พบวานํ้าในคลองรังสิตมีคุณภาพอยู
ในระดับปานกลาง (Mesotrophic status) จนถึงระดับ
คุณภาพนํ้าปานกลางถึงไมดี (Meso - eutrophic status) 
เมื่อพิจารณาคุณภาพนํ้าตามมาตรฐานนํ้าจืดผิวดิน 
พบวา อยูในประเภทที่ 4 สามารถใชในการอุปโภคและ
บริโภค โดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าเปนพิเศษกอน 
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การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบ 
กนก  อุไรสกุล1 

 

บทคัดยอ  การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบน้ันพิจารณาจากรอยตัดเปนวงกลมซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแมลงชนิดน้ี
เทาน้ัน การศึกษาเริ่มต้ังแต กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง มกราคม พ.ศ. 2553 มีพืช 17 วงศ รวม 27 ชนิด ตรวจพบการกัด   
เปนวงของผ้ึงกัดใบ และวงศพืชที่ผ้ึงกัดใบชอบกัดมากที่สุด คือ วงศ FABACEAE ไดแก ขี้เหล็ก Cassia siamea Britt.   
คูณ Cassia fistula Linn.อัญชัน Clitoria  ternatea Linn. ประดู Pterocarpus indicus ชงโค Bauhinia purpurea พืชวงศที่ผ้ึงกัดใบ
ชอบกัดรองลงมา คือ พืชในวงศ LEGUMINOSAE ไดแก กาหลง Bauhinia acuminate Linn. พยุง Dalbergia 
cochinchinensis (Wall.) Pad lk Ex Lindau. ทรงบาดาล Cassia  surattensis Brum. f. มะขามเทศ Pithecolobium  dulce  

รองลงมาอีก คือ พืชในวงศ ARACEAE ไดแก เงินไหลมา Syngonium podophyllum กุหลาบพันป Rhododendron 
arboreum  และวงศ ANONACEAE ไดแก กระดังงา Cananga odoratum (Lamk.) และ สายหยุด Desmoschinensis Lour. 
รองลงมาอีก คือ พืชในวงศ EUPHORBIACEAE ไดแก กางปลาแดง Phyllantus reticulata Poir. Syn.  Phyllantus  alba 
(DC.) และมะยม Phyllantus  acidus Skeels. นอกจากน้ีพบวงศละหน่ึงชนิด ไดแก พุดซอน Gardenia jasminoides 
มะมวง Mangifera indica Linn. อัญชัน Clitoria  ternatea กุหลาบ Rosa spp. เฟองฟา  Bougainvillea hybrida        
มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. พญาวานร Pseuderatherum platiferum ประดู  Plerocapus indicus 
ตะเคียนทอง Hopea odorata Roxb. จําป  Michelia  longiforia  Blume  แตว Cretoxylum formosum subsp. pruniflorum 
(Kurz) Gogel. พิกุล  Mimusopselengi  Linn. เล็บมือนาง  Quisqualis  indica Linn. และตะแบกนา  Lagerstroemia 
floribunda ผ้ึงกัดใบมีความสามารถปรับตัวใหกินพืชไดหลายชนิดในสถานการณปจจุบัน 
   
คําสําคัญ  ผ้ึงกัดใบ กาหลง พยุง ทรงบาดาล 
 

1. บทนํา 
         การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบในประเทศไทย
ไมพบขอมูลเน่ืองจากไมมีการศึกษาอยางจริงจัง ใน
การศึกษาครั้งน้ีพิจารณาจากรอยตัดเปนวงกลมซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของแมลงชนิดน้ี เทา น้ัน  ผ้ึงกัดใบ
แพรกระจายไปทั่วโลกเปนผ้ึงสรางรังแบบเด่ียวๆ      
จัดอยูในวงศ Megachilidae แบงไดมากกวา 50 สกุลยอย 
(subgenera) มีมากกวา 500 ชนิด ในประเทศไทยพบ 
 
 

         1แผนกอา รักขาพืช  คณะ เทคโนโลยีการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
60 หมู 3 ถ. สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา                   
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท: 035-709096 โทรสาร: 035-709096  
E-mail:  kanok_urai@hotmail.com 

 
ชนิด Megachile sp. [1,2] และชนิด Chalicodoma sp. 
[3] เปนสวนมาก บางชนิดสรางเรซินปดปากรังดวย   
ผ้ึงในวงศ Megachilidae จัดเปนผ้ึงชนิดในใหญที่สุด 
ในโลก มีขนาดลําตัวยาวถึง 39 มิลลิเมตร พบที่ประเทศ
อินโดนิเซียเมื่อป 1869 [3] เปนชนิดที่สรางเรซินและ
สรางอยูในรังปลวก ผ้ึงกัดใบทุกชนิดเปนแมลงผสม
เกสร  กรณีแมลงผสมเกสรของดอกโสนผ้ึงกัดใบ
จัดเปนแมลงผสมเกสรที่สําคัญที่สุด [4] 
 

 2. วิธีการวิจัย 
        การศึกษาเริ่มต้ังแต กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง 
มกราคม พ.ศ. 2553 พิจารณาพืชอาหารของผ้ึงกัดใบ
จากรอยกัดเปนวง การกัดจะเริ่มจากขอบใบดานใด 
ดานหน่ึงวนออกมาถึงขอบใบดานเดียวกัน ไมกัดทะลุ
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ไปขอบใบดานตรงขาม ไมมีการกัดกลางใบ วงที่กัด
เกือบกลม ขอบเรียบ อาจพบวามีหลายวงอยูใกลๆ กัน 
สถานที่สํารวจสวนมากอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พืชอาหารสวนมากมีเน้ือใบเรียบ 
 

3. ผลและการอภิปราย     
          ผลการศึกษาเริ่มต้ังแต กันยายน พ.ศ. 2550 ถึง   
มกราคม พ.ศ. 2553  พบวา พืชที่ถูกผ้ึงกัดใบกัดเปนวง
มิไดถูกกัดทั่วทั้งตน  แตจะเลือกกัดเฉพาะใบออน
จํานวนหน่ึงเทาน้ัน ไมพบการกัดในพืชตระกูลหญา
(Gramineae) พืชตระกูลกลวย (Musaceae) หรือพืชที่มี
ขนตามเน้ือใบมาก แหลงที่พบที่อยูของผึ้งกัดใบมักเปน
ที่ที่ไมคอยมีคนรบกวน หรือที่ที่ใชสารเคมีเกษตรนอย 
พืชที่พบสวนมากเน้ือใบเรียบและบาง ใบเปนมันมีขน
เล็กนอย ขอบใบเรียบ สถานที่พบมักเปนที่ที่มีมลพิษ
และฝุนละอองนอย ตําแหนงที่ ผ้ึงกัดใบตัดใบเปน
วงกลมมักจะอยูถัดจากใบยอดลงมา 1 ถึง 2 ใบ หาก
เลือกใบใดก็จะเลือกใบน้ันหรือใบที่ถัดลงมาใกลๆ กัน 
เชนน้ีแทบทุกพืชที่สํ ารวจพบ  อน่ึง  เมื่อพิจารณา
ลักษณะวงกลมท่ีพืชถูกตัดไปน้ันมีหลายแบบ เชน วงรี 

วงกลมเด่ียวๆ และวงรีเดิมที่ ถูกตัดซ้ําตําแหนงเดิม 
พฤติกรรมเชนน้ีอาจเกิดจากผ้ึงกัดใบมีหลายชนิด 
เพราะเทาที่ตรวจเอกสารแลวมีผ้ึงกัดใบมากกวา 500 
ชนิด [5] แตที่รายงานของกรมวิชาการเกษตร จําแนก
ไวใน [4] มีเพียง 2 ชนิด คือ Megachile sp. และ 
Chalicodoma sp. เทาน้ัน จึงเปนโอกาสที่ดีที่จะสํารวจ
ชนิดของผ้ึงกัดใบในรายละเอียดเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
 

4. สรุปผลการวิจัย   
         การสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบต้ังแต 10 ก.ย. 
2550 ถึง 1 ก.ค. 2553 พบพืชอาหารแลว สรุปเปนชนิด
ของพืชที่พบวันที่พบและสถานที่พบเรียงลําดับตาม
วันที่สํารวจพบ (ตารางที่ 1) และสามารถจําแนกได 17 
วงศ ไมสามารถจําแนกได 1 วงศ รวมทั้งสิ้น 27 ชนิด 
จําแนกเปนวงศ FABACEAE จํานวน 5 ชนิด วงศ 
LEGUMINOSAE จํานวน 4 ชนิด วงศ EUPHORBIACEAE  
จํานวน 2 ชนิด วงศ ANONACEAE จํานวน 2 ชนิด 
นอกน้ันพบวงศละ 1 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2 พืชที่
ตรวจพบสวนมากจัดอยูในพืชวงศถ่ัว (FABACEAE 
และ LEGUMINOSAE)  

ตารางท่ี 1 ชนิดของพืช วงศของพืช และชื่อวิทยาศาสตร เรียงลําดับตามวันท่ีคนพบ 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญ
อังกฤษ 

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร วันท่ี สถานท่ีพบ 

1 กาหลง Snowy 
Orchid 
Tree 

LEGUMINOSAE Bauhinia 
acuminata Linn. 

10 ก.ย. 2550 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2 เงินไหลมา Arrowhea
d Vine 

 

ARACEAE Syngonium 
podophyllum  

4 ต.ค.2550 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3 ตนพุดซอน Cape 
jasmine 

RUBIACEAE  Gardenia 
jasminoides 

9 ธ.ค. 2550 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 มะมวง Mango ANACARDIACEAE Mangifera  indica 16 พ.ค. 2551 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญ
อังกฤษ 

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร วันท่ี สถานท่ีพบ 

5 อัญชัน Butterfly 
pea 

FABACEAE Clitoria  
ternatea Linn. 

30 พ.ค. 2551 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

6 กุหลาบ Rose ROSACEAE Rosa spp. 10 มิ.ย. 2551 แปลง4สาขาพืชศาสตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯศูนย
หันตรา มทร.สุวรรณภูมิ 
 

7 เฟองฟา Paper 
flower 

NYCTAGINACEA
E 

Bougainvillea 
spp. 

15 มิ.ย. 2551 แปลง 4 สาขาพืชศาสตรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯศูนย
หันตรา มทร.สุวรรณภูมิ 
 

8 คูน Golden 
Shower 
Tree 

FABACEAE Cassia 
fistula  Linn. 

23 มิ.ย. 2551 ศูนยวิจัยขาว ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

9 มะขามเทศ Manila 
tamarind 

LEGUMINOSAE Pithecolobium  
dulce 

3 ก.ค. 2551 
 

หมู 3 ต.คลองสวนพลู  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

10 พยุง Black 
wood 

LEGUMINOSAE Dalbergia  
cochinchinensis  

14 ก.ค. 2551 ต.ภูเขาทอง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

11 พญาวานร Hoan-
Ngoc 

ACANTHACEAE Pseuderanthem
um palatiferum 
(Nees) Radlk 

1 ม.ค. 2552 หมู 3 ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

12 ประดู Durmese  
 Rosewood 

FABACEAE Pterocarpus 
indicus 

2 ม.ค. 2552 ใกลบอน้ําบึงพระราม ประตู
เก็บเงินดาน ตะวันตกของ 
บึงพระราม ตรงขาม 
องคการโทรศัพท  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

13 ตะเคียนทอง Iron 
Wood 

DIPTEROCARPAC
EAE  

Hopea 
odorata             
( Roxb.) 

9 ก.พ. 2552 สวนปา ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

14 ทรงบาดาล Kalamon
a  

LEGUMINOSAE Cassia 
surattensis 
Burm. 

11 มี.ค. 2552 หลังตึกวิทยบริการ ตึกศิลป
ศาสตร และอาคารปฏิบัติการ
ของเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
ต.หันตรา 
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญ
อังกฤษ 

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร วันท่ี สถานท่ีพบ 

15 ขี้เหล็ก Siamese 
cassia 

FABACEAE Cassia siamea 
(Lamk.) Irwin et 
Barneby  

13 มี.ค. 2552 หลังตึกวิทยบริการ  
ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

16 มะยม Star fruit 
berry 

EUPHOBIACEAE Phyllanthus 
acidus (L.) 
Skeels 
 

23 มี.ค. 2552 บานหนองเซง ต. ฟาหาม    
อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

17 สายหยุด Desmos ANONACEAE Desmos 
chinensis Lour. 

25 มี.ค. 2552 หลังอาคาร2สาขาพืชศาสตร 
ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

18 จําป White 
Champaka 

MAGNOLIACEAE Michelia alba 
DC. 

31 มี.ค. 2552 หนาอาคาร 2 สาขาพืชศาสตร 
ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

19 กางปลาแดง potato 
plant 

EUPHORBIACEAE Phyllanthus 
reticulatus 

10 พ.ค. 2552 หมู 3 ต.คลองสวนพลู 
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

20 ผักแตว/ผักต้ิว  Hairy 
Basil 

GUTTIFERAE Gratoxylum 
formosum(Jack) 
Dyer 
ssp.pruniflorum
(Kurz.) Gogelin  
 

14 พ.ค. 2552 ต.นครหลวง อ.นครหลวง  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

21 กระดังงา ylang-
ylang 

ANONACEAE Cananga  odora
ta 

8 ก.ค. 2552 ปากทางเขาถํ้าตอหลวง      
วัดแค จ.สุพรรณบุรี 
 

22 พิกุล Bullet 
Wood 

SAPOTACEAE Mimusops 
elengi Linn. 

9 ก.ค. 2552 หมู 3 หมูบานถุงทอง  
ต.คลองสวนพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

23 เล็บมือนาง langoon 
creeper 

COMBRETACEAE Quisqualis  indi
ca  Linn. 

19 ก.ค. 2552 เจาพรหม  
อ.พระนครศรีอยุธยา   
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

24 ตะแบกนา Tropical 
crepe 
myrtle 

LYTHRACEAE Lagerstroemia  f
loribunda Jack 

10 ส.ค. 2552 สวนปา ต.หันตรา  
อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสามัญไทย ชื่อสามัญ
อังกฤษ 

ชื่อวงศ ชื่อวิทยาศาสตร วันท่ี สถานท่ีพบ 

25 กุหลาบพันป Rhodode
ndron 

ERICACEAE Rhododendron 
arboretum 
Smith 

12 ก.ย. 2552 หมู3 ต.คลองสวนพลู 
 อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

26 ไมทราบช่ือ ไมทราบ
ชื่อ 

ไมทราบชื่อ ไมทราบช่ือ 27 ม.ค. 2553 อุทยานแหงชาติเอราวัณ  
จ.กาญจนบุรี 
 

27 ชงโค Butterfly 
Tree 

FABACEAE Bauhinia 
purpurea 

1 ก.ค. 2553 บึงพระลักษณ  
มทร.สุวรรณภูมิ 
 

  
ตารางท่ี 2 จํานวนวงศของพืชอาหาร 

ช่ือวงศ จํานวนพันธุพืช 
1. FABACEAE 5 
2. LEGUMINOSAE 4 
3. EUPHORBIACEAE 2 
4. ANONACEAE 2 
5. ARACEAE 1 
6. RUBIACEAE  1 
7. ANACARDIACEAE 1 
8. ERICACEAE 1 
9. LYTHRACEAE 1 
10. COMBRETACEAE 1 
11. SAPOTACEAE 1 
12. GUTTIFERAE 1 
13. MAGNOLIACEAE 1 
14. DIPTEROCARPACEAE 1 
15. ACANTHACEAE 1 
16. NYCTAGINACEAE 1 
17. ROSACEAE 1 

รวม 26 
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ที่อนุญาตใหเขาไปสํารวจพืชอาหารของผึ้งกัดใบ 
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การยับย้ังเช้ือไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 ของสารสกัดโพรพอลิส 
 

ศิรินาฏ มุสิเอก1 และ ย่ิงมณี ตระกูลพัว2 

 

บทคัดยอ—  จากการนําสารโพรพอลิสมาทดสอบความเปนพิษของเซลล พบวาสารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขนที่ทํา
ใหเซลลเพาะเล้ียง Vero cell  ตาย 50 % (CD50) เทากับ 280 μg/ml    เมื่อทําการทดสอบโดยใชสารสกัดโพรพอลิสใน
ความเขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล โดยทําการทดสอบการยับยั้งเช้ือไวรัสในการเขาสูเซลลในระยะตางๆพบวา สารสกัด
โพรพอลิสที่ความเขมขนที่ 48.8 μg/ml สามารถยับยั้งการติดเช้ือไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 กอนเกาะติดกับเซลล เทากับ 
33.3% สามารถยับยั้งการติดเช้ือขณะเกาะติดกับเซลลเทากับ 25.3 % และสามารถยับยั้งการติดเช้ือไวรัสหลังเกาะติดกับ
เซลล  เทากับ 50 % และสารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขน 195.3 μg/ml สามารถทําลายอนุภาคของเช้ือไวรัสกอโรคเริม
ชนิดที่ 2 โดยตรง เมื่อทดสอบที่เวลา 1 2 3 และ 4 ช่ัวโมง โดยมีเปอรเซ็นตการทําลายเช้ือเทากับ  9.7 19.3 52.3  และ  
70.7 %  ตามลําดับ จากการทดสอบพบวาสารสกัดโพรพอลิสสามารถยับยั้งเช้ือไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 หลังการเกาะติด
กับเซลลไดดีที่สุด และทําลายอนุภาคของเช้ือไวรัสโดยตรงไดดีเมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น โดยช่ัวโมงที่ 4  สามารถทําลายเช้ือไวรัส
ไดถึง 70.7 % ดังน้ัน จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ีสามารถนําไปพัฒนาผลิตภัณฑจากโพรพอลิสซึ่งเปนสารธรรมชาติ สําหรับ
รักษาโรคเริม 
 

คําสําคัญ  เช้ือไวรัสกอโรคเริม ไวรัส โพรพอลิส 
 

1. บทนํา 
         Herpes simplex virus (HSV) เปนเช้ือไวรัสกอ
โรคเริม แบงออกเปน 2 ชนิด คือ HSV-1 และ HSV-2 
สามารถติดเช้ือในคนท่ัวไป และจํานวนผูติดเช้ือมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง [1] เช้ือกอโรคเริมน้ี
สามารถติดเช้ือไดหลายบริเวณ เชนบริเวณปาก ตาและ
ผิวหนัง และสามารถติดตอทางเพศสัมพันธ เช้ือไวรัส
กลุมน้ีมีลักษณะการติดเช้ือที่แอบแฝง หลังจากติดเช้ือ
ครั้งแรก เช้ือจะเขาไปหลบซอนอยูในปมประสาทโดย
ไมแสดงอาการออกมา จนกวาจะมีปจจัยกระตุนเมื่อ
เปนโรคน้ีแลวมักกลับเปนซ้ําใหมอีกหลายครั้ง ใน 

 
         1ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
239  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 
โทรศัพท:+66(4)-435-8933    
E-mail:  kn_js3@hotmail.com 
         2ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
239 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200  
E-mail:  yboony@chiangmai.ac.th 

 
ปจจุบันยังไมมียาชนิดใดที่สามารถรักษาโรคเริมให
หายขาด สวนมากการรักษาเปนเพียงการชวยชะลอ
ความรุนแรงของอาการ และทําใหแผลหายเร็วขึ้น [2,3] 
         สําหรับยาตานไวรัสเริมที่มีผลในการรักษา 
คอนขางมีราคาแพง และผูปวยบางรายจําเปนตองใชยา
ติดตอกันเปนเวลานานทําใหเกิดปญหาการด้ือยา ดังน้ัน
การศึกษาสารจากธรรมชาติในการยับยั้งการติดเช้ือ
ไวรัสกอโรคเริมจึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ปลอดภัยใน
การรักษาโรค โพรพอลิส เปนสวนผสมท่ีมีลักษณะ
เหนียวขนเปนยางไม ไดจากสวนตางๆของพืช ผ้ึงจะนํา
โพรพอลิสผสมกับไขผ้ึง เพ่ือซอมแซม และรักษาความ
สะอาดภายในรังเพ่ือปองกันเช้ือโรค เน่ืองจากโพรพอลิส  
มีคุณสมบั ติในการยับยั้ง เ ช้ือจุ ลินทรีย  และพบวา        
โพรพอลิสมีสารสําคัญที่ทําใหมีคุณสมบัติเปนสาร
ปฏิชีวนะที่ ดีตามธรรมชาติ  สารประกอบในกลุม 
phenolic compounds (flavonoid, aromatic acid, 
benzopyranase), di and triterpenes, essential oils      
ซึ่งสารดังกลาวที่พบในโพรพอลิส เปนตัวชวยเพ่ิม
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คุณสมบัติในการตอตานเช้ือจุลินทรีย[4] ดังน้ันงานวิจัย
ครั้งน้ีจึงมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งเช้ือ
ไวรัสกอโรคเริมโดยโพรพอลิส 
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดโพรพอลิสตอ
เซลลเพาะเล้ียง  
          เตรี ยมสารสกัดโพรพอลิสซึ่ งได รับความ
อนุเคราะหจากบริษัทบีโปรดักสอินดัสตรี้ จํากัด โดย
นํามาละลายใน DMSO (dimethylsulfoxide) และ
ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดโพรพอลิสตอเซลล
เพาะเล้ียง Vero cell โดยเติมสารสกัดโพรพอลิสในแต
ละความเจือจาง ลงในหลุมของจานเพาะเล้ียงเซลล
ขนาด 96 หลุม จากน้ันเติมเซลลเพาะเล้ียงลงในทุกหลุม 
นําไปบมที่ 37   ํC ใน 5% CO2 incubator เปนเวลา 3 วัน 
ยอมสีเซลลดวย 0.1% crytal violet ใน 1% ethanol    
ทิ้งไว 15 นาที คํานวณคา 50% Cytotoxic dose (CD50) 

2.2 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการย้ับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 กอนไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
        เติมสารสกัดโพรพอลิส ที่ความเขมขนไมเปนพิษ
ตอเซลล ลงในหลุมของจานเพาะเล้ียงขนาด 24 หลุม ที่
มีเซลลเพาะเล้ียงเจริญเต็มผิว บมที่อุณหภูมิหองเปน
เวลา 1 ช่ัวโมง ดูดสารทิ้ง แลวเติมไวรัสลงในหลุมที่
ตองการทดสอบ เติม overlay medium จากน้ันนําไปบม
ที่ 37  ํC ใน 5% CO2 incubator เปนเวลา 3 วัน ยอมสี
เซลลที่ติดเช้ือดวย 0.1% crystal violet ตรวจดูการติดสี
ยอมของเซลล และนับปริมาณ plaque เปรียบเทียบกับ
กลุมที่ทดสอบกับยาตานไวรัส acyclovir 

2.3 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการย้ับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 ขณะไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
         เติมไวรัสลงในหลุมของจานเพาะเล้ียงขนาด 24 
หลุม ที่มีเซลลเพาะเล้ียงเจริญเต็มพ้ืนผิว เติมสารสกัด
โพรพอลิสที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลล ลงใน

หลุมที่ทําการทดสอบ  บมที่อุณหภูมิหองเปนเวลา        
1 ช่ัวโมง ดูดสารทิ้ง แลวเติม overlay medium จากน้ัน
นําไปบมที่  37  ํC ใน 5% CO2 incubator เปนเวลา 3 วัน 
ยอมสีเซลลที่ติดเช้ือดวย 0.1% crystal violet ตรวจดู
การ ติดสี ย อมของ เซลล  และนับปริมาณ  plaque 
เปรี ยบ เที ยบ กับกลุ มที่ ทดสอบกับยาต านไวรัส 
acyclovir 

2.4 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการย้ับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 หลังไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
         เติมไวรัสลงในหลุมของจานเพาะเล้ียงขนาด 24 
หลุมที่มีเซลลเพาะเลี้ยงเจริญเต็มผิว บมที่อุณหภูมิหอง
บนเครื่อง rocking platform เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เติมสาร
สกัดโพรพอลิสที่ความเขมขนไมเปนพิษตอเซลลลงใน
หลุมที่ทําการทดสอบ เติม overlay medium จากน้ัน
นําไปบมที่ 37   ํC ใน 5% CO2 incubator เปนเวลา 3 วัน 
ยอมสีเซลลที่ติดเช้ือดวย 0.1% crystal violet ตรวจดู
การติดสียอมของเซลล และนับปริมาณ plaque 
เปรี ยบ เที ยบ กับกลุ มที่ ทดสอบกับยาต านไวรัส 
acyclovir 

2.5 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 โดยตรง 
         ผสมสารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขนที่ไมเปน
พิษตอเซลลกับไวรัสลงใน microcentrifuge tube ทํา
การบมที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 1 2 3 และ 4 ช่ัวโมง  
นําสวนผสมในแตละเวลามาทําการเจือจางแบบ 10 เทา
ลําดับสวน ตรวจหาปริมาณไวรัสเปรียบเทียบกับกลุม
ไวรัสควบคุม โดยวิธี Plaque titration assay 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ทดสอบความเปนพิษของสารสกัดโพรพอลิสตอ
เซลลเพาะเล้ียง  
         จากการนําสารสกัดโพรพอลิสความเขมขน       
50 mg/ml มาทําการเจือจางลําดับสวน ที่ความเขมขน 
24 ถึง 25,000 μg/ml และทดสอบกับ Vero cell พบวา 
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ที่ความเขมขน 390 ถึง 25,000 μg/ml มีความเปนพิษ 
ตอ Vero cell เน่ืองจากเปอรเซ็นตเซลลตาย มีคา 100 
เปอรเซ็นต สวนความเขมขนต้ังแต 24 ถึง 195 μg/ml ไมมี
ความเปนพิษตอเซลล  และเมื่อนํามาคํานวณคาความ
เขมขนที่ทําใหเซลลตาย 50 เปอรเซ็นต(50 % cytotoxic 
dose, CD50) โดยวิธีของ Reed and Muench [5] พบวาคา 
CD50 เทากับ 280 μg/ml  
3.2 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 กอนไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
         จากการนําสารสกัดโพรพอลิสความเขมขนนอย
กวาคา CD50 มาทําการทดสอบการยับยั้งเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 2 ในชวงกอนไวรัสเกาะติดกับเซลล 
พบวา สารสกัดโพรพอลิสสามารถยับยั้งการติดเช้ือ
ไวรัสกอโรคเริมไดนอยกวา 50% (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ัง
เชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 กอนไวรัส
เกาะติดกับเซลล 

สารสกัด ความเขมขน(μg/ml) การยับย้ัง(%) 

โพรพอลิส 

48.8 33.3 

24.2 22.8 

12.2 16.3 

Acyclovir 2.0 40.7 

 
 
 

 

ภาพท่ี 1  การยับย้ังเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 กอน
ไวรัสเกาะติดกับเซลล ของสารสกัดโพรพอลิส
ท่ีความเขมขน 48.8 μg/ml (ก) acyclovir (ข) 
ไวรัสควบคุม (ค)  

3.3 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 ขณะไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
         จากการนําสารสกัดโพรพอลิสความเขมขนนอย
กวาคา CD50 มาทําการทดสอบการยับยั้งเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 2 ในชวงขณะไวรัสเกาะติดกับเซลล 
พบวา สารสกัดโพรพอลิสสามารถยับยั้งการติดเช้ือ
ไวรัสกอโรคเริมไดนอยกวา 50% (ตารางที่ 2, ภาพที่ 2) 
 

ตารางที่ 2  การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ัง
เชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 ขณะไวรัส
เกาะติดกับเซลล 

สารสกัด ความเขมขน(μg/ml) การยับย้ัง(%) 

โพรพอลิส 

48.8 25.3 

24.2 10.1 

12.2 4.5 

Acyclovir 2.0 31.2 

 
 
 
 

ภาพท่ี  2 การยับย้ัง เชื้อไวรัสกอโรคเ ริมชนิดท่ี  2      
ขณะไวรัสเกาะติดกับเซลล ของสารสกัด     
โพรพอลิสท่ีความเขมขน 48.8 μg/ml (ก) 
acyclovir (ข) ไวรัสควบคุม (ค)  

3.4 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 หลังไวรัสเกาะติดกับเซลล
เพาะเล้ียง 
         จากการนําสารสกัดโพรพอลิสความเขมขนนอย
กวาคา CD50 มาทําการทดสอบการยับยั้งเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 2 ในชวงหลังไวรัสเกาะติดกับเซลล 
พบวา สารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขนตางๆ พบวา  

(ก)                 (ข)                 (ค) 

(ก)                  (ข)                  (ค) 
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ที่ความเขมขน 48.8 μg/ml ยับยั้งการติดเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมได 50% (ตารางที่ 3, ภาพท่ี 3) 

3.5 การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ังเชื้อ
ไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 โดยตรง 
         จากการนําสารสกัดโพรพอลิส ความเขมขนนอย
กวาคา CD50 มาทําการทดสอบการยับยั้งเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 2 โดยตรงพบวา สารสกัดโพรพอลิสที่
ความเขมขน 195.3 μg/ml สามารถยับยั้งอนุภาคไวรัส 
52.3 และ 70.7% ที่ 3 และ4 ช่ัวโมงหลังจากการ
ทดสอบ (ตารางที่ 4, ภาพท่ี 4) 
 

ตารางที่ 3  การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ัง
เชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 หลังไวรัส
เกาะติดกับเซลล 

สารสกัด ความเขมขน(μg/ml) การยับย้ัง(%) 

โพรพอลิส 

 

 

48.8 50.0 

24.2 27.8 

12.2 20.1 

Acyclovir 2.0 61.3 

 

 
 
 

ภาพท่ี  3 การยับย้ัง เชื้อไวรัสกอโรคเ ริมชนิดท่ี  2       
หลังไวรัสเกาะติดกับเซลล  โดยสารสกัด      
โพรพอลิสท่ีความเขมขน 48.8 μg/ml (ก) 
acyclovir (ข) ไวรัสควบคุม (ค)  

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4  การทดสอบสารสกัดโพรพอลิสในการยับย้ัง
เชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2 โดยตรง 

เวลา (ชั่วโมง) การยับย้ัง (%) 

1 9.7 

2 19.3 

3 52.3 

4 70.7 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4 การยับย้ังเชื้อไวรัสกอโรคเริมชนิดท่ี 2  โดยตรง 

         จากการศึกษาผลการยับยั้งเช้ือไวรัสกอโรคเริม
ชนิดที่ 2 โดยโพรพอลิส ขั้นตอนแรกจะทําการทดสอบ
ความเปนพิษตอเซลลเพาะเล้ียง Vero cells กอนจะนํา
สารสกัดโพรพอลิสไปทําการทดสอบประสิทธิภาพ  
ในการยับยั้งเช้ือไวรัสในชวงตางๆ พบวา ความเขมขน
ที่ทําใหเซลลตาย 50 เปอรเซ็นต (50% cytotoxiccity 
dose, CD50) เทากับ 280 μg/ml จึงทําการเลือกความ
เขมขนที่ไมเปนพิษตอเซลล คือความเขมขนที่ 48.8 
μg/ml มาทําการทดสอบกับเช้ือไวรัสในชวงตางๆ 
พบวาจากการทดสอบ สารโพรพอลิสที่ความเขมขน
สูงสุดที่ใชในการทดสอบ คือ 48.8  μg/ml สามารถยั้บ
ยั้งการติดเช้ือไวรัสหลังเกาะติดไดดีที่สุด คือ 50.0 % 
และสามารถทําลายอนุภาคของเช้ือไวรัสโดยตรงไดดี
เมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น โดยช่ัวโมงที่ 4 สามารถทําลายเช้ือ
ไวรัสไดถึง 70.7 % ซึ่งใหผลการทดลองท่ีสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Nolkemper et al. [6] ที่พบวา สารสกัด
นํ้า และ ethanol ของโพรพอลิสสามารถยับยั้งเช้ือไวรัส
กอโรคเริมชนิดที่ 2 หลังเกาะติดกับเซลลไดดีกวากอน
ไวรัสเกาะติดกับเซลล โดยการวิจัยครั้งน้ีใหผลตางไป
จากงานวิจัยของ จารุวรรณ [7] ซึ่งพบวา โพรพอลิส

(ก)                  (ข)                 (ค) 

โพรพอลิส 

ไวรัสควบคุม 

 เวลา (ช่ัวโมง)       1                2               3               4 
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ยับยั้งการติดเช้ือไวรัสกอโรคเริมชนิดที่ 2 ในชวงขณะ
เกาะติดไดดีกวาหลังเกาะติดเน่ืองมาจากจากวิธีการ
ทดสอบที่แตกตางกันโดยการทดสอบการยับยั้งขณะที่
ไวรัสเกาะติดกับเซลลไมมีการดูดเช้ือไวรัสและสาร
สกัดออกหลังจากการทดสอบดังน้ันผลการยับยั้งที่ได
จึงเปนการยับยั้งเช้ือไวรัสที่อยูภายนอกเซลลและเช้ือ
ไวรัสที่ติดเช้ือเขาไปในเซลลแลว แตงานวิจัยน้ีมีการดูด
เช้ือไวรัสและสารสกัดออกหลังจากการทดสอบการ
ยับยั้งของโพรพอลิสขณะที่ไวรัสเกาะติดกับเซลล  
ดังน้ันผลการยับยั้งจะเปนผลจากการยับยั้งไวรัสที่อยู
ภายนอกเซลลเทาน้ันจึงทําใหการยับยั้งเช้ือไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 2 ในชวงขณะเกาะติดตํ่ากวางานวิจัย
ของจารุวรรณ  

         นอกจากนี้พบวาโพรพอลิส มีความสามารถใน
การยับยั้ง human immunodeficiency virus type 1 
(HIV-1) [8] และพบวาสารสกัดโพรพอลิสที่สกัด    
โดย 70% ethanol สามารถยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis      
และ Pseudomonas aeruginosa เช้ือรา Candida 
albicans และเช้ือไวรัส Avian influenza virus [9-11] 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดโพรพอลิส 
ตอเซลลเพาะเลี้ยงพบวาคา CD50 ของสารสกัดโพรพอลิส 
เทากับ 280 μg/ml จากการทดสอบการยับยั้งการติดเช้ือ
ไวรัส พบวา สารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขน 48.8 
μg/ml สามารถยับยั้งเช้ือหลังเกาะติดไดดีที่สุด และ 
สารสกัดโพรพอลิสที่ความเขมขน 195.3 μg/ml 
สามารถทําลายอนุภาคของไวรัสไดดีเมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น 
โดยสามารถทําลายอนุภาคไวรัสไดดีที่สุดที่ช่ัวโมงที่ 4 
คือ สามารถทําลายอนุภาคไวรัสได 70.7% ดังน้ัน ควรมี
การศึกษากลไกการยับยั้งเช้ือไวรัสกอโรคเริมโดย   
สารสกัดโพรโพลิสในเชิงลึก และตรวจหาสารสําคัญ
ในโพรพอลิสที่มีฤทธิ์ยับยั้งการติดเช้ือไวรัสกอโรคเริม 
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การเปลี่ยนสภาพกอไผผุเปนมูลของหนอนดวงกวางชน                       
 

เผดิมศิลป รามศิริ 1 สุภาพร รัตนาพันธุ 1 ปราโมทย ทิมขํา 1  
แสงแกว คํากวน 1 นพรัตน จันทรไชย 1 สุทธิดา ปญญาอินทร 1 นันทนา เตชนันท 1 

 

บทคัดยอ—  หนอนของดวงกวางชนเปนแมลงปกแข็งที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศในปาแถบภาคเหนือของประเทศ
ไทยเน่ืองจากหนอนกินไมไผผุเปนอาหาร ขับถายมูลออกมาเปนปุยลงสูผืนดินในปา ซึ่งจะกอใหเกิดการหมุนเวียนธาตุ
อาหารพืชขึ้นในระบบนิเวศ    ไดสํารวจหนอนของดวงกวางชนในซากกอไผที่ตายแลวมากกวา  2  ป ในเขตพื้นที่ที่พบ 
มีดวงกวางชนตัวเต็มวัย ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ.2552 ในพ้ืนที่จังหวัดนาน พบหนอนดวงกวางชนจํานวน
เฉล่ีย 58.0 ± 6.3  ตัวตอกอ  มูลหนอนดวงกวางชนมีขนาดกวางเฉล่ีย 5.2 ± 0.9 มิลลิเมตร  ยาวเฉล่ีย 10.4 ± 1.2 มิลลิเมตร  
ดินบริเวณกอไผผุมีความช้ืนเฉล่ีย 62.0 ± 3.9 เปอรเซ็นต   ผลการศึกษาการยอยสลายกอไผผุเปนมูลของหนอนดวง
กวางชนในบอเพาะเล้ียงหนอน พบวา หนอนวัยที่ 1 มีอัตราการยอยสลายกอไผผุเปนมูล 5.6 ± 0.8 เปอรเซ็นต  หนอนวัย
ที่ 2 มีอัตราการยอยสลายกอไผผุเปนมูล 35.4±4.6 เปอรเซ็นต  หนอนวัยที่ 3 มีอัตราการยอยสลายกอไผผุเปนมูล 
63.5±4.8 เปอรเซ็นต 
   

คําสําคัญ  หนอนดวงกวางชน  กอไผผุ  การยอยสลาย มูลหนอนดวงกวางชน 
 

1. บทนํา 
         ดวงกวางชน (Fighting beetle : Xylotrupes 
gideon Linnaeus,1767) เปนแมลงปกแข็งชนิดหน่ึงที่
พบในระบบนิเวศปาไผ โดยในชวงฤดูฝนดวงกวางชน
จะมีก าร เจ ริญ เ ติบโตอยู ในระยะหนอน  และมี
พฤติกรรมกินอินทรียวัตถุที่เนาเปอย ไดแก ไมผุ ใบไม
ผุ รวมถึงกอไผที่ตายลงและเริ่มเนาเปอยผุพังเปน
อาหารของหนอนดวงกวางชน หนอนดวงกวางชน
ขับถายออกลงสูดิน [2], [3], [4]     ซึ่งมูลของหนอน
ดวงกวางชนเปนปุยอินทรียที่มีสวนประกอบของธาตุ
ไนโตรเจนที่อยูในรูป N เทากับ 0.54 % , P2O5 เทากับ 
0.32 %   K2O เทากับ 0.44 %  ปริมาณอินทรียวัตถุ  
37.2 %  pH  6.65  C/N- ratio  39.9  E.C  1.13 dS/m[1] 
จากกลไกดังกลาว หนอนดวงกวางชนชวยเปล่ียน
สภาพเศษซากพืชที่เนาเปอยใหกลายเปนปุยลงสูดินได
เร็วขึ้น 
         1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  จ.นาน  55000                                              
โทรศัพท : 05-4710-259  โทรสาร: 05-4771-398                        
E-mail:  derm_rams@hotmail.com 

 

พืชสามารถ นํ าธา ตุอาหารจากมู ลหนอนไปใช
ประโยชนไดเร็วขึ้น  ซึ่งเปนการหมุนเวียนธาตุอาหาร
ในระบบนิเวศ นอกจากน้ียังชวยลดเช้ือเพลิงจากกอไผ 
ที่จะกอใหเกิดไฟปาไดในชวงฤดูแลงได 

        การศึกษาการเปล่ียนสภาพกอไผผุเปนมูลของ
หนอนดวงกวางชน   จะชวยทําใหทราบความสามารถ
ในการยอยสลายกอไผที่กําลังเนาเปอยผุพังเปนมูลใน
อัตราตอตัวหนอนดวงกวางชน  ซึ่งจะนําขอมูลไปใช
ประกอบการวางแผนปลดปลอยดวงกวางชนลงใน
พ้ืนที่ปาไผผุเพ่ือชวยยอยสลายกอไผใหเร็วยิ่งขึ้น 

2. วิธีการวิจัย 
        1. สํารวจหนอนของดวงกวางชนในซากกอไผซาง
ที่ตายแลว มากกวา  2  ป  เขตพื้นที่ที่พบมีดวงกวางชน
ตัวเต็มวัย ระหวางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2552   
สุมกอไผซางที่สํารวจพบมูลหนอนดวงกวางชนบนผิว
ดินรอบกอไผโดยเลือกกอไผที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของกอประมาณ 2 เมตร จํานวน 20 กอทําการขุด  
ตรวจนับจํานวนหนอนดวงกวางตอกอ สุมมูลหนอน
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จํานวน 50 ช้ินวัดขนาด วัดความช้ืนในดินบริเวณท่ี  
พบหนอน 

        2. นํากอไผผุมาบดใหเปนช้ินเล็กๆ ขนาดไมเกิน   
1 เซนติเมตร รดนํ้าใหมีความช้ืนประมาณ 60 เปอรเซ็นต  
เตรียมบอเพาะเลี้ยงดวงกวาง โดยใชกระถางมังกร
ขนาดความจุ 40 ลิตร จํานวน 20 บอ ใชดินขุยไผรองใน
กนกระถางสูง 20 เซนติเมตร รดนํ้าใหดินมีความช้ืน  
60 เปอรเซ็นต  หลังหมักดินและกอไผผุไว 7 วัน ให  
นํากอไผผุที่ผานการหมักใสลงในบอเพาะเล้ียงบอละ   
1 ปบ (20 ลิตร)   

        3. เตรียมบอเพาะพันธุ  มีขนาดเสนผาศูนยกลาง   
1 เมตร จํานวน 5 บอ โดยใชขี้เล่ือยหลังการเพาะเห็ด
ผสมดินขุยไผอัตรา 1 : 1 โดยปริมาตร เปนแหลงวางไข
และวัสดุอาหารของหนอน  นําแมพันธุดวงกวางชนท่ี
ผานการผสมมาแลวสามคร้ังปลอยลงในบอเพาะพันธุ
บอละ 20 ตัว หลังปลอย 3 วันตรวจการวางไข หลังจาก
วางไข 20 วันไขฟกออกเปนหนอนวัยที่ 1 นําหนอน
บางสวนไปทดลองการยอยสลายกอไผผุเปนมูลของ
หนอนดวงกวางชน สวนหนอนที่ เหลือเล้ียงไวเพ่ือ
นํามาทดแทนเมื่อมีหนอนในการทดลองตาย     

        4. นําหนอนวัยที่ 1 (จากขอ 3) ปลอยลงในบอเพาะเล้ียง
ที่เตรียมไวในขอ 2 บอละ 20 ตัว ควบคุมวัสดุอาหาร
หนอนใหมีความช้ืน 60 เปอรเซ็นต หลังปลอยหนอน
ลงบอเพาะเลี้ยง 55 วัน [หนอนวัยที่ 1 มีอายุ 52.72  
2.36 วัน [3] ทําการลอนแยกมูลหนอนออกจากอาหาร
เล้ียงหนอน เพ่ือหาปริมาตรของอาหารที่หนอนกินตอ
ตัวในวัยที่ 1  

        5. นําหนอนวัยที่ 2 (จากขอ 4) ปลอยลงในบอเพาะเล้ียง
ที่เตรียมเหมือนในขอ 2 บอละ 20 ตัว ควบคุมวัสดุ
อาหารหนอนใหมีความช้ืน 60 เปอรเซ็นต หลังปลอย
หนอนลงเพาะเลี้ยง 37 วัน แยกมูลหนอนออกจาก
อาหารเล้ียงหนอน เพ่ือหาปริมาตรอาหารที่หนอนกิน แลว
เติมอาหารใหมลงในบอๆละ 1 ปบ ปลดปลอยหนอนชุด
เดิมลงเพาะเล้ียงตอนานอีก 30  วัน [หนอนวัยที่ 2 อายุ 
64.74  2.98 วัน [3] ลอนแยกมูลหนอนออกจากอาหาร

เล้ียงหนอน เพ่ือหาปริมาตรอาหารท่ีหนอนกินตอตัวใน
วัยที่ 2  

        6. นําหนอนวัยที่ 3 (จากขอ 5) ปลอยลงในบอเพาะเล้ียง
ที่เตรียมเหมือนในขอ 2 บอละ 20 ตัว ควบคุมอาหาร
หนอนใหมีความช้ืน 60 เปอรเซ็นต  หลังปลอยหนอน
ลงเพาะเล้ียง 30 วัน ลอนแยกมูลหนอนออกจากอาหาร
เล้ียงหนอน เพ่ือหาปริมาตรอาหารท่ีหนอนกิน แลวเติม
อาหารใหมลงไปบอละ 1 ปบ ปลอยหนอนชุดเดิมลง
เพาะเล้ียงตอนาน 30 วัน ลอนแยกมูลหนอนออกจาก
อาหารเล้ียงหนอน เพ่ือหาปริมาตรอาหารท่ีหนอนกิน 
แลวเติมอาหารใหมลงในบอๆละ 1 ปบ ปลดปลอย
หนอนชุดเดิมลงเพาะเล้ียงตออีก 30 วัน ลอนแยกมูล
หนอนออกจากอาหารเล้ียงหนอน หาปริมาตรอาหารท่ี
หนอนกิน  แลวเติมอาหารใหมลงในบอๆ ละ 1 ปบ 
ปลดปลอยหนอนชุดเดิมลงเพาะเล้ียงตอนานอีก 30 วัน 
[หนอนวัยที่ 3 มีอายุ 104.14  6.03 วัน [3] ทําการลอน
แยกมูลหนอนออกจากอาหารเพาะลี้ยงหนอน เพ่ือหา
ปริมาตรอาหารท่ีหนอนกิน นําปริมาตรอาหารท่ีหนอน
กินในแตละครั้งมารวมกันเปนปริมาตรอาหารท่ีหนอน
กินตอตัวในวัยที่ 3 

        7. นําปริมาตรอาหาร  ที่หนอนแตละวัยกินตอตัว   
มาหาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนมูลของหนอนดวง
กวางชนจากสูตรดังน้ี 

               ปริมาตรมูลหนอนแตละวัย/ตัว  100 

   ปริมาตรอาหารท่ีใสลงในบอเพาะเล้ียงแตละวัย/ตัว 

        8. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS version 13  
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
        จากการขุดสํารวจหนอนของดวงกวางชน ในซาก
กอไผซาง ผุ  ซึ่ งมีขนาดเสนผ าศูนยกลางของกอ
ประมาณ 2 เมตรจํานวน 20 กอ ขุดลึกประมาณ 30-50 
เซนติเมตร พบหนอนดวงกวางชนวัยที่ 3 จํานวนสูงสุด 
70 ตัว    ตอกอ ตํ่าสุด 48 ตัวตอกอ เฉล่ีย 58.0  6.3 ตัว
ตอกอ ตรวจวัดความช้ืนของดินบริเวณที่พบหนอน มี
ความช้ืนสูงสุด 56.0 เปอรเซ็นต ตํ่าสุด 69.0 เปอรเซ็นต 
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เฉล่ีย 62.0  3.9 เปอรเซ็นต บริเวณที่พบหนอนจะพบ
มูลหนอนสดและแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนพบตัว
หนอนจะพบมูลของหนอนกอน มูลหนอนมีลักษณะ
เปนแคปซูลแบนสีนํ้าตาลเ มื่อสุมมูลหนอนจากกอไผ 
ที่ขุดมากอละ 50 อัน วันขนาดได กวางสูงสุด 7.0 
มิลลิเมตร ตํ่าสุด  4.0 มิลลิเมตร  กวางเฉลี่ย 5.2  0.9 
มิล ลิ เมตร  ยาวสู งสุด  13.0 มิล ลิ เมตร  ตํ่ าสุด  8.0 
มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 10.4  1.2 มิลลิเมตร ดังตารางที่ 1  
 

ตารางท่ี 1 ผลการสํารวจหนอนดวงกวางชนในกอไผผุ 

รายการ range MeanSD

จํานวนหนอน (ตัว/กอ) 48.0–70.0 58.06.3 

ขนาดมูลหนอน (มม.)   

กวาง 4.0–7.0 5.20.9 

ยาว 8.0–13.0 10.41.2 

ความช้ืนในดิน (%)  56.0–69.0 62.03.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 1 หนอนดวงกวางชนในกอไผผุ 

         ผลการศึกษาอัตราการเปล่ียนสภาพกอไผผุเปน
มูลหนอน โดยการเพาะเล้ียงหนอนดวงกวางชนในบอ
เพาะเล้ียงขนาดขนาดความจุ 40 ลิตร จํานวน 20 บอ   
ใชดินขุยไผรองในกนบอสูง 20 เซนติเมตร รดนํ้าใหดิน
มีความช้ืน 60 เปอรเซ็นต ใชกอไผผุบดใหเปนช้ินเล็กๆ
ขนาดไมเกิน 1 เซนติเมตร เปนอาหารหนอน โดยใช
ปริมาตรอาหาร 20 ลิตรตอบอ  ปรับความช้ืนประมาณ 
60 เปอรเซ็นต  พบวา  หนอนดวงกวางชนวัยที่ 1 มี
อัตราการเปล่ียนอาหาร(กอไผผุบด) ใหเปนมูลเฉล่ีย  
5.6  0.8 เปอรเซ็นต   หนอนดวงกวางชนวัยที่ 2 มี
อัตราการเปล่ียนอาหาร(กอไผผุบด) เปนมูลเฉลี่ย 35.4 
 4.6 เปอรเซ็นต   หนอนดวงกวางชนวัยที่ 3 มีอัตรา
การเปล่ียนอาหาร(กอไผผุบด) ใหเปนมูลเฉล่ีย 63.5  
4.8 เปอรเซ็นต  และหนอนดวงกวางชนวัยที่ 1-3 รวม
ทุกวัยของหนอน มีอัตราการเปล่ียนอาหาร (กอไผผุบด) 
ใหเปนมูลเฉล่ีย 34.8  24.1 เปอรเซ็นต ดังตารางที่2  
จากผลดังกลาว สามารถประยุกตใชหนอนดวงกวางชน
นํามาปลดปลอยแมพันธุดวงกวางชนลงวางไขใน      
กอไผผุ  เ พ่ือใหหนอนดวงกวางชนชวยยอยสลาย       
กอไผผุใหเปนมูลหนอน ซึ่งเปนปุยอินทรียบํารุงดินใน
พ้ืนที่น้ันๆได  และเปนการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชใน
ระบบนิเวศ นอกจากน้ีเมื่อหนอนเจริญเปนตัวเต็มวัย 
นํามาเปนอาหารของคนในทองถ่ินและยังสามารถ
นํามาจําหนายเปนรายไดเสริมได 
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ตารางท่ี 2 การเปลี่ยนไผผุเปนมูลหนอนดวงกวางชน 

ระยะการเจริญ 
ของหนอน 

อัตราการเปล่ียนไผผุเปนมูล 
(%) 

range Mean  SD 

วัยที่ 1 4.0 – 7.0 5.6  0.8 

วัยที่ 2 26.0 – 42.0 35.4  4.6 

วัยที่ 3 55.0 – 77.0 63.5  4.8 

วัยที่ 1-3  

(ตลอดระยะหนอน) 

4.0 – 77.0 34.8  24.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 เพาะเล้ียงหนอนดวงกวางชนศึกษาการเปล่ียน
สภาพไผผุเปนมูล 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
          จากการขุดสํารวจหนอนของดวงกวางชน ใน
ซากกอไผซางผุ พบหนอนดวงกวางชนวัยที่ 3 จํานวน 
เฉล่ีย 58.0  6.3 ตัวตอกอ ดินบริเวณที่พบหนอนมี
ความช้ืนเฉล่ีย 62.0  3.9 เปอรเซ็นต มูลหนอนมี
ลักษณะเปนแคปซูลแบนสีนํ้าตาล มีขนาดกวางเฉลี่ย 
5.2  0.9 มิลลิเมตร ยาวเฉล่ีย 10.4  1.2 มิลลิเมตร  
การศึกษาอัตราการเปล่ียนสภาพกอไผผุ เปนมูลหนอน 
โดยการเพาะเลี้ยงหนอนดวงกวางชน ในบอเพาะเล้ียง
พบวา หนอนดวงกวางชนวัยที่ 1 มีอัตราการเปล่ียน
อาหาร  (กอไผ ผุบด )  ให เปนมูล เฉ ล่ีย  5.6  0.8 
เปอรเซ็นต หนอนวัยที่ 2 มีอัตราการเปล่ียนอาหาร   
(กอไผ ผุบด)  เปนมูลเฉล่ีย  35.4  4.6 เปอร เซ็นต 
หนอนวัยที่ 3 มีอัตราการเปลี่ยนอาหาร (กอไผผุบด)   
ใหเปนมูลเฉลี่ย 63.5  4.8 เปอรเซ็นต และหนอน  
ดวงกวางชนวัยที่ 1-3 รวมทุกวัย มีอัตราการเปลี่ยน
อาหาร (กอไผผุบด) ใหเปนมูลเฉล่ีย 34.8  24.1 
เปอรเซ็นต 
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การใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูนากระปอง เปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนในอาหาร สําหรับเลี้ยงปลาสวายเน้ือขาว 

 
เจษฎา  อิสเหาะ1  และ สุภาวดี โกยดุลย1      

 

บทคัดยอ—   การทดลองใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิตของโรงงานปลาทูนากระปอง เปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนใน
อาหารสําหรับเล้ียงปลาสวายเนื้อขาว โดยกําหนดใหอาหารแตละสูตรมีสวนผสมของน้ําน่ึงปลา เปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนในอาหารที่แตกตางกัน 11 ระดับ คือ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 และ100 % เปรียบเทียบกับอาหารที่
ซื้อจากทองตลาด โดยใชปลาที่มีนํ้าหนักเฉล่ีย 171.38 ± 0.36 กรัม มาปลอยลงเล้ียงในกระชังขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 เมตร3

จํานวน 36 กระชัง กระชังละ 10 ตัว ทําการทดลองเปนระยะเวลา 16 สัปดาห เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวา นํ้าหนักเฉล่ีย 
นํ้าหนักเพ่ิมเฉล่ีย อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ  นํ้าหนักเพ่ิมเฉลี่ยตอวัน อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ ประสิทธิภาพ
ของการใชโปรตีนในอาหาร และตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัม ของปลาสวายเน้ือขาว 
ตลอดการทดลองมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01)  สําหรับอัตราการรอดตาย พบวาตลอดการ
ทดลองไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) เมื่อพิจารณาขอมูลโดยรวมแลวพบวาอาหารที่มีการใชสวนผสมของน้ําน่ึง
ปลาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารที่ระดับ 10 - 80% มีผลตอการตอบสนองของปลาในดานตางๆ ดีกวา
อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ซื้อจากทองตลาด และพบวา อาหารท่ีมีสวนผสมของนํ้าน่ึงปลาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปน
ในอาหารท่ีระดับ 80% มีตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัมดีที่สุด คือ 31.64 บาท (P<0.01)  
 

คําสําคัญ   นํ้าน่ึง  ปลาทูนา  ปลาสวายเน้ือขาว 
 

1. บทนํา 
 

         ปลาสวายเน้ือขาว เปนปลาที่ไดมีการพัฒนาสาย
พันธุปลาสวายมาอยางตอเน่ือง โดยจุดเริ่มตนของการ
พัฒนาเริ่มจากการนํานํ้าเช้ือจากปลาบึก(Pangasianodon 
gigas)  มาผสมพันธุ กับกับไขปลาสวายไดลูกออกมา
เรียกวา บิ๊กหวาย ปลาบิ๊กหวายจะมีลักษณะเดน คือ 
เล้ียงโตเร็วกวาปลาสวายพันธุด่ังเดิม แตการเล้ียงใหได
ขนาดตลาดก็ยังตองใชเวลาที่คอนขางนานเหมือนปลา
สวายคือเวลาประมาณ 10 – 12 เดือนจึงจะไดขนาด 2 -3 
กิโลกรัม และปจจุบันปญหาที่พบกับการผลิตลูกพันธุ
ปลาบิ๊กหวายก็คือ นํ้าเช้ือปลาบึกคอนขางหาไดยาก    
จึงทําใหเกิดอุปสรรคสําคัญตอการ 

 
         1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
E-mail: abee_sunnee@hotmail.com 

 

 
ผลิตพันธุปลาบิ๊กหวายมาก ตอมาจึงไดมีการพัฒนาสาย
พันธุปลาสวายขึ้นมาอีกขั้นหน่ึง โดยการนําปลาบิ๊ก
หวายมาคัดเลือกพันธุที่ตัวโต ลักษณะสมบูรณแข็งแรง 
มาทําการเล้ียงตอเปนพอแมพันธุ จากน้ันจึงนํามาผสม
กับปลาสวายเวียดนาม จะไดลูกออกมาเรียกวา ปลา
สวายเน้ือขาว ซึ่งมีลักษณะเดนที่เห็นไดชัดเจน คือ      
โตเร็ว นําไปเล้ียงในกระชังที่แมนํ้า ระยะเวลา 4.5-5 
เดือน จะทําใหไดเน้ือปลาที่มีคุณภาพไดนํ้าหนักปลา
เฉล่ีย 1.1 กิโลกรัม ซึ่งเปนขนาดที่ตลาดตองการสงไป
ขายที่หองเย็นมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครราคา 32 บาท
ตอกิโลกรัม แตถาเปนสวายพันธุด่ังเดิมอาจตองใชเวลา
ประมาณ 1 ปขึ้นไป [2]  
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         ในการเล้ียงปลา อาหารนับวาเปนปจจัยสําคัญ
ที่สุดอีกปจจัยหน่ึงเพราะตนทุนการเล้ียงปลาโดยเฉพาะ
ในเรื่องอาหารจะตกอยูประมาณ  50 – 80 เปอรเซ็นต
ของตนทุนทั้งหมด ฉะน้ันหากผูเล้ียงไมใหความสําคัญ
ตออาหาร โอกาสท่ีจะเกิดความลมเหลวในการเลี้ยงก็
จะสูงตามไปดวย อาหารท่ีใชในการเล้ียงปลา โปรตีน
นับวาเปนสารอาหารที่สําคัญที่สุด  จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของปลา และก็มีราคา
แพงที่สุด ในปจจุบันวงการอาหารสัตว วัตถุดิบที่มัก
นิยมใชเปนแหลงโปรตีนไดแก พวกปลาปน กากถ่ัว
ตางๆ เพราะมีโปรตีนสูง แตการใชมักมีปญหาเกิดขึ้น
เน่ืองจากปลาปนมีราคาแพง คุณภาพไมคงที่ และหาได
ยากในบางฤดูกาล สวนกากถั่วเหลืองที่ผลิตไมเพียงพอ
ตอความตองการจึงไดมีการสั่งซื้อกากถ่ัวเหลืองเขามา
ใชทุกป และปริมาณการนําเขามีแนวโนมสูงขึ้น ราคา
กากถ่ัวเหลืองซื้อขายในตลาดโลกก็มีอิทธิพลตอราคา
กากถ่ัวเหลืองในประเทศไทยมาก ทําใหมีแนวโนม
ราคาสูงขึ้นและหาไดยากในบางโอกาสและบาง
ทองถ่ิน สวนวัตถุดิบอาหารสัตวอื่นๆ ก็มีปญหาเชนกัน 
เชน รําละเอียดเหม็นหืน และมีมอดเมื่อเก็บไวนาน   
กาก ถ่ัว เหลืองมีการปลอมปนและหาได ย ากจึ ง
จําเปนตองหาวัตถุดิบเหลือใชและมีราคาถูกมาเปน
สวนผสมในอาหาร  เชน  นํ้าน่ึงปลาทูนา  ซึ่งการศึกษา
ครั้งน้ีมุงเนนศึกษาการใชนํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลง
โปรตีนทดแทนโปรตีนจากปลาปนในอาหารตอการ
เจริญเติบโตของปลาสวายเน้ือขาว  เปรียบเทียบกับ
อาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ซื้อมาจากทองตลาดเพ่ือเปน
แนวทางในการลดตนทุนคาอาหารและรูจักการใช
วัตถุดิบเหลือใชจากการผลิตปลาทูนากระปอง คือ     
นํ้าน่ึงปลาทูนาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมอุปกรณและปลาทดลอง 
 

         การทดลองดําเนินการโดยใชกระชังอวนรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาด 1.5 x 1.5 x1.5 เมตร3 จํานวน 36  กระชัง      
ชองตาขายขนาด 2.5 เซนติเมตร มีฝาปดดานบน และ

พ้ืนกนกระชังจะใชผามุงเขียวเย็บรองพื้นอีกช้ันหน่ึง 
เพ่ือปองกันการรบกวนจากภายนอก โดยกางกระชังไวในบึง
ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 40 ไร ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร   
การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    
นําลูกปลาสวายเน้ือขาวมาปรับสภาพใหเหมาะสมตอ     
สภาพของการทดลอง เปนเวลา 2 สัปดาห โดยฝกให      
ปลากินอาหารที่ผลิตขึ้นมา ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง    
เชา – เย็น เวลา 9.00 น. และ 16.30 น. สังเกตพฤติกรรม
การยอมรับอาหาร จนปลาทดลองมีนํ้าหนักอยูในชวง 
171.11 – 171.62 กรัม(นํ้าหนักเฉลี่ย 171.38 ± 0.36 
กรัม) จํานวน 360 ตัว 
 

2. 2 การเตรียมอาหารทดลอง 
 

                  เตรียมวัตถุดิบอาหารที่ใชทดลอง โดยนํากากถ่ัวเหลือง  
ปลายขาว รําละเอียด ใบผักตบชวา แหน และดินเหนียว
แหงไปบดใหละเอียดแลวรอนดวยตะแกรงขนาด 30 
ไมโครเมตร จากน้ันจึงนําไปตรวจสอบคุณค าทาง
โภชนาการ (ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และเถา) ตาม
วิธีมาตรฐานของ AOAC [4] สวนปริมาณคารโบไฮเดรต 
(ไนโตรเจนฟรีเอ็กซแทรกซ, Nitrogen free extract, NFE) 
ไดจากการคํานวณตามสูตร 100 – (โปรตีน + ไขมัน + เถา + 
เยื่อใย + ความช้ืน) จากนั้นทําการเตรียมอาหารทดลอง      
11 สูตร ซึ่งไดกําหนดใหมีระดับโปรตีนในอาหาร      
27 เปอรเซ็นต เปนสูตรอาหารอางอิงขั้นพ้ืนฐาน อางตาม
วิมลและคณะ [3] ที่ไดทดลองถึงการเจริญเติบโตและ
ไขมันสะสมในปลาสวายที่เล้ียงดวยอาหารท่ีมีระดับ
โปรตีนตางกัน แตพลังงานคงที่ พบวาปลาสวายขนาด     
7  กรัม ที่เล้ียงดวยอาหารท่ีมีระดับโปรตีนระหวาง  27 – 29 
เปอรเซ็นต ใหการเจริญเติบโตดีที่สุด การทดลองใน
ครั้งน้ีจึงไดกําหนดระดับโปรตีนในอาหาร 27 % เปน
เกณฑเทากันทุกสูตร และกําหนดระดับพลังงานที่ยอย
ไดในอาหารเทากันทุกสูตรเชนกัน คือ 250 Kcal/100g 
(ตารางท่ี 1) ดังที่ เจษฎา และสุภาวดี[1] ไดทดลองใช
แหน และผักตบชวาเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับ
พลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกันตออัตราการเจริญเติบโต
และอัตราการรอดตายของปลาซุปเปอรหวาย พบวา      
การใชแหน และผักตบชวาในปริมาณอยางละ 10 % 
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และมีระดับพลังงานที่ ยอยได ในอาหารท่ีระดับ        
225 - 250 Kcal/อาหาร 100g ใหอัตราการเจริญเติบโต 
และมีตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา     
1 กิโลกรัมดีที่สุด 
 

2.3 แผนการทดลอง 
 

         การทดลองน้ี เปนการทดลองการใชนํ้าน่ึงปลา
จากการผลิตของโรงงานปลาทูนากระปอง เปนแหลง
โปรตีนทดแทนปลาปนในอาหารสําหรับเล้ียงปลา
สวายเน้ือขาวที่แตกตางกัน 11 ระดับคือ 0 10 20 30 40 
50 60 70 80 90 และ100 % ตามลําดับ เพ่ือทดสอบ
ระดับนํ้าน่ึงปลาทูนาที่เหมาะสมท่ีสุดเปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนในอาหารตอการเลี้ยงปลาสวายเน้ือขาว 
เพ่ือเปรียบเทียบกับอาหารที่ซื้อจากทองตลาด โดยแบง
การทดลองออกเปน 12 ชุดการทดลอง (treatment)    
แตละชุดการทดลองประกอบดวย 3 ซ้ํา (replication) 
วางแผนการทดลองแบบสุมภายในบล็อกสมบูรณ 
(Randomized  Complete  Block  Design ; RCBD) และทํา
การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช 
Duncan’s New Multiple Range Test [6] ระยะเวลาที่ใช
ในการทดลอง 16 สัปดาห เมื่อเริ่มตนการทดลองทํา
การสุมปลาที่เตรียมไว  นํ้าหนักอยูในชวง 171.11 – 
171.62  กรัม (นํ้าหนักเฉล่ีย 171.38 ± 0.36 กรัม) ลง
เล้ียงในกระชังๆ ละ 10 ตัว ใหอาหารทดลองวันละ      
2 ครั้ง คือ ชวงเชา เวลา 09.00 น. และชวงเย็น เวลา 
16.30 น.  ใหอาหารในอัตรา 3 % ของน้ําหนักตัวตอวัน 
ทดลองเปนระยะเวลา 16 สัปดาห 
 

2.4 การเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
 

         ช่ังนํ้าหนักปลาทุก 2 สัปดาห ในชวงเวลา 4 สัปดาห
แรก และช่ังวัดนํ้าหนักปลาทุก 3 สัปดาหหลังสัปดาหที่ 4 
เปนตนไป จนสิ้นสุดการทดลองสัปดาหที่ 16 โดยการ
ช่ังเปนรายตัว ในแตกระชังดวยเครื่องช่ังไฟฟาทศนิยม 
2 ตําแหนง (ในวันที่ช่ังนํ้าหนักปลา งดใหอาหารเปนเวลา  
1 วัน) นับจํานวนปลาท่ีเหลืออยู สังเกตลักษณะอาการ
ปลาตลอดการทดลองพรอมทั้งจดบันทึกไวจนสิ้นสุด
การทดลอง นําขอมูลที่ไดมาคํานวณนํ้าหนักเฉล่ียของ

ปลาแตละตัว อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ และอัตรา
การเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ ตามวิธีของ Dupree และ 
Sneed [5] และคาประสิทธิภาพของการใชโปรตีนใน
อาหาร(PER, protein efficiency ratio) ตามวิธีของ Zeitou
และคณะ [7] จากน้ันนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดย
วิเคราะหความแปรปรวน ANOVA แบบ RCBD และ 
 

2.5 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

         วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิเคราะหความแปรปรวน 
ANOVA แบบ RCBD และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉล่ียดวยวิธี Duncan,s New Multiple Range Test [6] 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         ผลการทดลองการใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิตของ
โรงงานปลาทูนากระปอง เปนแหลงโปรตีนทดแทน
ปลาปนในอาหารสําหรับเล้ียงปลาสวายเน้ือขาวที่
แตกตางกัน 11 ระดับคือ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
และ100 % เปรียบเทียบกับอาหารที่ซื้อจากทองตลาด 
ตลอดการทดลอง   16  สัปดาห (ไดแสดงผลไวดังตาราง 
ที่ 2) เมื่อพิจารณาขอมูลแตละดาน จากผลการทดลองใน
ครั้งน้ี ปรากฎผลดังน้ี คือ 
 

1. การเจริญเติบโต 
 

1.1 นํ้าหนักเฉล่ียตอตัว และนํ้าหนักท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

          นํ้าหนักเฉลี่ยตอตัวของปลาสวายเนื้อขาวที่ไดรับ
อาหารทดลองทั้ง 11 สูตร เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ซื้อ
จากทองตลาด ตลอดการทดลอง 16 สัปดาห แสดงในตาราง
ที่ 2 โดยพบวานํ้าหนักปลาเฉล่ียของปลาจะเพ่ิมขึ้นตาม
ระยะเวลาที่เล้ียง และเริ่มมีความแตกตางระหวางชุด 
การทดลองต้ังแตสัปดาหที่ 2 เปนตนไป จนสิ้นสุดการ
ทดลอง 16 สัปดาห และเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 16 สัปดาห 
พบวานํ้าหนักเฉล่ียตอตัว และนํ้าหนักที่เพ่ิมขึ้นของปลา มี
ความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง(P<0.01) โดย
พบวา ปลาที่ไดรับอาหารที่ใชนํ้าน่ึงปลาจากการผลิต
ของโรงงานปลาทูนากระปอง  เปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนที่ระดับ 20 % มีนํ้าหนักเฉล่ียตอตัว 
และน้ําหนักที่เพ่ิมขึ้นของปลาสูงที่สุด แตไมแตกตาง 
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จากอาหารที่ใช นํ้า น่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีน
ทดแทนปลาปนที่ระดับ 30% รองลงมา คือ อาหารท่ีใช
นํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่
ระดับ 30 40 50 60 70 80 100 อาหารท่ีซื้อจาก
ทองตลาด 90 100 และ 0 % ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
จากการทดลองในครั้งน้ีช้ีใหเห็นวา เมื่อมีการใชนํ้าน่ึง
ปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนในระดับที่
สูงกวา หรือตํ่ากวา 20 % จะสงผลใหอัตราการเจริญ
เติบเติบโตมีแนวโนมลดลงตามลําดับ 
 

1.2 อัตราการรอดตาย  
 

         อัตราการรอดตายของปลาที่ไดรับอาหารทดลองทั้ง 
12 ชุดการทดลอง ไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) 
โดยมีคาอยูในชวง 96.67±5.77 – 100.00±0.00 % 
(ตารางที่ 2) 
 

2. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และประสิทธิภาพ
ของการใชโปรตีนในอาหาร 
 

         เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 16   สัปดาห พบวา อัตรา
การเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ และประสิทธิภาพของการ
ใชโปรตีนในอาหารตลอดการทดลอง มีความแตกตาง
ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) โดยพบวา
อาหารท่ีใชนํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทน
ปลาปนที่ระดับ 20% ใหคาอัตราการเปล่ียนอาหาร 
เปนเน้ือ  และประสิทธิภาพของการใชโปรตีนใน
อาหารตลอดการทดลองดีที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 2.84 
และ 1.31 ตามลําดับ แตไมมีความแตกตางกับอาหารที่
ใชนํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่
ระดับ 30% รองลงมาคือ อาหารท่ีใชนํ้าน่ึงปลาทูนา
เปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่ระดับ 30 40 50 60 
70 80 10 อาหารท่ีซื้อจากทองตลาด 90 100 และ 0 % 
ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
 

 
 
 
 

3. ตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา     
1 กิโลกรัม 
 

         เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 16   สัปดาห พบวาตนทุน
คาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา 1   กิโลกรัม 
ตลอดการทดลองมีความแตกตางทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (P< 0.01) โดยพบวาอาหารที่ใชนํ้าน่ึง   
ปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่ระดับ 80%   
ใหตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา    
1 กิโลกรัมดีที่สุด ซึ่งมีคาเทากับ 31.89 บาท ซึ่งเปน
คาอาหารที่ประหยัดที่สุด รองลงมาคืออาหารท่ีใชนํ้าน่ึง
ปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่ระดับ 90 
70 100 60 50 30 40 20 10 0 % และอาหารที่ซื้อจาก
ทองตลาด ตามลําดับ (ตารางที่ 2) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

            1. การใชนํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทน
ปลาปนในอาหารสําหรับเล้ียงปลาสวายเน้ือขาว พบวา
สามารถใชนํ้าน่ึงปลาทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลา
ปนต้ังแตระดับ 10 – 80% จะใหอัตราการเจริญเติบโต 
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และประสิทธิภาพของการ
ใชโปรตีนในอาหารดีกวาอาหารเม็ดสําเร็จรูปที่ซื้อจาก
ทองตลาด 

2. เมื่อพิจารณาถึงตนทุนคาอาหารตอการเปล่ียน
อาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัม พบวา อาหารท่ีใชนํ้าน่ึงปลา
ทูนาเปนแหลงโปรตีนทดแทนปลาปนที่ระดับ 80% ให
ตนทุนค าอาหารตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา                
1   กิโลกรัมตํ่าที่สุด ซึ่งเปนแนวทางที่จะชวยประหยัดลด
ตนทุนการผลิตไดมากที่สุด 
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การยืดอายุการเก็บรักษาปลาชอนทะเลแดดเดียวโดยใชการเคลือบ 
สารสกัดหยาบจากตนยอปา (Morinda coreia Ham.) 

 

                    ชุตินุช สุจริต1  อุไรวรรณ  วัฒนกุล1  ยาวาเรียะ ปงแลมาปุเลา1  และ มัทนา  ทองเคลา1 
 

บทคัดยอ—   ผลิตภัณฑปลาเค็มแดดเดียวเปนการถนอมอาหารที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  แตมีขอจํากัดในการ
เก็บรักษาเนื่องจากมีการเสื่อมเสียของอาหารซึ่งเกิดจากพวกจุลินทรีย  ดังนั้นเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ  
ปลาชอนทะเลแดดเดียวใหเก็บไวไดเปนเวลานานกวาปลาแดดเดียวตามทองตลาด โดยนําสมุนไพรไทย (ตนยอปา) 
มาเปนสารเคลือบผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดดเดียวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาใหไดนานยิ่งขึ้น โดยศึกษาปริมาณสาร
สกัดหยาบจากตนยอปาที่มีความเหมาะสมตอการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย Staphylococcus aureus  และ Esherichia coli  ที่       
ความ   เขมขนที่ระดับตาง ๆ  ไดแก 1 10  25  50  75  100 และ 1,000 พีพีเอ็ม โดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย  พบวา สารสกัดหยาบจากตนยอ
ปาที่ระดับความเขมขน 75 พีพีเอ็ม โดยวิธีการวัดเคลียรโซนพบวา ในเช้ือ Staphylococcus  aureus  มีการเกิดเคลียรโซน           
0.3 เซนติเมตร  เช้ือ Escherichia  coli มีการเกิดเคลียรโซน 0.4 เซนติเมตร   สวนผลการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑปลาชอนทะเล
แดดเดียวที่เคลือบสารสกัดหยาบจากตนยอปา ที่อุณหภูมิตูเย็น (4±2) องศาเซลเซียส เก็บรักษาได 20 วัน และอุณหภูมิหอง 
(28±2) องศาเซลเซียส เก็บรักษาได 16 วัน  ซึ่งพบวามีอายุการเก็บรักษาไดนานกวาปลาแดดเดียวทั่วไปเก็บรักษาได 7 วัน       
ที่อุณหภูมิตูเย็นและ เก็บรักษาได 4 วัน ที่อุณหภูมิหอง 
 

คําสําคัญ   สารกสัดหยาบ  ยอปา  ปลาเค็มแดดเดียว  อายุการเก็บรักษา 
 

1. บทนํา 
         ปลาเปนอาหารที่มีคุณคาและเปนที่นิยมบริโภค
กันมาก เน่ืองจากปลามีคุณคาทางโภชนาการสูงและที่
สําคัญสามารถซื้อหาไดงายตามทองตลาดใกลบาน  หาก
ปลามีปริมาณมากเกินกวาบริโภคได  นําปลาสดน้ันมา
เก็บรักษาโดยการตมเกลือลงไป  เกลือมีความสําคัญใน
การถนอมอาหาร และสามารถลดความขมได  เชน -มักเติม
ลงในเบียรที่มีแอลกอฮอลสูง [1]   การเติมเกลือลงไปเพ่ือ
ชวยในการถนอมอาหารและแปรรูปแตงรสชาติเรียกกวา 
การทําเค็ม ซึ่งในการทําเค็มน้ันมีการเติมปริมาณเกลือลง
ในอาหารหลายระดับดวยกัน พบวาในการแปรรูปปลา
โดยใชความเค็มนอย กลาวคือ ปลาเค็มที่มีปริมาณเกลือ 

         1ภาควิชาอุตสาหกรรมประมง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู 3 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 
โทรศัพท: +66(2)-204063 โทรสาร: +66(2)-204064  
E-mail:  s_chutinut47@yahoo.com 

 
นอยกวารอยละ 5.0 เปนระดับความเค็มนอย  จะไดปลา
เค็มที่มีความเค็มนอย   ซึ่งเปนที่นิยมกันมากเพราะสงผลดี
ตอสุขภาพ  ผลิตภัณฑปลาแดดเดียวเปนผลิตภัณฑที่มี
ผูบริโภคใหการยอมรับและนิยมกัน  พอสมควร แตใน
ปจจุบันผูบริโภคพยายามเลือกซื้อปลาเค็มที่มีคุณภาพดาน
ความปลอดภัยจากยาฆาแมลง  ซึ่งผูผลิตหลายรายมักจะ
ใสโดยชุบเพ่ือปองกันหนอนแมลงวัน  โดยไมไดคํานึงถึง
ผลกระทบตอผูบริโภค  ตัวอยางผลิตภัณฑที่แพรหลาย
ไดแก  ปลาอินทรียเค็ม และปลาสลิดเค็มแหง จึงไดคิดคน
หาวิธีปรับปรุงคุณภาพและเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาปลา
แดดเดียวใหเก็บไวไดในระยะเวลายาวนานขึ้นกวาเดิม  
โดยการนําสมุนไพรมาสกัดหาสารออกฤทธิ์  แลวนํามา
ชวยลดปริมาจุลินทรีย  พรอมทั้งสามารถยืดอายุในการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑปลาเค็มแดดเดียว  ทั้งน้ีสมุนไพร   
(ยอปา) ที่นํามาเปนสารเคลือบปลาเค็มแดดเดียว  จึงไดมี
การแปรรูปปลาขึ้นเปนผลิตภัณฑปลาแดดเดียว เพ่ือเพ่ิม
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มูลคาและอีกอยางคือเพ่ือเปนการถนอมอาหารชวยให
อาหารเสื่อมเสียไดชาลง ซึ่งการเสื่อมเสียของอาหารก็เกิด
จากพวกจุลินทรีย  แบคทีเรีย ยีสต และรา เปนตน จึงมี
แรงจูงใจในการหาวิธีปรับปรุงคุณภาพ และยืดอายุการ
เก็บรักษาปลาแดดเดียวใหเก็บไวไดในระยะเวลายาวนาน
ขึ้นกวาเดิม โดยใชสมุนไพรเขามาชวยเพื่อยืดอายุในการ
เก็บรักษา เน่ืองจากสมุนไพรมีประโยชนเมื่อทานแลว    
จะเปนผลดีตอดีสุขภาพแลวก็เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
สมุนไพรที่จะนํามาสกัดเปนสารเคลือบในที่ น้ี ก็คือ       
ตนยอปา ซึ่งมีสรรพคุณชวยยับยั้งเช้ือราและแบคทีเรีย
และยังเปนยาชวยในการรักษาโรคตางๆ เชน ทองอืด 
ทองเฟอ  จุกเสียด แกลม วิงเวียน แกปวดหัว แกปวด
ขอ แกไข เปนตน ปจจุบันนี้ไดมีการนําสมุนไพรใน
คร ัว เ ร ือน  เช น  กระ เท ียม  กะ เพรา  ข า  ขมิ ้นช ัน  
พริกไทยสด และมะนาว  เมื ่อนําทดสอบฤทธิ์ตาน
เชื้อจุลินทรียในสมุนไพรไทย ในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียกอโรคอุจจาระรวงสามารยับยั้งได[2] 
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนที ่มาของการศึกษาโดย
การนับสมุนไพรไทยมาสกัดแลวใชเปนสารเคลือบ
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา  เพ่ือเพ่ิมมูลคาและขยายตลาด
ปลาชอนทะเลแดดเดียวใหกวางขึ้น 
1 

2. วิธีการวิจัย 
1. ศึกษาการยับย้ังปริมาณจุลินทรีย  

การทดสอบฤทธิ์ต านเ ช้ือจุลชีพ  เ ช้ือที่ นํ ามา
ทดสอบคือ เช้ือ Staphylococcus aureus เช้ือแบคทีเรีย
Escherichia coli ในอาหารเล้ียงเช้ือ  Plate count  Agar ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เปนเวลา  24 ช่ัวโมง เมื่อเช้ือ
เจริญเติบโตเต็มที่ ทําการถายเช้ือลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Plate count Agar สารสกัดหยาบจากตนยอปาที่ระดับ
ความเขมขน1, 10, 25, 50, 75  และ  100 พีพีเอ็ม  ใชนํ้า
เปนตัวควบคุม  เจือจาง suspension แตละเชื้อใหมี
ปริมาณเชื้อ 10 5 CFU/mLในการยับยั้งการเจริญของ
เช้ือจุลินทรีย โดยทดสอบเช้ือละ 3 ซ้ํา บมเช้ือที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง ทําการบันทึกผล
โดยวัดเสนผาศูนยกลางของบริเวณยับยั้งการเจริญเติบโต  

(inhibition zone)  แลวนําสารสกัดหยาบจากตนยอปาที่
ใหผลดีที่สุดไปทดสอบตอในการทดลองที่ 2 

 การเตรียมสารสกัดหยาบจากตนยอปา 
นําลําตนของตนยอปามาสับใหละเอียดจนไดเปนช้ิน

เล็กๆ แลวนําไปอบโดยใชลมเปาไมใหถูกแสงแดดจน
แหงที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส แลวช่ังใหได 300 กรัม 
มาบดดวยเครื่องบด (Blender) โดยใชเอทิลแอลกอฮอล 
95% ปริมาตร 1,600 มิลลิลิตร เปนตัวทําละลาย รินใสขวด
แกวปากกวางที่มีฝาปด ต้ังทิ้งไวเปนเวลา 7 วัน กรองเศษ
ที่สับละเอียดจากตนยอปาออกดวยผาขาวบาง นําสวนใส
ไประเหยเอาตัวทําละลายออกดวยเครื่องกลั่นระเหย
สุญญากาศ (Rotary vacuum evaporator) จนกระทั่งได  
สารสกัดลักษณะเปนสารหนืด แลวนําไปเขาเครื ่อง 
Freeze dry แลวก็จะไดสารสกัดที่มีลักษณะเปนผง 
จากนั้นชั่งสารสกัดหยาบมา 1 กรัม ละลายในนํ้ากล่ัน
ปริมาตร 1,000  มิลลิลิตร จะไดสารสกัดหยาบจากตนยอ
ปาที่ความเขมขน 1,000 ppm นําไปทดสอบประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย  

2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑปลาชอนทะเล
แดดเดียวท่ีบรรจุในถุงพลาสติกปดสนิทและการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศาเซลเซียส และ
อุณหภูมิตูเย็น (4 ± 2) องศาเซลเซียส 

ผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดดเดียวที่ไดผานกรรมวิธี
การทดลองที่เหมาะสมแลวนํามาเก็บรักษาโดยปจจัยที่
ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาโดยอุณหภูมิ
การเก็บรักษา 2 อุณหภูมิคือ อุณหภูมิหอง (28 ± 2) 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตูเย็น (4 ±2) องศาเซลเซียส 
มีการสุมตัวอยางทุกๆ 4 วัน เปนระยะเวลา 1 เดือน 
วิเคราะหคุณภาพระหวางการเก็บรักษาดานตางๆ ดังน้ี  

  การวิเคราะหทางดานกายภาพ ไดแก  การหาคา
วอเตอรแอกติวิต้ี (aw)  

       การวิเคราะหทางดานประสาทสัมผัส ไดแก สี 
กล่ิน รส ลักษณะปรากฏและความชอบรวมโดยในการ
ทดสอบเราก็จะใชวิธี Hedonic Scale point 

 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-1FI-005                                                          74 

 การวิเคราะหทางดานเคมี ไดแก นําปลาชอนทะเล
แดดเดียวมาวิเคราะหปริมาณไขมัน วิเคราะหปริมาณ
โปรตีน  วิ เคราะหปริ มาณเถ า  วิ เคราะหปริ มาณ      
ความช้ืน [3]  

 การวิเคราะหทางดานจุลินทรีย  ไดแก  นําปลาชอน
ทะเลแดดเดียวที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิตูเย็น (4 ± 2) องศาเซลเซียส มาทํา
การตรวจวิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมด[3] ทุก 4 วัน
จนกวาผลิตภัณฑจะเสียและปริมาณจุลินทรียเกินกวา
มาตรฐานกําหนด  
        การวิเคราะหผลทางสถิติ 

นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะห ANOVA และ
ใช Ducan,s New Multiple Range Test (DMRT) เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางทางคาเฉล่ียโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากตนยอปาท่ี
เหมาะสมตอการยับย้ังเชื้อจุลินทรียท่ีมีผลตอการเสื่อม
เสียในปลาชอนทะเลแดดเดียว 
      1.1  ผลการศึกษาปริมาณสารสกัดหยาบจากตนยอ
ปาที่เหมาะสมตอการยับยั้งเช้ือจุลินทรียที่มีผลตอการ
เสื่อมเสียในปลาชอนทะเลแดดเดียวโดยวิธีการวัด
เคลียรโซน 
              จากการศึกษาพบวาสารสกัดหยาบจากตนยอปา
โดยใชความเขมขน ที่ 0  1  25  50  75  และ100 พีพีเอ็ม   
พบว า  สามารถ ยับยั้ งการ เจริ ญ เ ติ บโตของ เ ช้ื อ 
Staphylococcus  aureus  และเช้ือ Escherichia  coli ไดดี
โดยความเขมขนของตนยอปาที่ระดับ 75 ppm ซึ่งจาก  
การทําการทดลองโดยวิธีการวัดเคลียรโซนซึ่งพบวา      
ในเช้ือ Staphylococcus  aureus  มีการเกิดเคลียรโซน     
0.3 เซนติเมตร เช้ือ Escherichia  coli มีการเกิดเคลียรโซน 
0.4 เซนติเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับยาน็อตซีเปนชุด
ควบคุม  ซึ่งเกิดเคลียรโซนในเช้ือ Staphylococcus  
aureus  มีการเกิดเคลียรโซน 0.25 เซนติเมตร เช้ือ 
Escherichia  coli  มีการเกิดเคลียรโซน 0.35  เซนติเมตร 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 

         เน่ืองจากสารสกัดหยาบจากลําตนยอปามีสาร
สกัดแอนทราคิวโนน[4] ซึ่งเปนสารตานจุลชีพสามารถ
นําไปใชในการรักษาแผลสด แผลเปอย และลดการ
อักเสบและฆาเช้ือโรคตางๆ อีกทั้งยังมีการวิจัยพบวา
สามารถปองกันโรคหัวใจและโรคบิดได [5] 
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 ภาพท่ี 1  การยับย้ังเชื้อจุลินทรีย( E  coli และ S  aureus)

โดยสารหยาบจากตนยอปาท่ีระดับความเขมขน
ท่ี 1  10  25  50  75  และ 100 พีพีเอ็ม              

2. ศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑปลาชอนทะเล
แดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบจากตนยอปาท่ีบรรจุใน
ถุงพลาสติกปดสนิทและการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง   
(28 ± 2) องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตูเย็น(4 ± 2)       
องศาเซลเซียส 
     2.1  ผลการวิเคราะหดานเคมี 
              จากผลการวิเคราะหคุณภาพของผลิตภัณฑ
ปลาชอนทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบจากตน
ยอปาโดยมีองคประกอบทางเคมีคือ ปริมาณเถารอยละ 
1.56  ความช้ืนรอยละ 48.45 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑ
มาตรฐานยอมรับได สวนไขมัน ผลที่ไดจากการ
วิเคราะหคือ รอยละ 32.02 โปรตีนรอยละ 47.5 และ 
เถารอยละ 1.56 
      2.2  ผลการวิเคราะหดานจุลินทรีย 

             ผลการศึกษาอายุการเก็บรักษาของสารเคลือบ
จากสารสกัดหยาบจากตนยอปาเพ่ือยืดอายุการเก็บ
รักษาในปลาชอนทะเลแดดเดียว การตรวจวิเคราะหหา
ปริมาณเช้ือจุลินทรียทั้งหมดในปลาชอนทะเลแดดเดียว  
พบวาผลการวิเคราะหปริมาณเช้ือจุลินทรียทั้งหมด
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พบวา  ปลาชอนทะเลแดดเดียวที่ทําการเคลือบสารสกัด
หยาบจากตนยอปาพบวาสามารถเก็บรักษาไดนานกวา
ปลาแดดเดียวปกติที่สามารถเก็บได 4 วันที่อุณหภูมิหอง 
(28 ± 2) องศาเซลเซียส สวนในอุณหภูมิตูเย็น (4 ± 2) 
องศาเซลเซียส เก็บไดนานเปนเวลา 7 วัน ในขณะท่ี
ปลาชอนทะเลแดดเดียวที่ทําการเคลือบดวยสารสกัด
หยาบจากตนยอปาสามารถเก็บไดนาน 16 วันที่
อุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศาเซลเซียส สวนในอุณหภูมิ
ตูเย็น (4 ± 2) องศาเซลเซียสสามารถเก็บไดนาน 20 วัน 
เน่ืองจากจุลินทรียสวนใหญเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 16 – 38  
องศาเซลเซียส การเจริญของจุลินทรียดังกลาวจะชาลง
เมื่ออุณหภูมิตํ่ากวา 10 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิ
ตํ่าลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งนํ้าในอาหารอยูในสภาพที่
แข็งตัวทั้งหมด จุลินทรีย ก็ไมสามารถเจริญตอไปได          
ในที่สุด  [6]  และอีกนัยหน่ึง คือ ในตนยอปามีสาร          
แอนทราควิโนน( anthraquinone) มีหนาที่ควบคุม  และ
ยับยั้งเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร [7]   

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะหหาปริมาณจุลินทรียท้ังหมดของ
ผลิตภัณฑปลาทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัด
หยาบตนยอปาท่ี เก็บรักษาอุณหภูมิหอง     
(28 ± 2) องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตูเย็น  
(4 ± 2) องศาเซลเซียส  

ระยะ 

เวลา 
(วัน) 

ปริมาณจุลินทรีย (CFU/g) 

อุณหภูมิหอง (28 ± 2) 

องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิตูเย็น (4 ± 2) 

องศาเซลเซียส 

0 30 30 

4 3.4108 30 

8 30 30 

16 9.5108 30 

20 1.03109 30 

24 6.5108 7.2108 

28 7.6108 4.1108 

2.3 ผลการวิเคราะหดานกายภาพ 

                คาปริมาณนํ้าที่จุลินทรียนําไปใชได (aw) ของ
ผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัด
หยาบจากตนยอปาที่ เ ก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองและ
อุณหภูมิตูเย็นที่ทําการเก็บรักษาในถุงพลาสติกปดสนิท 
พบวาที่อุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศาเซลเซียส มีคา aw อยู
ในชวง 0.75-0.79 และผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดด
เดียวเคลือบสารสกัดหยาบจากตนยอปาที่เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิตูเย็น (4± 2) องศาเซลเซียส มีคา aw อยู
ในชวง 0.75 - 0.81 

         2.4 ผลการวิเคราะหดานประสาทสัมผัส 

                ผลิตภัณฑปลาเค็มแดดเดียวที่เคลือบสารสกัด
ยอปาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศาเซลเซียส    
และอุณหภูมิตูเย็น (4 ± 2) องศาเซลเซียส โดยบรรจุใน
ถุงพลาสติก ที่ปดสนิทน้ัน โดยใชเกณฑการใหคะแนน 
ตามมาตรฐานผ ลิต ภัณฑ ชุมชน [8] ซึ่ งประ เมิน
คุณลักษณะตางๆ ไดแก ลักษณะทั่วไป (appearance)   
สี  (color) กล่ินรส  (flavor) และ  ลักษณะเน้ือสัมผัส         
(texture) จากการทดลองพบวา  ผลิตภัณฑปลาเค็ม  
แดดเดียว พบวา ผูบริโภคใหการยอมรับผลิตภัณฑปลาชอน
ทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบจากตนยอปาที่เก็บ
รักษาท่ีอุณหภูมิตูเย็น(4 ± 2) องศาเซลเซียส มากกวา
ผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบ
จากตนยอปาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิหอง (28 ± 2) องศา
เซลเซียส 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         1. ปริมาณสารสกัดหยาบจากตนยอปาที่เหมาะสม
ตอการยับยั้งเช้ือจุลินทรียที่มีผลตอการเสื่อมเสียใน 
ปลาชอนทะเลแดดเดียว ที่ไดจากการทดลองกับ
เช้ือจุลินทรีย คือ เช้ือ Staphylococcus aureus และ
เช้ือ Escherichia  coli ซึ่งใชความเขมขนทั้งหมด 6 ระดับ
ความเขมขน คือ 1 10 25 50  75 และ 100  พีพีเอ็ม  
ตามลําดับ พบวาระดับความเขมขนที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุดในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย คือ 75  พีพีเอ็ม ดังน้ัน    
เราจึงนําความเขมขนของสารสกัดจากตนยอปาดังกลาว
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มาเปนตัวเคลือบในปลาชอนทะเลแดดเดียวเพ่ือยืดอายุ
การเก็บรักษาใหไดนานกวาปลาแดดเดียวในทองตลาด 

          2. อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑปลาชอน
ทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบจากตนยอปา
และเก็บรักษาที่อุณหภูมิหองและอุณหภูมิตูเย็น เมื่อ
พิจารณาจากการทดสอบทางดานประสาทสัมผัสใน
ดานลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และ
ความชอบรวม  พบว า ผู บ ร ิโภคให ก ารยอมร ับ
ผลิตภัณฑปลาชอนทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัด
หยาบจากต นยอปาที ่เ ก ็บร ักษาที ่อ ุณหภ ูม ิตู เ ย ็น
มากกวา อุณหภูมิหอง สวนการวิเคราะหผลทางเคมี 
พบวาที ่อุณหภูมิตู เย็นและอุณหภูมิหองผลิตภัณฑ
ปลาชอนทะเลแดดเดียวเคลือบสารสกัดหยาบจาก
ตนยอปามีคาAw อยูในชวง 0.75-0.79 ปริมาณ
ความชื้น รอยละ 48.45 ปริมาณเถารอยละ 1.56 ไขมัน
รอยละ 32.02 โปรตีนรอยละ 47.5 ทางดานประสาท
สัมผัส กลิ่น มีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดด
เดียว ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่น
อับ กลิ่นหืน กลิ่นเนา   รส  มีรสที่ดีตามธรรมชาติ
ของสวนประกอบที่ใช ลักษณะเนื้อสัมผัส แนน ไม
แข็งกระดาง หรือน่ิมเละ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑปลากะพงรมควันเย็น 
 

อินทุอร กําแพงทอง1  ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล1  และ วรภา คงเปนสุข1 
 

บทคัดยอ—   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการแปรรูปที่เหมาะสมในการผลิตปลากะพงรมควันเย็น โดยนํา 
เน้ือปลากะพงขาวที่แลช้ินเน้ือขางลําตัวมาแชในสารสกัดหยาบจากตะไครที่เติมเกลือ แปรความเขมขนของเกลือ ที่ 5  10 
และ 15% (w/v) ใชเวลาในการแชปลา 30 นาที  (ปลา : สารสกัดตะไครผสมเกลือ 1:1) จากนั้นแปรอุณหภูมิรมควัน          
3 ระดับ ไดแก 35  40 และ 45°C ใชเวลารมควัน 2  2.5 และ 3 ชม  . พบวา เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิในการรมควันและเวลาในการ
รมควันนานขึ้น ตัวอยางปลาที่ไดมีความช้ืนลดลง เน้ือสัมผัสแข็งขึ้น คา L* a* ของตัวอยางมีแนวโนมลดลง ในขณะท่ี 
คา b* ของตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ตัวอยางปลารมควันมีสีเขมขึ้น และเมื่อนําตัวอยางที่แช
สารละลายเกลือที่มีความเขมขนของเกลือสูงขึ้น ไปรมควันที่อุณหภูมิเดียวกันและใชเวลารมควันเทากัน พบวา ปริมาณ
ความช้ืนของตัวอยางลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพ่ิมความเขมขนของสารละลายเกลือ แตตัวอยางดังกลาว มีคา L* a* และ 
b* ไมแตกตางกันทางสถิติ (p < 0.05) ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของตัวอยางที่เลือกมา พบวา ผูบริโภคให
คะแนนการยอมรับในผลิตภัณฑปลากะพงรมควันเย็นที่ผลิตจากเน้ือปลากะพงขาวแชในสารสกัดหยาบจากตะไครที่  
เติมเกลือ ความเขมขนของเกลือ 5% (w/v) ใชเวลาในการแชปลา 30 นาที รมควันที่อุณหภูมิ 45°C ใชเวลารมควัน 2 ชม. 
มากที่สุด 
 

คําสําคัญ  ปลากะพงขาว  รมควันเย็น 
  

1. บทนํา 
 

         การรมควัน แบงตามอุณหภูมิของกระบวนการ
รมควันได 2 แบบ คือ การรมควันเย็น (cold smoking)  
ใช อุ ณห ภูมิ ตํ่ า ป ร ะม าณ  30-40°C ขณะรมค วัน 
ผลิตภัณฑประเภทน้ีจะเก็บไดนานเน่ืองจากระหวาง
รมควัน นํ้าจะระเหยออกไปดวย [1] ในประเทศเขต
รอนถามีการรมควันในลักษณะน้ีจะใชอุณหภูมิใน   
การรมควันสูงถึง 45°C เรียกการรมควันลักษณะน้ีวา
การรมควันอุน[2] สวนการรมควันรอน (Hot Smoking) 
ใชอุณหภูมิ 50-80°C  ซึ่งจะทําลายเอนไซมและทําให
โปรตีนตกตะกอน 
         สวนการเพาะเล้ียงปลากะพงในประเทศไทย
ไดรับความสนใจในการเพาะเล้ียง เน่ืองจากเปนปลาที่
เล้ียงงาย ผูบริโภคนิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย จึงได
มีการขยายการเพาะเล้ียงปลากะพงไปยังบอดินมากขึ้น 
          1ภาควิ ช า เทคโนโลยี ท า งอาหาร  คณะวิ ทย าศ าสตร             
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330     
โทรศัพท: +66(2)-218-5533 โทรสาร: +66(2)-218-5533  
E-mail: pikkaaom@hotmail.com 

 
แตการเล้ียงในบอดิน  ปลาจะมีกล่ินโคลนที่ไมพึง
ประสงค จึงมีราคาขายตํ่า การแปรรูปปลากะพงจาก 
บอดินโดยการรมควันเย็นเพ่ือใหสามารถเก็บรักษาได
นานขึ้น  เ พ่ิมก ล่ินรสของอาหาร  และสีสันที่น า
รับประทาน ชวยเพ่ิมมูลคาของปลากะพงใหมากขึ้น  
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 วัตถุดิบสําหรับใชในกระบวนการผลิต 
         ปลากะพงขาว นํ้าหนักตัวประมาณ 600 กรัม ขอดเกล็ด 
และแลช้ินเน้ือ (fillet)  

2.2 การเตรียมสารสกัดหยาบจากตะไคร โดยลาง
ตะไครใหสะอาด ใชแตสวนลําตน นํามาหั่นและช่ัง
นํ้ าห นั กตะ ไคร  บดผสม กับ นํ้ า ด ว ย เ ค รื่ อ ง บด               
ใชอัตราสวนตะไครตอนํ้าเปน 1:1 โดยนํ้าหนัก         
บดนาน 10 นาที นําตะไครมาคั้นกรองเอาแตนํ้าดวย
กระชอน 

2.3 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการรมควันเย็น
ของปลากะพงขาวดวยชานออย 
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เตรียมสารสกัดหยาบจากตะไคร เติมเกลือลงใน
สารสกัดโดยแปรความเขมขนของเกลือที่ 5 10        
และ15% (w/v) แชเน้ือปลากะพงขาวที่แลแลว 30 นาที 
(ปลา  : สารสกัดตะไคร ผสม เกลือ  1:1) จาก น้ัน        
แปรอุณหภูมิรมควันปลากะพงขาว 3 ระดับ ไดแก 35 
40 และ45°C ใชเวลารมควัน 2 2.5 และ 3 ชม. วิเคราะห
คุณภาพทางกายภาพ ไดแก คาสี L*  a* และ b  * ดวย
เครื่อง chroma meter (Minolta,  CR 300)คา water activity 
(aw) ดวยเครื่องวัด water activity  (Thermoconstanter 
NOVASINA Model TH-500)  และ วัดคาสีของช้ินเน้ือ
ปลา ดังภาพที่1 [3] แตละตัวอยางวัดคา 3 ครั้ง 

 

 
 

ภาพท่ี 1  ตําแหนงในการวัดคาสี L* a* b *  
 

   วัดลักษณะเน้ือสัมผัส  โดยใช เครื่อง  Texture 
analyzer TA-XT2  load cell 5 กก. plunger รูป
ทรงกระบอกปลายแบน เสนผานศูนยกลาง 5มม. วัดคา 
force (g) แตละตัวอยางวัดคา 3 ครั้ง [4] 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ตําแหนงในการวัดลักษณะเน้ือสัมผัส 
 

2 .4  เมื่อนําตัวอย างสูตรปลากะพงรมควันมา
เปรียบเทียบกันโดยใชคาความช้ืนในชวง75-85%                
[5] เปนเกณฑในการคัดเลือกสูตรปลากะพงรมควันที่
เหมาะสม  3-5 สูตร เพ่ือทดสอบ Acceptance test และ
คัดเลือกสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยการประเมินทางประสาท
สัมผัสเหมาะสมที่สุดมา 1 สูตร 

 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 สภาวะที่เหมาะสมในการรมควันเย็นของ    
ปลากะพง 

การศึกษาสภาวะในการรมควันเย็นปลากะพงดวย
ชานออย โดยแปรความเขมขนของเกลือ (5 10 15% 
w/v) อุณหภูมิในการรมควัน (35 40 45°C) และเวลาใน
การรมควัน (2  2.5 3 ชม.) นําเน้ือปลากะพงแชใน    
สารสกัดหยาบจากตะไครที่เติมเกลือ แปรความเขมขน
ของเกลือ ที่ 5  10  และ 15%  (w/v) ใชเวลาในการแชปลา   
30 นาที วิเคราะหคุณภาพดานตางๆ (ตารางที่ 1-6) 
 

ตารางท่ี 1  คา aw ของตัวอยางปลากะพงรมควันท่ีแชใน
นํ้าเกลือ ความเขมขน 5 10 และ 15%  (w/v) 
โดยแปรอุณหภูมิรมควัน 35 40 และ 45°C และ
แปรระยะเวลารมควัน 2 2.5 และ  3 ชม.  

 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 0.984a 0.979b 0.974cd 

10% 0.984a 0.979b 0.975bcd 

15% 0.984a 0.977bc 0.973cdef 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 0.973def 0.969ef 0.962g 

10% 0.972def 0.974cd 0.963g 

15% 0.973cde 0.969f 0.962gh 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 0.958i 0.952jk 0.948kl 

10% 0.958hi 0.953j 0.947l 

15% 0.957ij 0.953j 0.946l 
 

a,..,l คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรท่ีตางกันในแนวต้ังและแนวนอน 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
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ตารางที่ 2  คาความชื้น (รอยละ) ของตัวอยางปลากะพงรมควัน
ท่ีแชในนํ้าเกลือ ความเขมขน 5 10 และ 15% 
(w/v) โดยแปรอุณหภูมิรมควัน 35 40 และ 
45°C แปรระยะเวลารมควัน 2 2.5 และ 3 ชม.  

 
 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 79.09a 78.53ab 78.07b 

10% 78.24b 77.19c 76.05d 

15% 77.25c 76.05d 74.4e 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 75.79d 74.10e 72.52fg 

10% 74.56d 72.5fg 71.82gh 

15% 72.97f 71.36hi 69.83kl 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 72.41fg 71.85gh 70.38jk 

10% 71.48h 70.36jk 68.92mn 

15% 70.77ij 69.56lm 68.77n 
 

a,..,n คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันในแนวต้ังและแนวนอน 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

         ผลการวัดค าความ ช้ืนและ  aw ของตัวอย าง         
ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 พบวา เมื่ออุณหภูมิและ
เวลาในการรมควันเพ่ิมสูงขึ้น  สงผลใหตัวอยางมี
ความช้ืนลดลง เน่ืองจากตัวอยางเกิดการสูญเสียนํ้าไป
ในระหวางการรมควัน  และเ ม่ือแชปลากะพงใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือตางกัน ที่สภาวะ
รมควันเดียวกัน พบวา ตัวอยางที่รมควันที่อุณหภูมิ 
35°C เปนเวลานาน 2 ชม. ตัวอยางที่แชในสารละลายที่
ความเขมขนของสารละลายเกลือรอยละ 5 มีความช้ืน
รอยละ 79.09 ในขณะท่ีตัวอยางที่แชในสารละลายที่มี

ความเขมขนของเกลือรอยละ 10 และ 15 มีความช้ืน
รอยละ 78.24 และ 77.25 ตามลําดับ ที่สภาวะการ
รมควันเดียวกัน  
 

ตารางที่ 3  คาสี (L*) ของตัวอยางปลากะพงรมควันท่ีแช
ในนํ้าเกลือ ความเขมขน 5 10 และ 15% (w/v) 
โดยแปรอุณหภูมิรมควัน 35  40 และ 45°C และ
แปรระยะเวลารมควัน 2 2.5 และ 3 ชม.  

 
 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 51.25a 46.27def 42.85g 
10% 50.20a 47.12bcde 43.94g 
15% 51.50a 48.15bc 43.94g 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 48.40b 45.48f 42.54gh 
10% 48.65b 45.69ef 42.93g 
15% 48.42b 45.97ef 42.73gh 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 46.60def 43.61g 41.37hi 
10% 46.87cdef 43.99 g 40.45i 
15% 47.59bcd 43.44 g 40.07i 

 

a,..,i คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรท่ีตางกันในแนวต้ังและแนวนอน 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

         คา L* จากตารางที่ 3 เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการรมควันตัวอยางนานขึ้น พบวา คา L* 
ของตัวอยางลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) แสดงวา
ตัวอยางมีความสวางลดลง ตัวอยางที่แชในสารละลายที่
มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ที่ใชอุณหภูมิในการ
รมควัน 35°C   2  2.5 และ 3 ชม. คา L* เทากับ 51.25 
46.27 และ 42.85 ตามลําดับ ตัวอยางที่แชในสารละลาย
ที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิใน    
การรมควัน 40°C นาน 2 2.5 และ 3 ชม. คา L* เทากับ
48.37 45.48 และ 42.54 ตามลําดับ และขณะที่ตัวอยาง
ที่แชในสารละลายท่ีมีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 
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ใชอุณหภูมิในการรมควัน 45°C นาน 2 2.5 และ 3 ชม. 
คา L* เทากับ 46.60 43.61 และ 41.37 ตามลําดับ  
 

ตารางที่ 4  คาสี (a*) ของตัวอยางปลากะพงรมควันท่ีแช
ในนํ้าเกลือ ความเขมขน 5 10 และ 15% (w/v) 
โดยแปรอุณหภูมิรมควัน 35  40 และ 45°C และ
แปรระยะเวลารมควัน 2 2.5 และ  3 ชม.  

 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 5.92abc 4.55de 3.84g 
10% 5.47c 4.60 de 3.71 g 
15% 5.47c 4.63 de 3.77 g 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 5.79abc 4.84d 3.71g 
10% 5.80abc 4.77d 3.75g 
15% 5.85abc 4.83d 3.37g 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 
2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 6.25a 4.95d 4.04fg 
10% 6.04ab 4.96 d 4.18efg 
15% 5.70bc 4.82d 4.45def 

 

a,..,g คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันในแนวต้ังและแนวนอน 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

         เมื่อพิจารณาคา a* จากตารางที่ 4 เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ
และระยะเวลาในการรมควันตัวอยางนานขึ้น พบวา คา a* 
ของตัวอยางลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) แสดงวาคาสี
แดง-เขียว (a*) ของตัวอยางลดลง โดยในตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ที่ใช
อุณหภูมิในการรมควัน 35°C นาน 2  2.5 และ 3 ชม. คา a* 
เทากับ 5.92  4.55  และ 3.84  ตามลําดับ ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือ รอยละ 5 ใชอุณหภูมิ
ในการรมควัน 40°C นาน 2 2.5 และ 3 ชม. คา a* เทากับ 
5.79  4.84  และ3.71 ตามลําดับ ขณะที่ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิ
ในการรมควัน 45°C นาน 2 2.5 และ 3 ชม. คา a* เทากับ 

6.25 4.95 และ 4.04 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา ที่
อุณหภูมิและเวลาในการรมควันเดียวกัน ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 10  และ 15 มี
คา a* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

ตารางที่ 5  คาสี (b*) ของตัวอยางปลากะพงรมควันท่ีแช
ในนํ้าเกลือ ความเขมขน 5 10 และ 15% (w/v) 
โดยแปรอุณหภูมิรมควัน 35 40 และ 45°C และ
แปรระยะเวลารมควัน 2  2.5 และ  3 ชม.  

 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 10.97k 12.39ghi 13.14f 

10% 11.21jk 12.33hi 13.17f 

15% 11.15jk 11.96i 13.40f 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 13.09fg 14.42de 16.14b 

10% 13.11fg 14.85cde 16.31b 

15% 13.21f 14.89cd 16.32b 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 12.79fgh 14.12e 17.81a 

10% 12.36ghi 15.34c 17.77 a 

15% 11.83ij 15.41c 17.88 a 
 

a,..,k คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรที่ตางกันในแนวต้ังและแนวนอน 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

         คา b* จากตารางที่5 เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและระยะเวลาใน
การรมควันตัวอยางนานขึ้น พบวา คา b* ของตัวอยางมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) แสดงวาคาสี
เหลือง-นํ้าเงิน (b*) ของตัวอยางเพ่ิมขึ้น โดยในตัวอยางที่
แชในสารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ที่ใช
อุณหภูมิในการรมควัน 35°C นาน 2  2.5 และ 3 ชม. คา b* 
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เทากับ 10.97  12.39 และ 13.14 ตัวอยางที่แชในสารละลาย
ที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ5 ใชอุณหภูมิในการ
รมควัน 40°C นาน 2 2.5 และ 3 ชม .คา b* เทากับ 13.09  
14.42 และ 16.14 ตามลําดับ ขณะที่ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิ
ในการรมควัน 45°C นาน 2  2.5 และ 3 ชม. คา b* เทากับ
12.79  14.12 และ 17.81 ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบวา ที่
อุณหภูมิและเวลาในการรมควันเดียวกัน ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 10 และ 15 มี
คา b* ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

ตารางที่ 6 คาความแข็งของเน้ือปลา (hardness; g force) ของ
ตัวอยางปลากะพงรมควันท่ีแชในนํ้าเกลือ ความ
เขมขน 5  10 และ15%  (w/v) โดยแปรอุณหภูมิ
รมควัน 35  40  และ 45°C และแปรระยะเวลา
รมควัน 2  2.5 และ 3 ชม. 

. 

ความเขมขน
ของเกลือ 

35°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 2644.33i 2786.70h 2963.83g 

10% 2626.33 i 2796.70h 2955.53 g 

15% 2659.83i 2801.47h 2942.93 g 

ความเขมขน
ของเกลือ 

40°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 3512.07f 3687.63e 3992.47d 

10% 3521.47 f 3691.63 e 3904.4 d 

15% 3494.43 f 3647.03 e 3918.4 d 

ความเขมขน
ของเกลือ 

45°C 

2ชม. 2.5ชม. 3ชม. 

5% 4104.27c 4337.47b 4581.07a 

10% 4062.67 c 4350.97 b 4590.10 a 

15% 4089.67 c 4337.40b 4620.43 a 
 

a,…,i  คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรท่ีตางกันในแนวตั้ง มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 

จากตารางที่  6  ค าความแข็ งของ เ น้ือปลา 
(hardness ; g  force) ของตัวอยางปลากะพงรมควันที่
แชในนํ้าเกลือ ความเขมขน 5  10 และ15% ที่แปร
อุณหภูมิรมควัน 35   40 และ 45°C และระยะเวลา
รมควัน 2  2.5 และ 3 ชม . พบวา เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิและ
ระยะเวลาในการรมควันตัวอยางนานขึ้น คา hardness 
(g force) ของตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เน้ือสัมผัสของ
ตัวอยางจึงแข็งและแนนขึ้นโดยในตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ที่ใช
อุณหภูมิในการรมควัน 35°C นาน 2  2.5 และ 3 ชม.  
คา Hardness เทากับ 2644.33  2786.70 และ2963.83    
g force ตามลําดับ ตัวอยางที่แชในสารละลายที่มีความ
เขมขนของเกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิในการรมควัน 
40°C นาน 2 2.5 และ3 ชม. คา Hardness เทากับ 
3512.07 3687.63 และ3992.47  g force ตามลําดับ 
ขณะที่ตัวอยางที่แชในสารละลายที่มีความเขมขนของ
เกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิในการรมควัน 45°C นาน     
2 2.5 และ 3 ชม. คา Hardness เทากับ 4104.27 4337.47 

และ 4581.07  g force ตามลําดับ และพบวา ที่อุณหภูมิ
และเวลาในการรมควันเดียวกัน  ตัวอยางที่แชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5  10 และ 
15 มีคา hardness ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ        
(p ≤ 0.05) 

 

3.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑปลากะพงรมควัน 

เมื่อนําตัวอยางสูตรปลากะพงรมควันทั้งหมดมา
เปรียบเทียบกันเพ่ือเลือกสภาวะที่เหมาะสมในการทํา
ปลากะพงรมควัน โดยใชความช้ืนในชวง 75-85%   
เปนเกณฑประกอบการพิจารณา จึงเลือกสูตรปลากะพง
รมควันได 4 สูตร คือ ตัวอยางแชในสารละลายที่มี
ความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิในการ
รมควัน 35°C รมควันนาน 3 ชม . ตัวอยางแชใน
สารละลายที่มีความเขมขนของเกลือรอยละ 5 ใช
อุณหภูมิในการรมควัน 40°C รมควันนาน 2 และ 2.5 
ชม . และ ตัวอยางแชในสารละลายที่มีความเขมขนของ
เกลือรอยละ 5 ใชอุณหภูมิในการรมควัน 45°C รมควัน
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นาน  2 ชม .  จากน้ันนําสูตรที่ เ ลือกมาทดสอบการ
ยอมรับดวยวิธีการทดสอบ Acceptance test และ
คัดเลือกสูตรปลากะพงรมควันที่ใหผลทางกายภาพและ
ประสาทสัมผัสเหมาะสมที่สุด 1   สูตร พบวา สภาวะท่ี
เหมาะสมในการผลิตปลากะพงรมควัน คือ ปลากะพง
รมควันเย็นที่ผลิตจากเน้ือปลากะพงขาวแชในสารสกัด
หยาบจากตะไครที่เติมเกลือ ความเขมขนของเกลือ 5% 
(w/v) ใชเวลาในการแชปลา 30 นาที รมควันที่อุณหภูมิ 
45°C ใชเวลารมควัน 2 ชม .โดยผลการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสของตัวอยางที่เลือกมาในดานลักษณะ
ปรากฎ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัสและความชอบรวม 
พบวา ผูบริโภคใหคะแนนการยอมรับในผลิตภัณฑ 
มากที่สุด 
 

ตารางท่ี 7 คะแนนเฉลี่ยการประเมินทางประสาทสัมผัส 
 

ตัวอยาง+ 
คุณลักษณะที่ทดสอบ 

ลักษณะ 
ปรากฎ 

เน้ือสัมผัส สี 

1 6.90±1.29c 7.50±0.86ab 6.93±1.20b 
2 7.20±0.96abc 7.43±0.93ab 7.26±1.17ab 
3 7.43±0.81ab 7.60±0.81a 7.20±1.24ab 
4 7.60±0.77a 7.63±0.71a 7.53±1.04a 

 

ตัวอยาง+ 
คุณลักษณะที่ทดสอบ 

กล่ิน รสชาติns ความชอบ
รวม 

1 7.43±0.93ab 7.70±0.65 7.00±1.21b 
2 7.63±0.61a 7.63±0.71 7.38±0.97ab 
3 7.50±0.90ab 7.68±0.85 7.43±1.07ab 
4 7.50±0.86ab 7.70±0.65 7.71±0.58a 

 

a,…,c   คาเฉล่ียที่กํากับดวยอักษรท่ีตางกันในแนวต้ัง มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
 

ns แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ (p ≤ 0.05) 
+ ตัวอยางท่ี 1 อุณหภูมิรมควัน 35°C ระยะเวลา 3 ชม. 
   ตัวอยางท่ี 2 อุณหภูมิรมควัน 40°C ระยะเวลา 2 ชม. 
   ตัวอยางท่ี 3 อุณหภูมิรมควัน 40°C ระยะเวลา 2.5 ชม. 
   ตัวอยางท่ี 4 อุณหภูมิรมควัน 45°C ระยะเวลา 2 ชม. 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         จากการทดลองขางตน พบวา อุณหภูมิและเวลา
เปนปจจัยหลักที่มีผลตอคาความช้ืน คา aw เน้ือสัมผัส 
และคาสี (L* a* และ b*) เมื่ออุณหภูมิและระยะเวลาใน
การรมควันเพ่ิมสูงขึ้น จะทําใหตัวอยางมีความช้ืนลดลง 
และมีเน้ือสัมผัสแข็งขึ้น โดยคา hardness (g) ของ
ตัวอยางมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
         สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตปลากะพงรมควัน 
คือ ปลากะพงรมควันเย็นที่ผลิตจากเน้ือปลากะพงขาว
แชในสารสกัดหยาบจากตะไครที่ เ ติมเกลือ  ความ
เขมขนของเกลือ 5% (w/v) ใชเวลาในการแชปลา              
30 นาที รมควันที่อุณหภูมิ 45°C ใชเวลารมควัน 2 ชม. 
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คุณคาทางโภชนาการของดวงกวางชน (Xylotrupes gideon Linnaeus)  
และการพัฒนานํ้าพริกดวงกวางชน 

 

นพรัตน จันทรไชย 1 สุทธิดา ปญญาอินทร 1 เผดิมศิลป รามศิริ 1  
สุภาพร รัตนาพันธุ 1 ปราโมทย ทิมขํา 1 แสงแกว คํากวน 1 และ นันทนา เตชนันท 1 

 

บทคัดยอ—  ดวงกวางชน (Xylotrupes gideon Linnaeus) เปนแมลงที่กินไดชนิดหน่ึง พบมากในแถบภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย จากการศึกษาคุณคาทางโภชนาการพบวา เน้ือกวางชน (ไมรวมหัว ขา และ ปก) มีความช้ืน 
โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา โซเดียม แคลเซียม เหล็ก รอยละ 77.3  14.2  3.93  3.66  0.89  0.012  0.012 และ 0.003 
ตามลําดับ เน้ือกวางมีพลังงาน 105.46 กิโล-แคลอรี/ 100 กรัมของนํ้าหนักแหง  การศึกษาในครั้งน้ียังไดทําการพัฒนา
สูตรนํ้าพริกกวาง และทดสอบการยอมรับของผูบริโภค โดยการใช 5-point hedonic scale ผลการศึกษาพบวา             
สูตรนํ้าพริกกวางแหง ที่ไดรับการยอมรับมากที่สุด มีสวนประกอบดังน้ี เน้ือกวางแหง (ไมรวมหัว ขา และปก) ขาแหง     
พริกแหงคั่ว กระเทียมคั่ว เกลือ และผงชูรส เทากับ 15 100 20 50 20 และ 2 กรัม ตามลําดับ สวนนํ้าพริกกวางสด            
มีสวนประกอบ ของเน้ือกวางสด (ไมรวมหัว ขา และ ปก) พริกสดยาง หอมแดงคั่ว กระเทียมคั่ว เกลือปน และ ผงชูรส 
เทากับ 30 100 20 20 10 และ 2 กรัม ตามลําดับ เปนสูตรที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคมากที่สุด 
 

คําสําคัญ   ดวงกวางชน  คุณคาทางโภชนาการ  นํ้าพริก 

1. บทนํา 
          ดวงกวางชน (Xylotrupes gideon Linnaeus)   
เปนแมลงกินได ที่มีการบริโภคกันมากในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย [1] (องุน, 2531) ในชวงเดือน
กันยายนถึงพฤศจิกายน ภูมิปญญาชาวบาน ในพ้ืนที่
จังหวัดนานและภาคเหนือตอนบน พบมีการนําดวง
กวางชนตัวเต็มวัยมาทําเปนอาหาร ซึ่งไดแก การจ่ีกวาง 
การทอดกวาง การแกงกวาง  การทํานํ้าพริกกวาง และการ
ตมเค็ม [2] จึงไดมีการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของ
เน้ือกวางชน และศึกษาการนําเน้ือกวางชนแปรรูปเปน
อาหาร โดยการทํานํ้าพริกกวาง เพ่ือคิดคนสูตรผลิตภัณฑ
นํ้าพริกกวางที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของคนใน
ทองถ่ินซึ่งสามารถนําไปเปนสูตรอาหารของทองถ่ินได
ในโอกาสตอไป 
         1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน  จ.นาน  50000                    
โทรศัพท : 054-710259 โทรสาร: 05-4771-398                         
E-mail:  necapes@hotmail.com 

2. วิธีการวิจัย 
        ทําการรวบรวมกวางคละเพศมาเตรียมเอาเฉพาะ
เน้ือกวางระยะตัวเต็มวัยโดยใชสวนที่บริโภคได คือ 
ชวงลําตัวเทาน้ัน ไมรวมสวนหัว ปก และขา นํามาทํา
การทดลอง คือ                          

             2.1 วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการท่ีหองปฏิบัติการ
กลางเชียงใหม  

         2.2  ศึกษาการนํากวางชนแปรรูปเปนอาหาร นําเน้ือ
กวางตัวเต็มวัยมาแปรรูปทํานํ้าพริกกวาง โดยการศึกษา
คิดคนสูตรผลิตภัณฑนํ้าพริกกวางขึ้นมา 2 ประเภท คือ 
นํ้าพริกกวางแหงและนํ้าพริกกวางสด แตละประเภทมีสูตร
การทําประเภทละ 4 สูตร ดังตารางที่ 1 และ 2 จากนั้นนํา
ผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภทไปตรวจสอบคุณภาพทางประสาท
สัมผัส  นํานํ้าพริกทั้ง 2 ประเภททดสอบกับผูประเมิน
จํานวน 30 คนในลักษณะ สี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส 
ความชอบรวมดวยแบบทดสอบการยอมรับดวยวิธี 5 point 
hedonic scale นําผลการทดลองมาคํานวณคาทางสถิติ
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โดยใชโปรแกรม SPSS (version 15) เปรียบเทียบ
คาเฉล่ียดวยวิธี  Ducan new multiple rang tast 

ตารางท่ี 1 สูตรการทํานํ้าพริกกวางแหง  

สวนผสม 
ปริมาณ ( กรัม ) 

สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 สูตร 4 

เนื้อกวางแหง 15  20  25  - 

พริกค่ัวแหง 20  20  20  20  

ขาแหง 100  100  100  100  

กระเทียม 50  50  50  50  

เกลือปน 20  20  20  20  

ชูรส 2  2  2  2  

หมายเหตุ  สูตรที่  4  เปนสูตรควบคุม 

ตารางท่ี 2 สูตรการทํานํ้าพริกกวางสด  

สวนผสม 
ปริมาณ ( กรัม ) 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 

เนื้อกวางสด 20  25  30  - 

พริกสดยาง 100  100  100  100  

กระเทียม 20  20  20  20  

หอมแดง 20  20  20  20  

เกลือปน 10  10  10  10  

ชูรส 2  2  2  2  

หมายเหตุ  สูตรที่  4  เปนสูตรควบคุม 
 

 
 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         3.1)  ผลตรวจวิ เ ค ร าะห อ งค ป ระกอบทาง
โภชนาการพบวาซากกวางชนมีคุณคาทางอาหาร คือ   
มีความช้ืน โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา โซเดียม 
แคลเซียม เหล็ก คาเปนรอยละ ดังน้ี 77.32 14.20 3.93 
3.66 0.89 0.012 0.012 0.0030 และมีพลังงาน 105.46 
กิโล-แคลอรี /100 กรัม (หองปฏิบัติการกลาง, 2551) 

         3.2)  ผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
ของน้ําพริกกวางแหงและนํ้าพริกกวางสด  

         - นํ้าพริกกวางแหง  ผลกาทดสอบการยอมรับ
ทางดานประสาทสัมผัสดานสี พบวาสูตรที่ใหการ
ยอมรับมากที่สุดในสูตรที่ 4 และสูตรที่ 1 ผูชิมใหการ
ยอมรับไมแตกตางกัน (3.43 3.30 คะแนน ตามลําดับ)
รองลงมาคือสูตรที่ 2 และสูตรที่ 3 ผูชิมใหการยอมรับที่
ไมแตกตางกันแตใหการยอมรับนอยกวาสูตรที่ 4 และ 
1 (3.10 3.13 คะแนนตามลําดับ) ผลการทดสอบ
ทางดานกล่ินพบวาในสูตรที่ 4 และสูตรที่ 1 เปนสูตรที่
มีการยอมรับสูงสุดผูทดสอบชิมใหการยอมรับที่ไม
แตกตางกัน  (3.57  3.40 คะแนนตามลําดับ) และใหการ
ยอมรับในสูตรที่ 2 และ 3 ที่ไมแตกตางกัน ผลการ
ทดสอบทางดานรสชาติพบวาผูใหการยอมรับมากที่สุด
ในสูตรที่ 1 4 และ 2 (3.49 3.30 3.27 คะแนน
ตามลําดับ) สวนสูตรที่ยอมรับนอยที่สุดคือสูตรที่ 3 
(3.30 คะแนน) ผลการทดสอบทางดานเน้ือสัมผัส ผูชิม
ใหการยอมรับในสูตรที่ 1 มากที่สุด รองลงมา คือ สูตร
ท่ี 2  4  3 (3.70  3.37  2.93  2.73 คะแนนตามลําดับ)      
ผลการทดสอบทางดานความชอบรวมผูชิมใหการ
ยอมรับมากที่สุดในสูตรที่ 1 และใหการยอมรับในสูตร
ที่ 1 และ 4 ที่ไมแตกตางกันและใหการยอมรับในสูตรที่ 
3 นอยที่สุด  เมื่อพิจารณาดูคะแนนทุกลักษณะแลว 
สูตรที่ 1 เปนสูตรที่มีคะแนนดีที่สุด จึงควรเลือกเปน
สูตรตนแบบของนํ้าพริกกวางแหง 
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         -  นํ้าพริกกวางสด ผลการทดสอบการยอมรับทาง 
ดานประสาทสัมผัสดานสี  พบวา สูตรที่ผูชิมใหการ
ยอมรับมากที่สุดคือสูตรที่ 4 และ 3 อยางไมแตกตางกัน 
(3.57 3.50 คะแนนตามลําดับ) และสูตรที่ใหการ
ยอมรับรองลงมาคือสูตรที่ 2 (3.33 คะแนน) สวนสูตร 
ที่ใหการยอมรับนอยที่สุดคือสูตรที่ 1 (3.20 คะแนน)   
ผลการทดสอบดานกล่ิน พบวา ผูชิมใหการยอมรับสูตร
ที่ 3 และ 4 มากท่ีสุด อยางไมแตกตางกัน (3.43 3.30
คะแนนตามลําดับ) สวนสูตรที่ 2 และ1 ผูชิมใหการ
ยอมรับรองลงมา (2.93  2.90 คะแนนตามลําดับ) ผล
การทดสอบทางดานรสชาติ พบวา ผูชิมใหการยอมรับ
สูตรที่ 3  1  4  มากอยางไมแตกตางกัน (3.50  3.43 3.37
คะแนนตามลําดับ) สวนสูตรที่มีการใหการยอมรับดาน
รสชาตินอยที่สุดคือ สูตรที่ 2 (3.33คะแนน)  ผลการ
ทดสอบดานเน้ือสัมผัส ผูชิมใหการยอมรับมากที่สุด 
คือ สูตร 3  4 และ 2 ไมแตกตางกัน(3.50  3.50  3.37 
คะแนนตามลําดับ) และสูตรที่ผูชิมใหการยอมรับนอย
ที่สุดคือสูตร 1 (3.03 คะแนน) ผลการทดสอบดานเน้ือ
สัมผัส สูตรที่ผูชิมใหการยอมรับมากที่สุด คือสูตรที่ 3  
4 อยางไมแตกตางกัน (3.53 3.47 คะแนนตามลําดับ) 
สวนสูตรที่ผูบริโภคใหการยอมรับรองลงมา คือ สูตร  
ที่ 2 (3.37 คะแนน) และสูตรที่ผูบริโภคใหการยอมรับ
นอยที่สุดคือสูตรที่ 1 (3.20คะแนน) จากการทดสอบ
ทางดานประสาทสัมผัสของนํ้าพริกกวางสดทั้ง 4 สูตร
พบวาสูตรที่มีการยอมรับในดาน สี กล่ิน รสชาติ เน้ือ
สัมผัส และความชอบรวมมากที่สุดคือ สูตรท่ี 3 เปน
สูตรที่มีการใสเน้ือกวาง 30 กรัม  และสามารถนําไปทํา
เปนผลิตภัณฑตนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตอไปได 
 

  
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของนํ้าพริก 
กวางแหง 

สูตรที่ 

ลักษณะ 

1 2 3 4 

สี 3.30a 3.10b 3.13b 3.43a 

กลิ่น 3.40a 2.90b 3.00b 3.57a 

รสชาติ 3.43a 3.27a 3.03b 3.30a 

เนื้อสัมผัส 3.70c 3.37b 2.73d 2.93a 

ความชอบโดยรวม 3.50b 3.27a 2.83c 3.30b 
 

หมายเหตุ  a, b, c, d ตัวเลขที่มีอักษรกํากับกันในแตละ
แถวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)      

    

ตารางที่ 4 คะแนนทดสอบทางประสาทสัมผัสของนํ้าพริก
กวางสด 

สูตรที่ 

ลักษณะ 

1 2 3 4 

สี 3.07c     3.33b 3.50ab 3.57a 

กลิ่น 2.93b 2.90b 3.43a 3.30a 

รสชาติ 3.43ab 3.33b 3.50a 3.37ab 

เนื้อสัมผัส 3.03b 3.37a 3.50a 3.50a 

ความชอบโดยรวม 3.20c 3.37b 3.53a  3.43ab 
 

หมายเหตุ  a, b, c, d ตัวเลขที่มีอักษรกํากับกันในแตละ
แถวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)  
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   ภาพท่ี 1 กวางตัวเต็มวัย       ภาพท่ี 2 เน้ือกวางแหง 

 

 

 

  
ภาพท่ี 3 เน้ือกวางแหงบด    ภาพท่ี 4 นํ้าพริกกวางแหง  
 
    

      
 
       ภาพท่ี 5 กวางตม           ภาพที่ 6 นํ้าพริกกวางสด 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         นํ้าพริกกวางแหงที่ผูบริโภคใหการยอมรับมากที่สุด
คือ นํ้าพริกกวางแหงสูตรที่ 1 ซึ่งมีสวนผสมของเน้ือกวาง
แหง 15 กรัม ขาแหง 100 กรัม พริกคั่วแหง 20 กรัม  
กระเทียมคั่ว  50  กรัม  เกลือ  20  กรัม  ชูรส  2  กรัม 

         นํ้าพริกกวางสดที่ผูบริโภคใหการยอมรับมาก
ที่สุดคือนํ้าพริกกวางสดสูตรที่ 3 ซึ่งมีสวนผสมของ 
เน้ือกวางสด 30 กรัม พริกยางสด 100 กรัม หอมแดงคั่ว 
20 กรัม กระเทียมคั่ว 20 กรัม เกลือปน 10 กรัม ชูรส         
2 กรัม 
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กิตติกรรมประกาศ 
        ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัยในครั้งน้ี  
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ศึกษาเปรียบเทียบการอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดย่ิง 
 

นเรศ นาใต 1 วทัญู รอดประพัฒน2 ณัฐพล รุนประแสง2 และ กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต2 

 

บทคัดยอ—   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิอบแหงดวยอากาศรอนและไอนํ้ายวดยิ่ง
ตอคุณภาพปลาสลิดหลังอบแหง วัสดุที่ใชในการทดลอง  คือ  ปลาสลิดแดดเดียวที่แรเอากางออก  โดยอบแหงที่อุณหภูมิ 
140  160 และ 180oC  และความเร็วของตัวกลางประมาณ 2  m/s จากความช้ืนเริ่มตนประมาณ 250-270% (d.b.) ใหเหลือ
ความช้ืนสุดทาย  15-20 % (d.b.) กอนนําไปทดสอบคุณภาพหลังการอบแหง  จากผลการทดลอง  พบวา  การอบแหงดวย
ตัวกลางท่ีอุณหภูมิสูงสามารถลดความช้ืนของปลาสลิดไดเร็วกวาที่อุณหภูมิตํ่า และอัตราการอบแหงของปลาสลิด         
ที่อบแหงดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่งมีคาไมแตกตางกันมากนัก  สําหรับคุณภาพปลาสลิดหลังอบแหง  พบวา 
ปลาสลิดที่อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดย่ิงมีคาความสวางและคาสีเหลืองสูงขึ้น และคาสีแดงลดลง เมื่ออุณหภูมิอบแหง
สูงขึ้น สวนคาความแข็งและการหดตัวของปลาสลิดมีคาเพ่ิมขึ้นตามอุณหภูมิอบแหงที่สูงขึ้น  แตคาปริมาณนํ้าอิสระของ
ปลาสลิดมีคาลดลงเมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น 

 

คําสําคัญ  ปลาสลิด   อากาศรอน  ไอนํ้ารอนยวดย่ิง 
 

1. บทนํา 
         ปลาสลิด (snake skin gourami)  เปนปลานํ้าจืดที่
รูจักกันโดยทั่วไป ซึ่งในประเทศไทยมีการเล้ียงปลา
สลิดเปนจํานวนมากในแถบภาคกลางแตก็ไมเพียงพอ
ตอความตองการของตลาด  เ น่ืองจากเปนปลาที่มี
รสชาติดี มีขายตามทองตลาดในรูปของปลาสลิดแดด
เดียว ซึ่งนิยมรับประทานกันในลักษณะของปลาสลิด
แดดเดียวทอดแตนํ้ามันที่ใชทอดอาจเปนสาเหตุใหปลา
สลิดทอดมีกล่ินหืนไมสามารถเก็บไวไดนาน  และการ
ใชนํ้ามันทอดซ้ําหลายๆ  ครั้งอาจเปนผลเสียตอสุขภาพ
ของผูบริโภคได ปลาสลิดแดดเดียวไมสามารถเก็บ
รักษาในรูปของสดไวไดนาน เน่ืองจากเกิดการเนาเสีย 
 
        1สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           
43 หมู 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
โทรศัพท 08-1577- 3440  
E-mail: i_develop@tmc.co.th  
         2สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก           
43 หมู 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
โทรศัพท: 038-358-137 
 

 
ไดงาย ดังน้ันการถนอมหรือแปรรูปปลาสลิดจึงเปน
การยึดอายุการเก็บรักษาใหนานข้ึน การอบแหงเปน
วิธีการหน่ึงที่นิยมใชในการแปรรูปอาหาร สามารถแบง
ออกไดเปนหลายแบบ ในกรณีที่ใชตัวกลางในการ
อบแหงเปนเกณฑน้ัน สามารถแบงการอบแหงออกได
เปน 2 ประเภทหลัก คือ การอบแหงโดยใชอากาศ   
(Air drying) และการอบแหงที่ไมใชอากาศ (Airless 
drying) ในกรณีของการอบแหงดวยอากาศรอนน้ัน 
เปนที่นิยมเน่ืองจากระบบสามารถดําเนินการไดงาย 
และเสียคาใชจายนอย เชน การตากแหง หรือการ
อบแหงดวยอากาศรอนแบบดั้งเดิม (Conventional air 
drying) ซึ่งมีอุปกรณอุนอากาศ (Heater) เปนแหลงให
ความรอน เปนตน หรือแมกระท่ังการอบแหงที่ใช
แหลงกําเนิดความรอนอื่นๆ เชน การอบแหงโดยใช
คล่ืนไมโครเวฟ (Microwave drying) หรือการอบแหง
โดยใชรังสีอินฟราเรด (Infrared drying) สวนการ
อบแหงที่ไมใชอากาศน้ัน อาจจะแบงยอยออกไดเปน   
2 ประเภท คือ การอบแหงโดยใชกาซและการอบแหง
ดวยไอนํ้ารอนยวดย่ิง สําหรับการอบแหงโดยใชกาซ
อาจนํามาใชกับเครื่องอบแหงแบบถาดหรือเครื่อง
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อบแหงแบบปมความรอน [1] สวนไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
ไดมีการนํามาประยุกตใชในกระบวนการอบแหง    
โดยในระยะแรกจะนํามาใชอบแหงไมกระดาษ และ
ถานหิน ตอมาจึงเริ่มมีงานวิจัยเก่ียวกับการนําไอนํ้า
รอนยวดยิ่งมาใชในการอบแหงอาหาร เชน ขาว       
ขาวกลอง ถ่ัวเหลืองมันฝรั่ง tortilla chip แครอท ทุเรียน 
กลวยมะขามปอม มันสําปะหลัง แอปเปล [2] ไก กุง 
และเน้ือหมู[3] เน่ืองจากมีขอดีเมื่อเปรียบเทียบกับ
อากาศรอน คือ สามารถลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน 
ผลิตภัณฑมีรูพรุนมาก  การหดตัวนอยกวา และมีสีของ
ผลิตภัณฑดีกวาการอบแหงดวยอากาศรอน [4] 
        การอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและไอนํ้า
รอนยวดยิ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่นาสนใจในการ
อบแหงปลาสลิดแทนการทอด  เพราะการอบแหงดวย
อากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดย่ิงที่อุณหภูมิสูงนอกจาก
เปนการลดความช้ืนของวัสดุใหตํ่าลงแลวยังเปนการ 
ทํ า ให วัส ดุที่ อบแห งสุ กได อี กด วย   ซึ่ งสามารถ
รับประทานไดโดยปราศจากนํ้ามันจากการทอด  ดังน้ัน
งานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการ
อบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
และสมบัติของปลาสลิดหลังการอบแหง ไดแก คาสี 
การหดตัว  คาความแข็ง (Hardness) และปริมาณนํ้า
อิสระ (Water activity)  
 

2. วิธีการวิจัย 
         ในงานวิจัยน้ีไดศึกษาการอบแหงปลาสลิดดวย
อากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่งเปนตัวกลางในการ
ถายเทความรอนและมวล โดยใชเครื่องอบแหงใน
ระดับหองปฏิบัติการที่สามารถอบแหงไดทั้งอากาศ
รอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 เคร่ืองอบแหงไอนํ้ารอนยวดย่ิงและอากาศรอน 

         เครื่องอบแหงดวยอากาศรอนและไอน้ํารอน   
ยวดยิ่งดังภาพที่  1 ประกอบดวย 1) เครื่องกําเนิดไอนํ้า 
Boiler ขนาด 20 kg/h  2) พัดลม Fuji Electric FA       
รุน Frno 75CIS-7A ขนาดเสนผาศูนยกลาง 9 น้ิว              
3) อุปกรณใหความรอน Super Heater 4.5 kW 4)หอง
อบแหง Drying Chamber 19 x 30 x 11 cm 5) เครื่อง
บันทึกนํ้าหนัก Load Cell Weighing Indicator รุน 
PT650D และ 6) ทอBy Pass ในการทดลองจะนําปลา
สลิดแดดเดียวมาแร เอากางออก แลวแยกเปนสองช้ิน 
จากน้ันนําไปอบแหงดวยอากาศรอน (HA) และไอนํ้า
รอนยวดยิ่ง (SS) อุณหภูมิ140 160 และ180oC ความเร็ว
ของตัวกลาง 2 m/s อบแหงครั้งละ 4 ช้ิน ทําการบันทึก
คานํ้าหนัก และอุณหภูมิเน้ือปลาสลิดทุก 1   นาที ในชวง 
3 นาทีแรก หลังจากน้ันจะบันทึกคาทุกๆ 10 นาทีจน
ความช้ืนของปลาสลิดลดลงเหลือประมาณ 20 %(d.b.) 
แลวนําตัวอยางปลาสลิดกอนและหลังการอบแหงไป
หาความช้ืนดวยตูอบแหง (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 
103oC เปนเวลา 72 ช่ัวโมง  ทดสอบสมบัติดานสี โดย
ใชเครื่องวัดสี Konica Minolta รุน CM-3500d ความ
ละเอียด  ±0.01 แสดงคาที่วัดไดเปนคาความสวาง (L)  
สีเขียวหรือแดง (a) และคาสีนํ้าเงินหรือเหลือง (b)    
การวัดคาปริมาณนํ้าอิสระ (Water activity) ทดสอบ
ดวยเครื่องมือวัดปริมาณนํ้าอิสระ Navasina ความ
ละเอียด   ±0.01 โดยนําตัวอยางของปลาสลิดหลัง
อบแหงหั่นเปนช้ินเล็กๆ ใสลงในถวยพลาสติก กอน
นําไปใสลงในเคร่ืองวัดปริมาณนํ้าอิสระแลวบันทึก
คาที่อานได  สําหรับการวัดคาเปอรเซ็นตการหดตัวของ
ปลาสลิดใชหลักการปริมาตรคงที่[5] และทดสอบ
คุณภาพดานความแข็งดวยเครื่องวัดเน้ือสัมผัส Texture 
Analyzer รุน TA.XT.Plus หัวกดที่ใชเปนหัวตัดแบบ
ใบมีดขนาดความยาว 10 cm และความเร็วในการกด    
5  mm/s  

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการทดลองอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอน
และไอนํ้ารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 140 160 และ180oC 
เพ่ือเปรียบเทียบผลของอุณหภูมิและตัวกลางตออัตรา
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การอบแหง และเปรียบเทียบสมบัติของปลาสลิดหลัง
อบแหง ไดแก คาสี ปริมาณน้ําอิสระ การหดตัว และ
ความแข็ง 
 

3.1 ผลของอุณหภูมิตัวกลางตออัตราการอบแหง 
         จากผลการทดลองพบวา การเพ่ิมอุณหภูมิอบแหง
ใหสูงขึ้นจะทําใหสามารถอบแหงไดเร็วกวาที่อุณหภูมิ
ตํ่าดังภาพที่ 2  โดยที่อุณหภูมิ 180oC มีอัตราการอบแหง
สูงกวาที่อุณหภูมิ140 และ160oC เน่ืองจากคาสัมประสิทธิ์ 
การถายเทความรอนของไอนํ้ารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิสูง
มีคามากกวาอุณหภูมิตํ่า ทําใหความรอนของไอนํ้ารอน
ยวดยิ่งถายเทใหกับผลิตภัณฑเพ่ือใชในการระเหยนํ้าได
มากกวา  ดังน้ันจึงเกิดการเปล่ียนแปลงของความช้ืนเร็ว
กวา เมื่อพิจารณาอัตราการอบแหงผลิตภัณฑดวยไอนํ้า
รอนยวดยิ่งที่ชวงอุณหภูมิ 140-160oC และชวงอุณหภูมิ 
160-180oC ดังภาพที่ 2 (a) พบวาความแตกตางของ
อัตราการอบแหงที่ระหวางอุณหภูมิ 140 และ160oC   
จะมากกวาชวงอุณหภูมิ 160 และ180oC เน่ืองจากไอนํ้า
รอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิ 140oC เกิดการควบแนนของนํ้าที่
ผิวของผลิตภัณฑมากกวา การระเหยนํ้าจึงเปนไปไดชา
กวาที่อุณหภูมิอบแหง 160 และ 180oC [3] 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(a) ปลาสลิดอบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่ง 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

(b) ปลาสลิดอบแหงดวยอากาศรอน 
 

ภาพที่2  การเปล่ียนแปลงความชื้นของปลาสลิดท่ีอบแหง
ดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดย่ิงท่ีอุณหภูมิ
แตกตางกัน 

 

         จากภาพที่ 2 (b)  การอบแหงปลาสลิดดวยอากาศ
รอนใหลักษณะผลการทดลองเชนเดียวกับการอบแหง
ดวยไอนํ้ารอนยวดยิ่งคือ อุณหภูมิการอบแหงมีผลตอ
อัตราการลดความช้ืนโดยที่อุณหภูมิการอบแหงสูงจะ
ใหอัตราการอบแหงที่เร็วกวาที่อุณหภูมิตํ่า เน่ืองจาก  
คาสัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของอากาศที่
อุณหภูมิสูงมีคาสูงกวาที่อุณหภูมิตํ่า 
 

3.2 ผลของตัวกลางตออัตราการอบแหง 
         ผลการเปล่ียนแปลงความช้ืนของการทดลอง
อบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
เมื่อพิจารณาที่ชนิดของตัวกลาง พบวา การอบแหงดวย
ไอนํ้ารอนยวดยิ่งแตกตางจากการอบแหงดวยอากาศ
รอนในชวงแรก คือ การอบแหงดวยไอนํ้ารอนยวดยิ่ง
จะเกิดการควบแนนในชวง 1-3 นาทีแรกดังภาพที่ 2  
(a) เน่ืองจากการถายเทความรอนของไอนํ้ารอนยวดยิ่ง
ที่อุณหภูมิสูง เมื่อสัมผัสกับผิวของปลาสลิดที่มี
อุณหภูมิตํ่าทําใหเกิดการควบแนนของไอนํ้าสงผลให
ความช้ืนในผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้น จากน้ันเกิดการระเหยนํ้า
ที่ผิวซึ่งอยูในชวงอัตราการอบแหงคงที่ จนกระทั่งนํ้าที่
ผิวของผลิตภัณฑเริ่มแหง นํ้าหรือความช้ืนที่อยูภายใน
ผลิตภัณฑจะคอยๆ แพรออกมาระเหยที่ผิว ในชวงน้ี
การเปล่ียนแปลงความช้ืนจะขึ้นอยูกับคาสัมประสิทธิ์
การแพรความช้ืนในผลิตภัณฑ ดังน้ันชวงการอบแหง
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ในชวงน้ีจึงเปนชวงของการอบแหงลดลง สวนการ
อบแหงดวยอากาศรอนจะเ กิดการเป ล่ียนแปลง
ความช้ืนอยูสองชวงคือ ชวงการอบแหงคงที่และชวง
ของการอบแหงลดลง สําหรับการอบแหงปลาสลิดดวย
อากาศรอน  พบวา  มีความแตกตางของอัตราการ
อบแหงเหมือนกันกับในกรณีของการอบแหงดวยไอนํ้า
รอนยวดยิ่ง  
         ปลาสลิดที่อบแหงดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอน
ยวดยิ่งที่อุณหภูมิ เดียวกัน  และที่ปริมาณความช้ืน
เริ่มตนใกลเคียงกัน พบวา ที่อุณหภูมิ 140oC อัตราการ
อบแหงของอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่งมีความ
แตกตางกันไมมากนัก โดยการอบแหงดวยอากาศรอน
สามารถลดความช้ืนไดเร็วกวาการอบแหงดวยไอนํ้า
รอนยวดยิ่ง ดังแสดงในภาพท่ี 3 (a) ในขณะที่อุณหภูมิ
อบแหง 160oC และ 180oC อัตราการอบแหงดวยไอน้ํา
ยวดย่ิงและอากาศรอนมีคาใกลเคียงกัน ดังแสดงใน
ภาพที่ 3 (b) และ 3 (c)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

        (a) อุณหภูมิ 140oC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (b) อุณหภูมิ 160oC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          (c) อุณหภูมิ 180oC 
 

ภาพท่ี  3 อิทธิพลของตัวกลางการอบแหงตอการเปล่ียนแปลง
ความชื้นของผลิตภัณฑ 

 

3.3 คุณภาพของปลาสลิดหลังอบแหง 
         ในการอบแหงปลาสลิดจากความช้ืนเริ่มตน 250 -
270% (d.b.) ดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่งจน
เหลือความช้ืนสุดทายประมาณ 20% (d.b.) เพ่ือนํามา
ทดสอบคุณภาพไดผลดังน้ี 
 

ตารางที่  1 สมบัติดานสีของปลาสลิดอบแหง   

Drying 
Conditions  

Color 
L a b 

SS 140 oC 34.30 ± 0.59b -0.09 ± 0.06a 1.83 ± 0.53a 
SS 160 oC 35.39 ± 0.47b -0.36 ± 0.05b 2.43 ± 0.41a 
SS 180 oC 35.50 ± 0.40b -0.44 ± 0.05b 2.78 ± 0.27a 
HA 140 oC 35.39 ± 0.32b -0.03 ± 0.13a 1.74 ± 0.16a 
HA 160 oC 35.56 ± 0.54b -0.39 ± 0.12b 1.84 ± 0.17a 
HA 180 oC 37.26 ± 0.34a -0.48 ± 0.07b  3.22 ± 1.69a 

 

Values in the same column with different superscripts mean that the 
values are significantly different (p<0.05) 
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ตารางที่  2  การหดตัว คาความแข็ง และปริมาณนํ้าอิสระ
ของปลาสลิดอบแหง  

 

Drying 
Conditions  

Shrinkage 
(%) 

Hardness 
(N ) 

Water activity 

SS 140 oC  73.71 ± 2.37d 29.70 ± 2.10b 0.70 0.025  ± a 
SS 160 oC  76.15 ± 2.62c 35.92 ± 2.10ab 0.66 ± 0.002 c 
SS 180 oC 77.62 ± 5.26bc 43.12 ± 1.96a 0.61 ± 0.009d 
HA 140 oC  76.41 ± 3.83c 30.69 ± 1.27b 0.67 ± 0.040 b 
HA 160 oC  79.44 ± 2.45b 41.21 ± 3.61a 0.64 ± 0.040 c 
HA 180 oC  82.89 ± 2.33a 41.64 ± 2.11a 0.63 ± 0.100 c 

 

Values in the same column with different superscripts mean that the 
values are significantly different (p<0.05) 
 

         จากตารางที่ 1 พบวา คาความสวาง คาสีเขียว และ
คาสีเหลืองของปลาสลิดที่อบแหงดวยอากาศรอนและ
ไอนํ้ารอนยวดยิ่งมีคาเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแหง
สูงขึ้นคาความสวางของปลาสลิดที่อบแหงดวยอากาศ
รอนมีคาใกลเคียงกับคาความสวางของปลาสลิดที่
อบแหงดวยไอนํ้ารอนยวดยิ่ง แตการอบแหงดวยอากาศ
รอนที่อุณหภูมิ 180oC จะมีคาความสวางมากที่สุด สวน
คาสีแดงของปลาสลิดมีคานอยลงเมื่ออุณหภูมิการ
อบแหงสูงขึ้น และคาสีแดงของปลาสลิดที่อบแหงที่
อุณหภูมิ 160oC และ 180oC มีคาแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับปลาสลิดที่อบแหงที่อุณหภูมิ 140oC สวน
คาสี เหลืองของปลาสลิดอบแหงมีค ามากขึ้นเมื่อ
อุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น แตเมื่อพิจารณาทางสถิติ
แลวไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
         เมื่อพิจารณาสมบัติดานการหดตัวของปลาสลิด
ดังตารางที่ 2 พบวา การหดตัวของปลาสลิดมีคาเพ่ิมขึ้น
เมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น และปลาสลิดที่อบแหง
ดวยอากาศรอนจะมีคาการหดตัวมากกวาปลาสลิดที่
อบแหงดวยไอน้ํารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิเดียวกันอยางมี
นัยสําคัญ สวนคาความแข็งของปลาสลิดอบแหง พบวา 
อุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้นจะทําใหคาความแข็งของ
ปลาสลิดเพ่ิมขึ้น  ซึ่งปลาสลิดที่อบแหงที่อุณหภูมิ 
140oC มีคาความแข็งนอยที่สุด และแตกตางอยางมี
นัยสําคัญกับปลาสลิดที่อบแหงที่อุณหภูมิ 160oC และ 

180oC สําหรับปริมาณนํ้าอิสระของปลาสลิดมีคาลดลง
เมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น ซึ่งปริมาณนํ้าอิสระของ
ปลาสลิดที่อบแหงดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวด
ยิ่งที่อุณหภูมิอบแหง 140oC มีคาสูงกวาการอบแหงที่
อุณหภูมิ 160 และ180oC  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

          จากการทดลองอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอน
และไอนํ้ารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิแตกตางกัน สรุปไดวา 
การอบแหงปลาสลิดดวยอากาศรอนจะใชเวลาในการ
อบแหงใกลเคียงกับการอบแหงดวยไอนํ้ารอนยวดยิ่ง 
แตการอบแหงดวยอากาศรอนจะใช เวลาสั้นกวา
เล็กนอย อุณหภูมิการอบแหงของตัวกลางที่สูงขึ้นจะทํา
ใหอัตราการอบแหงเพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาคุณภาพปลา
สลิดอบแหง พบวา การอบแหงดวยไอนํ้ารอนยวดยิ่ง
ใหคาความสวาง คาสีแดง และคาสีเหลือง ใกลเคียงกับ
การอบแหงดวยอากาศรอน และคาความสวางทั้งสอง
กรณีมีคาเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิการอบแหงสูงขึ้น สวนสี
แดงมีคานอยลงและคาสีเหลืองเพ่ิมขึ้น เมื่ออุณหภูมิ 
การอบแหงสูงขึ้น สําหรับการหดตัวและความแข็งของ
ปลาสลิดมีคาเพ่ิมขึ้น แตปริมาณนํ้าอิสระมีคานอยลง 
เมื่ออุณหภูมิอบแหงสูงขึ้น เมื่อพิจารณาทางสถิติ พบวา 
การหดตัวและปริมาณนํ้าอิสระของปลาสลิดที่อบแหง
ดวยอากาศรอนและไอนํ้ารอนยวดยิ่งที่อุณหภูมิอบแหง
เดียวกันมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ สวนคาความ
แข็งที่อุณหภูมิอบแหง 140oC มีคาตํ่าที่สุด และแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญกับการอบแหงที่อุณหภูมิ 160 และ
180oC 
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ผลของการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งตอสมบัติทางเคมีและกายภาพ 
และความชอบทางประสาทสัมผัสของไสกรอกปลาดุก 

 

ประดิษฐ  คําหนองไผ1 
 

บทคัดยอ—   การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาปริมาณที่เหมาะสมของการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนการใชมันหมูแข็ง
ในไสกรอกปลาดุก  โดยผลิตไสกรอกปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งที่รอยละ 0   25   50   75 และ 100 
ตามลําดับ  จากการทดลองพบวาการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งเพ่ิมมากขึ้นมีผลตอสมบัติทางเคมีของไสกรอก
ปลาดุกคือทําใหปริมาณเถาและไขมันเพ่ิมขึ้น   แตทําใหความช้ืน  โปรตีน  ใยอาหารและคารโบไฮเดรตลดลง    สมบัติ
ทางกายภาพพบวาทําใหคาความสวาง   คาสีเหลืองของไสกรอกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  แตคาสีแดงมีแตกตางกันเล็กนอย     
ลักษณะเน้ือสัมผัสไดแกคาความแข็ง  คาการคืนตัว   คาความยืดหยุนและแรงท่ีใชในการเคี้ยวมีความแตกตางกันเล็กนอย   
แตไมมีผลตอคาการรวมเปนเน้ือเดียวกัน  นอกจากน้ีการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งเพ่ิมมากขึ้นไมมีผลตอคา
ผลผลิตที่ไดและคาการสูญเสียนํ้าหนักในการทําใหสุก แตมีผลทําใหคาปริมาณนํ้าที่ซึมออกระหวางการเก็บรักษามี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้น สวนคาความชอบทางประสาทสัมผัสพบวาความชอบดานสีและความแนนเน้ือแตกตางกันเพียง
เล็กนอย  แตไมมีผลตอความชอบดานกล่ิน รสชาติ ความชุมฉ่ําและความชอบโดยรวม ดังน้ันจึงสามารถใชนํ้ามันรําขาว
ทดแทนมันหมูแข็งไดทั้งหมด   
 

คําสําคัญ   มันหมูแข็ง  นํ้ามันรําขาว  ปลาดุก   ไสกรอก 
 

1. บทนํา 
         โดยทั่ วไปผลิตภัณฑ เ น้ือสัตวแบบเดิมจะมี
ปริมาณไขมันมากกวารอยละ 30 [1] ไขมันมีบทบาท
สําคัญตอผลิตภัณฑเน้ือสัตว เชน ความเสถียรของ
ระบบอิมัลช่ัน  ลดการสูญเสียนํ้าหนักระหวางการทํา
ใหสุก ปรับปรุงประสิทธิภาพในการอุมนํ้า การคงรักษา
กล่ินรส ความชุมฉ่ําและความรูสึกในปาก [2,3] อยางไร
ก็ตาม ไขมันจากเนื้อสัตวจะมีกรดไขมันอิ่มตัวและ 
คลอเรสเตอรอลในปริมาณสูง [4,5] การไดรับไขมัน
จากสัตวในปริมาณมากมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคอวน  
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โรคหัวใจ โรคเกี่ยวกับหลอดเลือด [4,6,7]  ผูบริโภคท่ี
หวงในสุขภาพจึงหันมาบริโภคเน้ือปลาแทนเน้ือสัตว
เพราะเน้ือปลามีโปรตีนสูง ยอยงาย มีกรดไขมันไม
อิ่มตัวที่มีประโยชนตอรางกาย ราคาถูก เกษตรกรใน
ประเทศไทยนิยมเล้ียงปลาดุกมากเพราะเล้ียงงาย
เจริญเติบโตเร็ว  การเล้ียงแบบอุตสาหกรรมสามารถ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพได ทําใหมีโอกาสในการ
แขงขันในระดับตางประเทศมากขึ้น 
         นํ้ามันรําขาวมีกรดไขมันไมอิ่มตัวตําแหนงเดียว
จะชวยลดคอเลสเตอรอลที่ไมดีได นอกจากน้ียังมี
วิตามินอีและสารโอรีซานอล ซึ่งสามารถตานอนุมูล
อิสระไดดีกวาวิตามินอีถึง 6 เทา [8]  งานวิจัยที่ใชนํ้ามัน
พืชทดแทนการใชไขมันจากสัตวในผลิตภัณฑเน้ือสัตว    
เชน ใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองทดแทนมันหมูแข็งในสูตรการ
ผลิตหมูยอ [9] ใชนํ้ามันถ่ัวเหลืองทดแทนการใชมันหมูแข็ง
ในสูตรการผลิตไสกรอกปลานิลอิมัลช่ันคอเรสเตอรอลตํ่า 
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[10] การใชนํ้ามันมะกอกในไสกรอกแฟรงเฟอรเตอร
ไขมันตํ่า [7] การทดแทนมันหมูแข็งดวยนํ้ามันเมล็ด
องุนและใยอาหารจากรําขาว ในระบบอิมัลช่ันเน้ือสัตว
ที่ลดไขมัน [11] เปนตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ไสกรอกปลาอิมัลช่ันโดยใชเน้ือปลาดุกและเลือกใช
นํ้ามันรํ าข าวทดแทนการใชมันหมูแข็ง  เ พ่ือ เปน
ทางเลือกสําหรับผูบริโภคที่หวงใยในสุขภาพ เปน
แนวทา ง ในก า รผ ลิ ตไส ก รอกปล าดุ กสํ าหรั บ
ผูประกอบการ และยังเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับปลาดุก
และน้ํามันรําขาวดวย 
  

2. วิธีการวิจัย 
2.1 วัตถุดิบ  
         เตรียมเนื้อปลาดุกโดยขังปลาดุกไว 2 คืน ฆาและ
ทําการทําความสะอาด แลเอาเฉพาะเน้ือดานขางแลว
แยกหนังออกจากเน้ือ นําเน้ือปลาดุกที่ไดหั่นเปนช้ิน
เก็บที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส [12]        
2.2 การเตรียมตัวอยางไสกรอกปลาดุกท่ีทดแทนมันหมู
แข็งดวยนํ้ามันรําขาว 
         ทําการผลิตไสกรอกปลาดุก 5 สูตร สูตรละ 4 ซ้ํา 
คือ ใชมันหมูแข็งทั้งหมด (สูตรควบคุม) และทดแทน
มันหมูแข็งดวยนํ้ามันรําขาวรอยละ 25 50 75 และ 100 
ตามลําดับ สวนผสมในสูตรควบคุมไดแก เน้ือปลาดุก 
มันหมูแข็ง เกลือ ผงเพรค พริกไทยปน กระเทียม 
เครื่องเทศเวียนนา นํ้าตาลทราย แอคคอรด รีกัลเบส  
อบเชยปน  ดอกจันทนปน  ผงชูรสและน้ําแข็ง  ใน
ปริมาณ  4,500  1,000  45 15 60 60 55 45 25 35 5 5 15 
และ 1,500 กรัมตามลําดับ สวนสูตรที่ 2 3 4 และ5 มี
สวนผสมเหมือนกับสูตรควบคุม แตมีการใชนํ้ามันรํา
ขาวทดแทนมันหมูแข็งที่รอยละ 25 50 75 และ100  
โดยนํ้าหนักตามลําดับ 

         เริ่มการผลิตไสกรอกโดยนําเน้ือปลาดุกที่หั่นไว
นํามานวดผสมกับเกลือและผงเพรคจนเหนียวแลว
นําไปหมักที่ 2 องศาเซลเซียส 8 ช่ัวโมง บดเน้ือปลาดุก
และมันหมูแขง็ใหละเอียดผานหนาแปลนที่มีขนาดชอง 

5 มิลลิเมตร แยกกันไว จากน้ันทําการสับผสมเนื้อปลา
ดุกบดดวยความเร็วตํ่า ใสเครื่องปรุงทั้งหมดและน้ําแข็ง
ครึ่งหน่ึงโดยใชความเร็วสูงสุดจนสวนผสมละเอียดเขา
กันจึงลดความเร็วลงเปนตํ่าสุด  แลวทยอยใสมันหมู
แข็งบด/นํ้ามันรําขาวและน้ําแข็งสวนที่เหลือ ปรับใช
ความเร็วสูงสุดสับผสมจนสวนผสมเกิดอิมัล ช่ัน 
ควบคุมอุณหภูมิการสับผสมใหไม เ กิน  14  องศา
เซลเซียส  ทําการบรรจุสวนผสมในไสเซลลูโลสขนาด
เสนผานศูนยกลาง 2.2 เซนติเมตร ผูกเปนทอนยาว       
3 เซนติเมตร ทําการอบรมควันที่ 80 องศาเซลเซียส      
1 ช่ัวโมง ตมในนํ้ารอน 80  องศาเซลเซียส 5 นาที นํามา
แชในนํ้าเย็น  10 นาที  ตัดเปนทอนๆ  บรรจุใส ถุง
สุญญากาศและปดผนึกดวยระบบสุญญากาศ เก็บที่      
2 องศาเซลเซียส  

2.3 การประเมินคุณภาพไสกรอกปลาดุกท่ีทดแทนมัน
หมูแข็งดวยนํ้ามันรําขาว 

         2.3.1 คุณภาพทางเคมี ไดแก ปริมาณโปรตีน ไขมัน 
ใยอาหาร เถา  ความช้ืนและคารโบไฮเดรต  ตามวิธีการของ 
AOAC [13]   

         2.3.2 คุณภาพทางกายภาพ  ไดแก  

 - คาสี ทําการประเมินลักษณะสีของไสกรอก
ตามระบบของ CIE color system [14] โดยใชเครื่อง 
chromameter วัดออกมาเปนคาตางๆคือ  คาความสวาง 
(L*) คาสีแดง (a*) และคาสีเหลือง (b*)  

 - คาการสูญเสียนํ้าหนักในการทําใหสุก 
(Cooking Loss) และคาผลผลิตที่ได (Yield) [7] 

 - คาปริมาณนํ้าที่ซึมออกระหวางการเก็บ
รักษา (Purge Loss) [15] 

 - ลักษณะเนื้อสัมผัสของไสกรอก โดยวิธี
ของ Texture Profile Analysis (TPA) [16]โดยใชเครื่อง  
Texture Analyzer รุน TA-XT2 (Stable Micro Systems 
Ltd, England) ประเมินคาความแข็ง (Hardness) คา  
การคืนตัว  (Springiness) การรวมเปนเ น้ือเดียวกัน 
(Cohesiveness) คาความยืดหยุน (Gumminess) และ
แรงที่ใชในการเคี้ยว (Chewiness) 
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         2.3.3 การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส  
ใชผูบริโภค 60 คน เตรียมไสกรอกปลาดุกทั้ง 5 สูตรให
มีความยาว 2.5 เซนติเมตร  อุนดวยไมโครเวฟใหอุน
ประมาณ 40 องศาเซลเซียส ใสถวยพลาสติกสีขาวที่มี
รหัสเปนตัวเลข 3 หลัก ใหผูบริโภคชิมทีละตัวอยางจาก
ซายไปขวาเรียงตามลําดับที่ไดสุมไว [17] ใหผูทดสอบ
ระบุคะแนนความชอบดานสี  กล่ิน รสชาติ ความชุมฉ่ํา  
ความแนนเน้ือและความชอบโดยรวมในใบประเมิน
แบบฮีโดนิกสเกล (Hedonic Scale) ชนิด 9 จุด กอนชิม
ตัวอยางตอไปไดแนะนําใหผูทดสอบเคี้ยวขนมปงจืด
และจิบนํ้าที่เตรียมไวให 

2.4 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูล 

         การผลิตไสกรอกมีการวางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) สวน
การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัสมีการวาง
แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ สุ ม ใ น บ ล็ อ ก ส ม บู ร ณ 
(Randomized Complete Block Design)  วิเคราะห
ขอมูลโดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 
of Variance) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 สมบัติทางเคมีและกายภาพ 
         การใชนํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งเพ่ิมมาก
ขึ้นมีผลตอสมบัติทางเคมีของไสกรอกปลาดุกดังใน
ตารางที่ 1 คือทําใหปริมาณเถาและไขมันเพ่ิมขึ้น แตทํา
ใหคาความช้ืน โปรตีน ใยอาหารและคารโบไฮเดรต
ลดลง (P<0.05) เน่ืองจากในนํ้ามันรําขาวมีไขมันเปน
องคประกอบทั้งหมด  แตมันหมูแข็งจะมีความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรตและเถา รอยละ 15.2 4.7  
76  2.7 และ 1.4  ตามลําดับ [18]  
         การวิเคราะหสมบัติทางกายภาพ พบวา การใช  
นํ้ามันรําขาวทดแทนมันหมูแข็งเพ่ิมมากขึ้นทําใหคา  
ความสวางและคาสีเหลืองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น (P<0.05) โดย
มีคาอยูในชวง64.92-69.95 และ11.75-13.75 ตามลําดับ สวน
คาสีแดงแตกตางกันเล็กนอย (P<0.05) โดยมีคาอยูในชวง 

8.00-9.01 เน่ืองจากนํ้ามันรําขาวที่ใชมีสีเหลืองสวนมันหมู
แข็งมีสีขาว  ดังน้ันการเติมนํ้ามันรําขาวเพิ่มมากขึ้นและ
การลดมันหมูแข็งลงจึงทําใหคาสี เหลืองเพ่ิมมากขึ้น    
สวนการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนการใชมันหมูแข็งเพ่ิม 
มากขึ้นไมมีผลตอคาผลผลิตที่ไดและคาการสูญเสีย
นํ้าหนักในการทําใหสุก (P>0.05) โดยคาอยูในชวงรอยละ 
89.03-90.33 และ9.73-10.97 ตามลําดับ แสดงวาลักษณะ
อิมัลช่ันที่เกิดขึ้นมีความใกลเคียงกัน แตมีผลทําใหคา
ปริมาณนํ้าที่ซึมออกระหวางการเก็บรักษามีแนวโนมเพ่ิม
มากขึ้น (P<0.05) โดยคาอยูในชวงรอยละ 1.77- 3.78    
แสดงวาระบบอิมัลช่ันที่มีการใชไขมันจากนํ้ามันรําขาวที่
มีขนาดของเม็ดไขมันเล็กกวาและมีเม็ดไขมันปริมาณ
มากกวามันหมูแข็งน้ันมีความเสถียรของระบบอิมัลช่ัน
นอยกวา  นอกจากนี้ปริมาณไขมันในสูตรก็เพ่ิมมากขึ้น
จากปริมาณนํ้ามันรําขาวที่เพ่ิมมากขึ้นดวย (ตารางที่ 1) 
โอกาสที่เม็ดไขมันจะรวมตัวกันเปนเม็ดไขมันขนาดใหญ
และจับตัวกันเองและขับนํ้าออกจากระบบอิมัลช่ันจะมี
มากกวา  จึงทําใหคาปริมาณนํ้าที่ซึมออกระหวางการเก็บ
รักษามีแนวโนมสูงมากขึ้น 
         การวิเคราะหสมบัติทางลักษณะเนื้อสัมผัสไดผล
ดังตารางที่ 2 พบวา คาความแข็ง คาการคืนตัว คาความ
ยืดหยุน และแรงที่ใชในการเคี้ยวมีความแตกตางกัน
เล็กนอย (P<0.05) แตไมมีผลตอคาการรวมเปนเน้ือ
เดียวกัน (P>0.05) สอดคลองกับการทดลองท่ีสามารถ
ใชนํ้ามันจากพืชทดแทนการใชไขมันจากสัตวได [1,7] 
3.2 การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส 
         การประเมินความชอบทางประสาทสัมผัส พบวา
ความชอบดานสีและความแนนเน้ือแตกตางกันเพียง
เล็กนอย (P<0.05) โดยมีคะแนนความอยูในชวง 6.02-6.55 
และ 6.57-7.07 คะแนนตามลําดับ แตไมมีผลตอความชอบ
ดานกล่ิน รสชาติ ความชุมฉ่ําและความชอบโดยรวม 
(P>0.05) โดยมี คะแนนความอ ยู ในช ว ง  6.08-6.43,          
6.57-6.88, 6.38-6.67 และ6.93-7.23 คะแนนตามลําดับ 
สอดคลองกับการใชนํ้ามันมะกอกทดแทนการใชมันหมู
แข็งที่ ไมมีผลตอการยอมรับโดยรวมของไสกรอก       
แฟรงเฟอรเตอรไขมันตํ่า [7] 
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ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของไสกรอกปลาดุกท่ีมีการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนการใชมันหมูแข็ง 

ปริมาณนํ้ามัน  

รําขาวที่ใชทดแทน
มันหมูแข็ง (รอยละ) 

สมบัติทางเคมี (รอยละ) 

ความช้ืน1/ เถา1/ โปรตีน1/ ไขมัน1/ ใยอาหาร1/ คารโบไฮเดรต1/ 

0 60.54a 1.74 d 21.41a 8.06d 0.47 a 7.80a 

25 60.09b 2.01c 21.21b 9.43c 0.29 b 6.90 b 

50 59.81bc 2.13b 21.15c 10.37 b 0.15c 6.41b 

75 59.51c 2.17b 21.07c 11.72 a 0.11cd 5.42 c 

100 58.81d 2.31a 21.09c 12.01a 0.08d 5.71c 

คา CV. (รอยละ) 0.34 3.06 0.36 2.87 14.37 5.92 

1/ ตัวอักษรเหนือตัวเลขที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
 

ตารางที่ 2  สมบัติทางลักษณะเน้ือสัมผัสของไสกรอกปลาดุกท่ีมีการใชนํ้ามันรําขาวทดแทนการใชมันหมูแข็ง  

ปริมาณนํ้ามัน  

รําขาวที่ใชทดแทน
มันหมูแข็ง (รอยละ) 

สมบัติทางลักษณะเน้ือสัมผัส 1/ 
 

ความแข็ง1/ 
 (g) 

การคืนตัว1/ 

(mm) 

การรวม 

เปนเน้ือเดียวกัน 

ความยืดหยุน1/ 
(g) 

แรงที่ใช 

ในการเคี้ยว1/ 
(g-mm) 

0 1056.83a 0.95 b 0.84 888.00a 840.61 a 
25 1010.35a 0.96 ab 0.85 855.97a 820.91 ab 
50 915.96b 0.96 ab 0.85 779.14b 751.85 b 
75 995.27ab 0.97 a 0.84 834.21 ab 813.97 ab 

100 1024.01a 0.96 ab 0.85 866.93a 831.41 ab 
คา CV. (รอยละ) 5.82 0.001 0.001 5.69 6.47 

1/ ตัวอักษรเหนือตัวเลขที่แตกตางกันในแนวต้ังแสดงวามีความแตกตางกันทางสถิติ (P<0.05) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         เมื่อใชนํ้ามันรําขาวแทนมันหมูแข็งในสูตรไส
กรอกปลาดุกเพ่ิมมากขึ้นจะไมมีผลตอคาแรงยึดเกาะ 
คาผลผลิตที่ไดและคาการสูญเสียนํ้าหนักในการทําให
สุก  แตจะมีผลทําใหปริมาณเถา ไขมัน  คาความสวาง   
คาสีเหลือง  ปริมาณน้ําที่ซึมออกระหวางการเก็บรักษา
เ พ่ิมขึ้ น  แตค าความ ช้ืน  โปรตีน  ใยอาหารและ
คารโบไฮเดรตจะลดลง สวนคาความแข็ง  คาการคืนตัว  
คาความยืดหยุนและแรงที่ใชในการเคี้ยวแตกตางกัน
เล็กนอย สวนความชอบทางประสาทสัมผัสมีคะแนน
ใกลเคียงกัน  ดังน้ันจึงสามารถใชนํ้ามันรําขาวทดแทน
มันหมูแข็งไดทั้งหมดในสูตรการผลิตไสกรอกปลาดุก 
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ผลของการใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาตอสมบัติทางเคมี  สมบัติกายภาพ 
และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก 

 

ชานนท  สิงหทอง1 และ ประดิษฐ คําหนองไผ2 
 

บทคัดยอ—  วัตถุประสงคของการศึกษาน้ีเพ่ือศึกษาคุณสมบัติทางเคมี สมบัติกายภาพและการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของผูทดสอบชิมตอผลิตภัณฑกุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาเพ่ือทดแทนไขมันหมู  โดยผลิตกุนเชียง
ปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวตอมันเสาเพ่ือทดแทนไขมันหมูในสัดสวนที่ตางกัน คือ 10:0 7:3 3:7 และ 0:10 ตามลําดับ แลว
ทําการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส สมบัติทางเคมี และสมบัติทางกายภาพ 

 จากผลการทดลองดานประสาทสัมผัสพบวาความชอบดานสี    และเน้ือสัมผัสจะลดต่ําลงเมื่อใชนํ้ามัน
รําขาวตํ่าลงและใชมันเสาเพ่ิมขึ้น  แตไมมีผลตอความชอบในดาน กล่ิน รสชาติ และ ความชอบโดยรวม  โดยมีแนวโนม
ที่จะลดลงเร่ือย ๆ สมบัติทางเคมี  พบวา ปริมาณไขมัน ความช้ืน จะลดลงเม่ือลดปริมาณนํ้ามันรําขาวลงและเพ่ิมปริมาณ
มันเสาขึ้น แตไมมีผลตอปริมาณโปรตีนและเถา สวนปริมาณ 2-Thiobarbituric acid (TBA) กอนการเก็บพบวาแตกตาง
กันเล็กนอย แตหลังการเก็บปริมาณ TBA เพ่ิมมากขึ้น แตเมื่อลดปริมาณนํ้ามันรําขาวลงและเพ่ิมปริมาณมันเสาขึ้น จะทํา
ใหคา TBA เพ่ิมขึ้นไดนอยกวา  สมบัติทางกายภาพพบวาเมื่อลดปริมาณนํ้ามันรําขาวลง และเพ่ิมปริมาณมันเสาขึ้น จะทํา
ใหคาแรงที่ใชในการเคี้ยว  คาความเหนียว  และคาความแข็ง  มีแนวโนมสูงขึ้น แตไมมีผลตอคาการเกาะตัว คาความ    
คืนตัว  คาความสวางของผิวดานใน คาความสวางของผิวดานนอก คาความแดงของผิวดานนอกและคาความเหลืองของ
ผิวดานนอกของกุนเชียง  แตคาความแดงของผิวดานในของกุนเชียงมีแนวโนมลดลง  และคาความเหลืองของผิวดานใน
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น  สวนปริมาณผลผลิตที่ไดมีแนวโนมลดลง  จึงทําใหคาการสูญเสียนํ้าหนักมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 
  

คําสําคัญ   กุนเชียง  นํ้ามันรําขาว  ปลาดุก  มันเสา 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         1สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  12130  
โทรศัพท: +66(2)-531-2988 โทรสาร: +66(2)-531-2989 
E-mail:  Cha_non7@hotmail.com 
         2สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต. ประชาธิปตย อ. ธัญบุรี  
จ.ปทุมธานี  12130  
โทรศัพท: +66(2)-531-2988 โทรสาร: +66(2)-531-2989 
 E-mail:  kamnongphaii@yahoo.com 
 

 

1. บทนํา 
         กุนเชียง (Kunchiang sausage หรือChinese sausage) 
หมายถึง ไสกรอกชนิดหน่ึง ทําจากเนื้อหมู หรือเน้ือไก
และมันบดหยาบ แลวผสมเครื่องปรุง บรรจุไสโดยจะ
หมักกอนบรรจุไสหรือไมก็ได แลวทําใหแหง กอน
รับประทานตองทําใหสุก (มอก.914-2539) กุนเชียง
เปนไสกรอกแหงที่มีที่มาจากประเทศจีนจัดเปน
ผลิตภัณฑลดขนาดชนิดบดหยาบ ซึ่งทําใหแหงเพ่ือลด
ความช้ืน โดยการผ่ึงแดดหรือใชตูอบ จึงทําใหมีอายุ
การเก็บรักษายาวนานกวาไสกรอกชนิดอื่นๆ โดย
สามารถแขวนผ่ึงลมไวได แตถาตองการเก็บใหได  
นานขึ้น ควรเก็บไวในที่เย็นและแหงอยาใหอับช้ืน 
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         กุนเชียงเปนผลิตภัณฑชนิดหน่ึงที่ไดรับความนิยม
จากผูบริโภคทั้งในอดีตและปจจุบัน เน่ืองจาก กุนเชียง
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตไดงาย และราคาจําหนายไมสูง
มากนัก มีตนทุนการผลิตตํ่า มีขั้นตอนการผลิตที่ไม
ซับซอนจนเกินไป  ประกอบกับเปนผลิตภัณฑที่
สามารถนํามาประกอบอาหารไดงาย  สะดวกและ
สามารถนํามาปรุงอาหารไดหลากหลายชนิด จึงทําให
ผลิตภัณฑกุนเชียงไดรับความนิยมกันอยางแพรหลาย 
[1] แตในสูตรของกุนเชียง พบวา วัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตกุนเชียงโดยท่ัวไปจะมีสวนผสมของไขมันหมูอยู
เปนสวนผสมหลัก ซึ่งไขมันหมูน้ันจัดวาเปนไขมัน
ประเภทอิ่มตัว มีผลเสียตอรางกาย คือทําใหเกิดโรค
อวนแลวยังกอใหเกิดโรคไขมันอุดตันในเสนเลือด  
ดังน้ันจึงมีผูทดลองผลิตกุนเชียงจากปลาเพ่ือสุขภาพขึ้น
[2]  และเน่ืองจากเปนกุนเชียงเพ่ือสุขภาพ  จึงตอง
หลีกเล่ียงไขมันหมูหรือไขมันประเภทอิ่มตัวที่เปน
อันตรายตอสุขภาพจากแนวความรูเหลาน้ีผนวกกับ 
ปลาดุกเปนปลาที่มีรสชาติดี มีเน้ือมาก กางนอย มีเน้ือที่
ฟูนุม มีสีเหลืองออนอุดมไปดวยโปรตีนและวิตามิน 
[3]  ผูทดลองจึงไดมีแนวคิดนําเอาเน้ือปลาดุกมาเปน
สวนผสมหลักในการผลิตกุนเชียงเพ่ือสุขภาพ โดย
เลือกนําเอานํ้ามันรําขาวมาใชทดแทนไขมันหมู  ทั้งน้ี
เน่ืองจากนํ้ามันรําขาวประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตัว
ที่จัดเปน Polyunsaturated fatty acid (PUFE) ซึ่งพบ
มากในไขมันพืชยกเวนนํ้ามันมะพราวและนํ้ามันปาลม 
และนอกจากน้ียังพบวามีกรด Linoleic acid, Oleic acid 
เปนจํานวนมากในนํ้ามันพืชจําพวก นํ้ามันเมล็ดดอก
ทานตะวัน นํ้ามันรําขาว [4] และในนํ้ามันรําขาวยังมี
สารท่ีช่ือวา Oryzanol, Phytosterol และวิตามินอี โดย
โอรีซานอล ไฟโตสเตอรอลและวิตามินอี เปนสาร
ธรรมชาติที่พบในนํ้ามันจากรําขาวเทาน้ันไมพบใน
นํ้ามันพืชชนิดอื่น ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง[5]  นอกจากจะใชนํ้ามันรําขาวแลวผู
ทดลองยังนําเอามันเสาเขามาใชเปนสวนผสมอีกชนิด
หน่ึงโดย [6] ไดทําการทดลองใชมันเสาทดแทนมันหมู
แข็งที่มีผลตอลักษณะคุณภาพของกุนเชียง ซึ่งใชมันเสา

เปนสวนผสม มันเสาสามารถใชในผลิตภัณฑกุนเชียง  
โดยการใชทดแทนไขมันมันหมูแข็งมากกวารอยละ 5 
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 วัตถุดิบ   
       2.1.1 การเตรียมปลาดุก 
         นําปลาดุกมาขังในถัง 2 คืน (ประมาณ 48 ช่ัวโมง)  
เพ่ือใหปลาขับถายของเสียออกและกําจัดกล่ินโคลน
จากบอเพาะเล้ียง ทําการทําความสะอาด  แลเอาเฉพาะ
เน้ือที่ติดกับหนัง  แลวแยกหนังออกจากเน้ืออีกครั้ง
สวนไขมันปลาที่อยูพ้ืนทองแยกออก นําเน้ือปลาดุกหั่น
เปนช้ินไปแชตูเย็น เพ่ือใหอุณหภูมิลดลงเหลือประมาณ  
2  องศาเซลเซียสเก็บรักษาไวไมเกิน 6 วัน 

         2.1.2 วิธีการเตรียมมันเสา 
         ลางทําความสะอาดเศษดิน เศษหญาที่ติดมากับ
หัวมันเสา  ปอกเปลือกมันเสาและนําไปลางใหสะอาด
หั่นเปนช้ินใหมีขนาดเล็กลงนําไปน่ึงที่อุณหภูมิ 70-80 
องศาเซลเซียส นาน 45 นาที ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง 
(ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) นาน 5 นาที นําไปบดสับจน
ละเอียด 
2.2 การเตรียมตัวอยางกุนเชียงปลาดุกท่ี ท่ีใชนํ้ามันรํา
ขาวและมันเสาเพ่ือทดแทนไขมันหมู  
         โดยผลิตกุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวตอมัน
เสาเพ่ือทดแทนไขมันหมูตามสูตร(ดังตารางที่ 1) บดสับ 
เน้ือปลาจนละเอียดประมาณ 1 นาที (เติมผงเพรค และ
รีกัสเบส ตามลําดับในชวงการสับ) ผสมเครื่องปรุง เน้ือ
ปลาและมันเสาใหเขากัน บรรจุเน้ือปลาที่ผสมแลวลง
ในไส มัดเปนทอน อบแหงในตูอบ (Hot Air Oven) ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48 ช่ัวโมงหรือจน
เน้ือดานในมีสีแดงเสมอกัน  
2.3 ประเมินสมบัติของกุนเชียงปลาดุกท่ีใชนํ้ามันรํา
ขาวตอมันเสาเพ่ือทดแทนไขมันหมู 
         2.3.1 ความชอบทางประสาทสัมผัสของผูทดสอบ
ชิมตอกุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวตอมันเสาเพ่ือ
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ทดแทนไขมันหมูไดแกดานสี กล่ิน รสชาติ เน้ือสัมผัส  
และความชอบโดยรวม วางแผนการทดลองแบบสุมใน
บล็อกสมบูรณ (Randomized Complete Block Design;  
RCBD)  
         2.3.2  การประเมินคุณสมบัติทางเคมีของกุนเชียง
ปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาเพื่อทด แทนไขมันหมู 
ไดแก วิเคราะหความช้ืน ปริมาณโปรตีน (Crude Protein)   
การวิเคราะหปริมาณไขมัน (Crude Fat) วิเคราะหปริมาณเถา 
(Ash Content) วิเคราะหปริมาณ 2 - Thiobarbituric acid            
(TBA)   
          2.3.3 การประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของกุนเชียง
ปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาเพ่ือทดแทนไขมัน
หมู ไดแก การวัดคาลักษณะเนื้อสัมผัสโดยใชเครื่อง 
Texture Analyzer โดยวัดคา ความแขง็  

(Hardness) คาแรงยึดเหน่ียว (Cohesveness) คาแรงที่ใช
ในการเคี้ยว (Chewiness) คา Gumminess  คาการคืนตัว 
(Springiness)    
         การหาสีดวยเครื่องวัดคาสี (Colorimeter) โดยการ
หาคาความสวาง (L*)  ความแดง (a*)  และความเหลือง 
(b*)  ของสีผิวดานนอกและ ผิวของเน้ือกุนเชียงปลาดุก     
         ผลผลิ ตที่ ไ ด  ( Yield)  ก า รสูญ เ สี ย นํ้ าห นั ก  
(Cooking loss)   
 

2.4 ทําการวิเคราะหผลทางสถิติ   
         โดยใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance)  และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ีย
โดยใชวิธี Duncan’s New Multiple Rang test (DMRT) 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
ตารางท่ี  1  แสดงสวนผสมของกุนเชียงปลาดุก 
 

             สวนผสม                                                                                 ปริมาณ (รอยละ) 

                                                       T1    T2                      T3                                T4   
 

1. เนื้อปลาดุก           60.39   60.39  60.39                 60.39  
2. แปงมัน   3.97  3.97  3.97  3.97 
3. ผงเพรก   0.02  0.02  0.02  0.02 
4. โซเดียมอิริโธรเบท                     0.19  0.19  0.19  0.19  
5. น้ําตาล                   18.12  18.12  18.12                  18.12 
6. ซีอิ๊วขาว   0.60  0.60  0.60  0.60 
7. พริกไทย                    0.97  0.97  0.97  0.97 
8. เกลือ   1.60  1.6  1.6  1.6 
9. น้ํา   4.14  4.14  4.14  4.14 
10. น้ํามันรําขาว                      10   7    3     - 
11. มันเสา       -   3    7                                 10 

 

         T1, T2, T3 และ T4 คือ กุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาทดแทนไขมันหมูในสัดสวนรอยละ 10:0, 7:3, 
3:7 และ 0:10 ตามลําดับ 
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      ตารางท่ี 2 ลักษณะของกุนเชียงปลาดุกท่ีใชนํ้ามันรําขาวและมันเสาทดแทนไขมันหมูทางประสาทสัมผัสของผู
ทดสอบชิมท่ีมีตอกุนเชียงปลาดุก 

 

          สิ่งทดลองที่               คะแนนความชอบทางประสาทสัมผัส 

                              ส1ี/                  กล่ินns                   รสชาติns             เน้ือสัมผัส1/               ความชอบโดยรวม ns 

 1                       6.23a                 6.00                      6.10                     6.43a                                  6.13    

 2                        5.73a               5.63                      6.26                     5.86ab                                  6.16   

     3                       5.53 a               6.00                      5.86                      5.63b                                  5.70  

    4                      4.56b                 5.30                      5.43                      4.53c                                   5.50         

         CV. ( รอยละ )       27.02               23.67                     21.29                   23.93                                20.33 

        ns  =  ไมมีความแตกตางทางกันสถิติ  ( P > 0.05 )                      1/  =  มีความแตกตางกันทางสถิติ  ( P < 0.05 )  
 

     ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพดานเน้ือสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก 
 

 
 

สิ่งท่ีทดลอง 

ลักษณะเน้ือสัมผัส 
 

คาแรงที่ใชในการเคี้ยว      คาการเกาะตัวns     คาความเหนียว1/ (กรัม)        คาความแข็ง1/     คาความคืนตัวns 

1 

2 

3 

4 

         2118.26c                            0.64                         2648.43 c                       4059.57c                  0.73                  

         2855.30b                            0.60                        3552.71b                        5437.27b                  0.79      

2895.92b                             0.62                         3605.28b                       5471.18b                  0.77        

3804.14a                             0.68                       4770.46 a                       7431.90a                  0.72 

CV.(รอยละ)               2.29                             2.29                             7.71                              9.36                   1.84 
 

        ns  =  ไมมีความแตกตางทางกันสถิติ  ( P > 0.05 )                              1/  =  มีความแตกตางกันทางสถิติ  ( P < 0.05 )  
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหคาสีผิวดานในและดานนอกของกุนเชียงปลาดุก 

 
 

สิ่งท่ีทดลอง 

คาสี 
 

          คาความสวาง (L*)                                         ความแดง (a*)                                      ความเหลือง (b*) 

     ผิวนอกns          ผิวใน ns                            ผิวนอกns          ผิวใน 1/                      ผิวนอกns           ผิวใน1/         

1 

2 

3 

4 

      24.68              24.59                                4.72                 6.87 c                          8.50                 7.62a               

       24.39              24.84                               4.53                 6.70 c                           9.15                9.06b 

       24.31              25.15                                         4.52                   6.09 b                           8.96                 9.40b 

       25.10   25.91                               5.11                5.49 a                           9.33               10.02b               

CV.(รอยละ)         2.94                3.17                               3.01                4.55                             2.73                1.79 

        ns  =  ไมมีความแตกตางทางกันสถิติ  ( P > 0.05 )                              1/  =  มีความแตกตางกันทางสถิติ  ( P < 0.05 ) 
 

 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตท่ีไดและการสูญเสียนํ้าหนักของกุนเชียงปลาดุกเพ่ือสุขภาพ 

 

       สิ่งทดลอง                                      ผลผลิตท่ีได 1/(รอยละ)                                           การสูญเสียน้ําหนัก1/(รอยละ)   

1  64.18 a   35.82 d  

2  61.34 b   36.66 c  

3  59.26 c   40.74 b  

4  57.93 d   42.07 a  

 CV.(รอยละ)                                          1.52                                                                               2.35  
 

         1/ = มีความแตกตางทางสถิติ  ( P < 0.05 )  
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะหทางดานเคมีของกุนเชียงปลาดุกเพ่ือสุขภาพท้ัง 4 สิ่งทดลอง 
  สิ่งทดลองท่ี     การวิเคราะห 

              โปรตีนns        เถาns        ไขมัน1/         ความชื้น1/                                       TBA (มก. มาลอนัลดีไฮด/กก. ไขมัน) 

               (รอยละ)    (รอยละ)    (รอยละ)        (รอยละ)                                           กอนเก็บ1/                เก็บ 30 วัน1/ 

           1                  19.47           3.06           17.80a            13.49a                                                0.19ab                        1.50a                                                                           

           2                  19.33           2.89          14.56b            13.30a                                                0.18b                          1.31b 

            3                  19.38          2.94           11.56c              13.26a                                                 0.20a                         1.08c 

           4                  20.35           2.99            8.69d             11.99b                                                0.19ab                         0.91d       

  C.V. (รอยละ)         4.86          6.12            5.78  4.14                                          0.70                          3.73    

    ns  = ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P> 0.05)                                 1/  = มีความแตกตางกันทางสถิติ (P< 0.05) 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาความชอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑกุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามันรําขาวและมันเสา
ทดแทนไขมันหมู ในสัดสวนรอยละ 10:0 7:3 3:7  และ 
0:10 ตามลําดับ พบวา คะแนนความชอบดานสีและเน้ือ
สัมผัสจะลดลงเรื่อยๆเมื่อมีการใชนํ้ามันรําขาวลดลง
และใชมันเสาเพ่ิมขึ้น แตคะแนนความ ชอบดานกล่ิน  
รสชาติ และความชอบโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (P>0.05) แตจะมีแนวโนมลดลง  ดังน้ันเมื่อ
พิจารณาเลือกใชปริมาณนํ้ามันรําขาวและมันเสาที่
เหมาะสมในการทดแทนไขมันหมูของผลิตภัณฑ
กุนเชียงปลาดุก คือ การใชนํ้ามันรําขาวและมันเสา
ทดแทนไขมันหมูในสัดสวนรอยละ 7:3 เน่ืองจากมีคา
คะแนนความชอบ ดานตางๆของผูทดสอบชิมอยูใน
ระดับใกลเคียงกับการใชนํ้ามันรําขาวทั้งหมด  แต
สามารถลดปริมาณลงไดโดยการใชมันเสาทดแทน
ไขมันหมู  เมื่อนําผลิตภัณฑกุนเชียงปลาดุกที่ใชนํ้ามัน
รําขาวและมันเสาทดแทนไขมันหมูมาทดสอบหา
สมบัติดานเน้ือสัมผัสของกุนเชียงปลาดุก พบวาการใช
นํ้ามันรําขาวนอยและมันเสามากขึ้น มีผลทําใหคาแรงที่
ใชในการเคี้ยว, คาความเหนียว และคาความแข็งมีคา
เพ่ิมมากขึ้น แตไมมีผลตอคาการเกาะตัว และคาความ
คืนตัว สวนคาสีพบวาไมมีผลตอดานความสวางของผิว
ดานใน  และผิวดานนอก  คาความแดงผิวดานนอก  
และคาความเหลืองดานนอกของกุนเชียงปลาดุก แตทํา
ใหคาความแดงของผิวดานในมีคาลดลง และคาความ
เหลืองดานในมีคาเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ียังทําใหคาผลผลิต
ที่ไดมีคาลดลง และการสูญเสียนํ้าหนักเพ่ิมมากขึ้น  
จากนําไปวิเคราะหทางดานเคมี พบวา ปริมาณโปรตีน
และปริมาณเถ า  ไมมีความแตกต างกันทางสถิติ         
(P> 0.05) ปริมาณไขมันและปริมาณความช้ืนมีปริมาณ
ลดลง สวนปริมาณ 2-Thiobarbituric acid (TBA)    
กอนการเก็บรักษามีคาตํ่าแตกตางกันเล็กนอย สวนคา 
TBA ของกุนเชียงปลาดุกหลังจากทําการเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิหอง 30 วัน จะเพิ่มมากขึ้น แตกุนเชียงปลาดุก
ที่ใชนํ้ามันรําขาวลดลงและใชมันเสาเพิ่มขึ้นจะมีคา   
TBA เพ่ิมมากขึ้นนอยกวา นอกจากน้ีคา TBA     

 
ของกุนเชียงปลาดุกเพ่ือสุขภาพทั้ง 4 สิ่งทดลองมีคาไม
เกิน 3.0 มิลลิกรัมมาลอนัลดีไฮดตอกิโลกรัมไขมันตาม
มาตรฐานแสดงใหเห็นวาเปนคาที่สามารถยอมรับได   
เมื่อผานการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 
30 วัน 
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ประสิทธิภาพของปุยอินทรียและปุยเคมี ในการเพ่ิมผลผลิตหญาหวายขอ  
เพ่ือเปนอาหารโคชน  

 

เผด็จ สังขไพฑูรย 
1 
ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล

1 
และ สมศักดิ์ เล่ียมนิมิตร

1  

 

บทคัดยอ—  ศึกษาอิทธิพลของชนิดปุยและระดับโดโลไมทที่มีผลตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิตและสวนประกอบ
ทาง เคมีของหญาหวายขอ (Whip grass; Hemathria compressa.) ซึ่งเปนหญาที่มีความเหมาะสมสําหรับการเล้ียงโคชน 
ภายใตสภาพแวดลอมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ระหวางเดือน กุมภาพันธุ 
– ธันวาคม 2552 วางแผนการทดลองแบบ 4 × 4 Factorial in Completely Randomized Design จํานวน 4 ซ้ํา 
ประกอบดวย 2 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 ชนิดของปุย 4 ชนิด (1.ไมใสปุย 2. ปุยคอก (มูลโคแหง) อัตรา 1000 กก./ไร 3. ปุย
ชีวภาพ อัตรา 1000 กก./ไร และ 4. ปุยยูเรีย อัตรา 20 กก./ไร รวมกับปุยคอกอัตรา 500 กก./ไร) ปจจัยที่ 2 ระดับของโดโลไมท      
4 ระดับ (0  500  1000 และ 1500 กิโลกรัม ตอไร) วิธีการใสปุยโดยการแบงใส ขณะเตรียมแปลงปลูกและหลังการตัด  
แตละครั้ง การใสโดโลไมท ใสครั้งเดียวพรอมกับการเตรียมแปลงปลูก คาความเปนกรดเปนดางของดินกอนใส โดโลไมท 
มีคาอยูระหวาง 6.4 – 6.6 ผลการทดลองพบวา การเจริญเติบโต (ความสูงของตน เสนผาศูนยกลางของตน ความยาวของ
ใบ ความกวางของใบ) ของหญาหวายขอหลังการตัดเมื่ออายุ 15 30 และ 45 วัน กลุมทดลองที่ใสปุยทุกชนิดมีการ
เจริญเติบโตดีกวากลุมที่ไมใสปุยอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ชนิดของปุยมีอิทธิพลตอการใหผลผลิตของหญาหวายขอ
ตอครั้งการตัดทั้งในสภาพสดและแหง การใชปุยยูเรียรวมกับปุยคอก ทําใหปริมาณผลผลิตนํ้าหนักสดและแหงเฉล่ียตอ
ครั้งการตัดสูงที่สุด (2036.43 และ 513.18 กก./ไร) การใชปุยคอก และปุยชีวภาพ ใหผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหง
ใกลเคียงกัน (1855.12 และ 467.36  1818.75 และ 458.32 กก./ไร ตามลําดับ) แตกตางกับกลุมที่ไมใชปุยอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่ง (P<0.01) ผลผลิตนํ้าหนักสดและแหงเฉล่ียตอครั้งการตัดตํ่าที่สุด (1220.43 และ 307.55 กก./ไร) นอกจากน้ีลักษณะ
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตลดลงในการตัดครั้งตอไป สวนประกอบทางเคมีของหญาหวายขอที่ไดรับปุยทั้ง 4 
ชนิด มีคา NDF ADF และ lignin เฉล่ียใกลเคียงกัน คือ 67.63 % 37.54 %และ 4.60% ตามลําดับ สวนคาโปรตีนรวม หญา
หวายขอกลุมที่ใสปุย จะมีคาใกลเคียงกัน (10.55- 11.10 %) จะมีคาสูงกวากลุมหญาหวายขอที่ไมใสปุย (P<0.01) มีคา
โปรตีนรวมเฉล่ีย 7.80% สวนระดับของโดโลไมทแตละอัตราไมมีผลตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิตทั้งในสภาพสด
และสภาพแหง และสวนประกอบทางเคมีของหญาหวายขอ (P>0.05) ชนิดของปุยและระดับโดโลไมทไมมีปฏิกิริยา
สัมพันธตอการเจริญเติบโต การใหผลผลิตและสวนประกอบทางเคมี (P>0.05) ดังน้ันการปลูกหญาหวายขอจึงควรใชปุย
อินทรียเปนหลักและเสริมดวยปุยเคมี โดยการแบงใสทุกครั้งหลังจากการตัด ทําใหปริมาณผลผลิตของหญาหวายขอ
สูงขื้นและอายุการใชประโยชนจากแปลงหญานานขึ้น  
 

คําสําคัญ  หญาหวายขอ โคชน  ปุยอินทรียและอนินทรีย  โดโลไมท  
 
         1สาขาวิชาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช     
109 หมู 2 ต.ถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 
โทรศัพท: (075) 773131-2 โทรสาร (075) 239936 
E-mail: phadetsang@yahoo.com   
E-mail: sirisakb@hotmail.com 
 

 

1. บทนํา  
 

         หญาหวายขอ (Whip grass; Hemathria compressa ) 
เปนหญาพ้ืนเมืองหรือหญาธรรมชาติที่นิยมใช เล้ียงวัวชน
กันมากในภาคใต โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
จังหวัดใกลเคียงเน่ืองจากผูเล้ียงโคชนจะมีความพิถีพิถัน 
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ในการเลือกชนิดของหญา สมศักด์ิ (2543) รายงานวา 
หญาพ้ืนเมืองที่ใชเล้ียงโคชนในภาคใต มีความ
แตกตางกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศ เชน บริเวณ
พ้ืนที่ลุมดานอาวไทย บริเวณจังหวัดพัทลุง และ
นครศรีธรรมราช เขตลุมนํ้าปากพนัง ไดแก เชียรใหญ 
เฉลิมพระเกียรติ ชะอวด นิยมใชหญาหวายขอ 
(Hemathria compressa) หญาชันกาด (Panicum 
repens)) วัวชนที่อยูในเขตที่ราบสูงเชิงเขา ไดแก    ทุง
สง จันดี รอนพิบูลย นิยมหาหญาหราดหรือหญาขมคา 
(Microstegium ciliatum) ซึ่งมีปริมาณมากในสวน
ผลไม ขณะที่วัวชนบริเวณคาบสมุทรสะทิงพระ ไดแก 
หัวไทร ระโนด สะทิงพระ นิยมหญากานแดง 
(Dichanthium caricosum) จะพบขึ้นอยูตามคันนา 
ขอบบอเล้ียงกุง และขอบคันคู ไรนาสวนผสม 
ลักษณะของหญาหวายขอ เปนพืชที่มีอายุหลายป     มี
เหงาสั้นๆ อยูใตดิน ลําตนก่ึงต้ังก่ึงเล้ือย บริเวณขอที่
สัมผัสกับดินจะมีรากแตกออกมา พรอมกับตนใหม มี
ความสูงประมาณ 60 เซนติเมตร ใบมีลักษณะเปนมัน
ผิวเรียบไมมีขน ปลายใบแหลม ขนาดใบกวาง 5-6 
มิลลิเมตร กาบใบและลําตนขณะยังออน จะมีสี
คอนขางแดง และจะเปล่ียนเปนสีเขียวเมื่ออายุมากขึ้น 
ชอดอกอาจเปนชอเด่ียวๆ หรือมีหลายแขนง แขนงชอ
ดอกคอนขางกลม มีความยาว 8-10 เซนติเมตร แตไม
ติดเมล็ด จากการ ศึกษาของสมพลและคณะ (2548) 
แสดงใหเห็นวา การตัดหญาหวายขอที่ระยะเวลาการ
ตัด 60 วัน จะไดผลผลิต นํ้าหนักแหงตอปมากกวา 
ระยะ การตัด 45 วัน แตจะตรงขามกับคุณภาพ 
เน่ืองจากหญาพ้ืนเมือง มีระยะเวลาที่เหมาะสมตอการ
ใชประโยชน เปน อาหารสัตวคอนขางสั้นและการใช
ปุยยูเรีย ในอัตรา 60 กิโลกรัม จะใหผลผลิตตอป ไม
แตกตาง กับการใชปุยยูเรีย ในอัตรา 20 กิโลกรัม ตอ
ไร แตการใชปุยไนโตรเจน    ในอัตราสูงติดตอกัน จะ
ทําใหดินมีความเปนกรด ควรปรับ pH ของดินโดยการ
ใสปูนขาว (ground limestone) Hopkin (2000) รายงาน
วา สามารถเพ่ิมผลผลิตนํ้าหนักแหงของหญา จาก 6 
ตัน ตอ เฮกตาร ที่ระดับ pH 4.5 เปน 9 ตันตอเฮกตาร 
ที่ระดับ pH 6.0 – 6.5 เน่ืองจากหญา หวายขอเปนหญา

พ้ืนเมือง สวนใหญใหผลผลิตตํ่า และองคความรู
เก่ียวกับหญา หวายขอยังอยูในวงจํากัด ดังน้ัน 
คณะผูวิจัยจึงได ทําการศึกษาผลของชนิดปุย และ
ระดับของโดโลไมท ตอการเพ่ิมผลผลิต ของหญา 
หวายขอ ในสภาพท่ีมีการชลประทาน เพ่ือแกปญหา
การขาดแคลนหญาสําหรับการเล้ียงโคของเกษตรกร
ตอไป  
 

2. วิธีการวิจัย  
 

         ดําเนินการทดลองในแปลงพืชอาหารสัตว 
สาขาสัตวศาสตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วิ ชัย  วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช ไสใหญ อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดินบริเวณแปลงทดลองเปนดินรวน
เหนียว ระดับ pH เฉล่ียกอนการใสโดโลไมท เทากับ 
6.5 ระยะเวลาการทดลอง ระหวางเดือน กุมภาพันธ - 
ธันวาคม 2552 มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี  
 

1. การเตรียมการทดลอง  
         1.1 แผนการทดลอง ใชแผนการทดลอง 4 x 4 
Factorial in CRD มี 16 กลุมทดลอง แตละกลุม
ทดลองมี 4 ซ้ํา ปยจัยแรกประกอบดวยชนิดปุย 4 
ชนิด คือ ไมใสปุย ปุยคอก (มูลโค) ปุยชีวภาพ และ
ปุยยูเรีย รวมกับ ปุยคอก ปยจัยที่สองประกอบดวย
ระดับการใสโดโลไมท 4 ระดับ คือ 0 500 1000 และ
1500 กิโลกรัมตอไร ปุยคอกและปุยชีวภาพ มี
ความช้ืนไมเกิน 13 %  
        1.2 การเตรียมแปลงทดลอง ทําการไถดะ และ
ไถพรวน ปรับระดับพ้ืนที่ใหสม่ําเสมอ จัดแบงแปลง
ออกเปน แปลงยอยขนาด 4 x 4 เมตร ระยะหาง
ระหวางแปลง 1 เมตร รวมแปลงยอยทั้งหมด 64 
แปลง และในแตละแปลงยอยจะมีการชักรองเปน
แถวลึก 10 เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถว 30 
เซนติเมตร 
         1.3 การใสปุยและโดโลไมท ปุยคอก อัตรา 
1000 กก./ไร ปุยชีวภาพ อัตรา 1000 กก./ไร และ ปุย 
ยูเรีย อัตรา 20 กก./ไร รวมกับ ปุยคอก อัตรา 500 
กก./ไร หวานปุยอยางสม่ําเสมอใหทั่วทั้งแปลงแลว
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สับดินกลบกอนปลูกหญา และใสทุกครั้งหลังจากตัด
หญา สวนโดโลไมท ใสครั้งแรกครั้งเดียว กอนการ
ปลูกหญา  
         1.4 การปลูกและดูแลรักษา  เริ่มปลูกวันที่ 31 
มีนาคม 2552 โดยใชทอนพันธุหญาหวายขออายุ
ประมาณ 50-60 วัน ยาวประมาณ 5 น้ิว นํามาบม
ประมาณ 3 วัน เพ่ือใหแตกตากอนที่จะปลูกและวาง
ทอนพันธุหญาหวายขอใหนอนไปตามแนวรองที่
เตรียมไวแลว กลบดินตรงกลางทอนพันธุปลอยให
ปลายหัว-ทายโผลพนดินขึ้นมา และปลูกซอม
หลังจากปลูกหญา 10-14 วัน ทําการกําจัดวัชพืช
ตลอดเวลาการทดลอง บริเวณแปลงทดลองมีระบบ
การใหนํ้าแบบพนฝอย มีการใหนํ้าในชวงที่ไมมี    
ฝนตก  
         1.5 การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโต ศึกษา
การเจริญเติบโตของหญาหวายขอหลังจากตัดหญา
ครั้งแรก เมื่ออายุ 15, 30 และ 45 วัน โดยการสุมและ
ทําเครื่องหมายตนหญาที่ทําการศึกษา ลักษณะการ
เจริญเติบโตที่ศึกษา ไดแก ความสูงหรือความยาวของ
ลําตน เสนผาศูนยกลางของลําตน ความยาวของใบ 
ความกวางของใบ  
         1.6 การเก็บเก่ียวผลผลิตหญา ตัดหญาหวายขอ
สูงจากพ้ืนดิน 5-10 เซนติเมตร โดยตัดหญาครั้งแรก
เมื่ออายุ 70 วัน หลังจากปลูก (วันที่ 9 มิถุนายน 2552) 
และตัดหญาครั้งตอไป คือ ตัดในชวงเวลาทุกๆ 45 วัน 
(ระยะการทดลองตัดหญา 4 ครั้ง) ช่ังนํ้าหนักสด และ
สุมตัวอยางหญาสดจํานวน 500 กรัม อบที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส นํามาช่ังคํานวณหาผลผลิตนํ้าหนัก
แหงและวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีตอไป  
 

2. การบันทึกขอมูล  
 

1) ความเปนกรด-ดางของดิน (pH)  
2) บันทึกขอมูลการเจริญเติบโต หลังตัด ที่อายุ 15 30  
และ 45 วัน  
3) บันทึกผลผลิตนํ้าหนักสด และผลผลิตนํ้าหนักแหง  
4) วิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีของหญาหวาย
ขอประกอบดวย เปอรเซ็นตวัตถุแหง (Dry Matter) 

โปรตีน (Crude Protein) ผนังเซลล(Neutral Detergent 
Fiber; NDF) เยื่อใยทนกรด (Acid Detergent Fiber ; ADF) 
และลิกนิน (Lignin) ตามวิธีของ AOAC (1995) และ 
Georing and Van Soest (1970)  
 

3. การวิเคราะหขอมูล   

         วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยการวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Vanriance) โดยใชโปรแกรม 
SAS (มนตชัย, 2544) ตามแผนการทดลอง Factorial 
in Completely Randomized Design เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉล่ียโดยวิธี Duncan’s New 
Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980)  
 

3. ผลและการอภิปรายผล  
 

1. ลักษณะการเจริญเติบโตของหญาหวายขอ  
         หลังจากตัดหญาในแปลงทดลองทําการศึกษา
ลักษณะการเจริญเติบโต เมื่ออายุหลังการตัดที่ 15 30 
และ 45 วัน ลักษณะที่ศึกษา ไดแก ความสูงหรือความ
ยาวของลําตน เสนผาศูนยกลางของลําตน ความยาว
ของใบ ความกวางของใบ ผลการทดลอง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
  

ความยาวลําตน  
         เมื่อเปรียบเทียบในแตละระยะ 15 วัน แสดงให
เห็นวาความสูงหรือความยาวของลําตนในทุกแปลง 
จะเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ หลังจากการตัดเมื่ออายุ 15 วัน 
ในระยะหลังจากการตัด 15 -30 วัน อัตราการเพิ่ม
ความยาวของลําตนจะมีอัตราสูงที่สุด ระยะหลังการ
ตัด 30 – 45 วัน อัตราการเพ่ิมความยาวของลําตนจะ
ลดลง เน่ืองจากในระยะประมาณ 2 สัปดาหหลังการ
ตัด หญาหวายขอตองใชเวลาในการฟนตัว และพรอม
ที่จะเจริญเติบโตตอไป ระยะ 3 – 4 สัปดาห เปนระยะ
ที่หญาหวายขอมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วใน
สภาพแวดลอมที่ เหมาะสม หลังจากนั้นการ
เจริญเติบโตจะลดลง สอดคลองกับการทดลองของ 
เกียรติศักด์ิ และคณะ (2537) ที่แสดงใหเห็นวา ความ
สูงของหญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) จะเพ่ิมขึ้น
อยางชาๆ ในระยะ 7 สัปดาหแรกของการเจริญเติบโต 
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เฉล่ียประมาณ 5 เซนติเมตรตอสัปดาห และเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็วในระยะกลาง (7 – 10 สัปดาห) ประมาณ 
16 – 25 เซนติเมตรตอสัปดาห หลังจากน้ันความสูง
จะเพ่ิมขึ้นอีกเล็กนอย เชนเดียวกับการศึกษาของ
สาธิต และคณะ (2550) รายงานวา ในหญากินนีสีมวง
ระยะ 20 วันหลังการตัด หญายังฟนตัวไมเต็มที่ ระยะ 
30 วันหลังตัด หญาจะมีการเจริญเติบโตอยางเต็มที่ 
เมื่ออายุ 40 วัน การเจริญเติบโตจะลดลง เมื่อ
เปรียบเทียบความยาวลําตนในแตละแปลงที่ชนิดของ
ปุยแตกตางกัน พบวา เมื่ออายุ 45 วัน แปลงที่ใสปุย

คอกรวมกับปุยยูเรีย ความยาวของลําตนสูงที่สุด     
(P< 0.01) เทากับ 104.87 เซนติเมตร แปลงที่ใสปุย
คอก และปุยชีวภาพ มีความยาวลําตนใกลเคียงกัน 
เฉล่ีย เทากับ 96.31 และ 96.81 เซนติเมตร ตามลําดับ 
สวนแปลงที่ไมใสปุย มีความยาวลําตนตํ่าที่สุด เฉล่ีย 
เทากับ 84.31 เซนติเมตร เน่ืองจากหญาหวายขอมีลํา
ตนแบบก่ึงต้ังก่ึงเล้ือย เมื่อลําตนมีความสูงประมาณ 
60 เซนติเมตร หลังจากน้ันลําตนจะเล้ือย ทําใหลําตน
มีความยาวในแนวราบเพ่ิมขึ้น 

 
 

ตารางที่ 1 การเจริญเติบโตของหญาหวายขอท่ีไดรับชนิดปุยและระดับโดโลไมทตางกันหลังการตัดท่ีอายุ 15 30  และ 
45 วัน  

 

กลุมทดลอง 

ความยาวลําตน(ซม.)*  เสนผา ศูนยกลาง ลําตน 
(มม.)*  

ความยาวใบ (ซม.)*  
                  

ความกวางของใบ(มม.)* 

ระยะการตัด (วัน)  ระยะการตัด (วัน)  ระยะการตัด (วัน)  ระยะการตัด (วัน)  

15  30  45  15  30  45  15  30  45  15  30  45  

ชนิดปุย  

ไมใสปุย  12.56
ค

 58.68
ค

 84.31
ค

 3.13
ข

 3.14
ค

 3.19
ค

 10.20
ค

 11.32
ค

 12.91
ค

 5.26 
ข

 5.36
ข

 5.67
ข

 
ปุยคอก  14.50

ข

 65.68
ข

 96.31
ข

 3.45
ก

 3.76
ก

 3.84
ก

 11.52
ข

 13.63
ข

 14.81
ข

 5.52
ก

 5.81
ก

 6.53
ก

 
ปุยชีวภาพ  14.68

ข

 69.62
ข

 96.81
ข

 3.56
ก

 3.63
กข

 3.69
ข

 11.86
ข

 13.34
ข

 14.53
ข

 5.53
ก

 5.84
ก

 6.38
ก

 
ปุยคอก+ยูเรีย  16.56

ก

 75.68
ก

 104.87
ก

 3.34
ก

 3.48
ข

 3.62
ข

 13.66
ก

 16.10
ก

 16.47
ก

 5.63
ก

 5.96
ก

 6.36
ก

 
ระดับโดโลไมท (กก./ไร)  

0  13.84  66.56  95.37  3.32  3.53  3.62  11.63  13.27  14.25  5.41  5.58  6.10  

500  14.56  67.56  95.18  3.40  3.47  3.41  11.72  13.92  14.54  5.50  5.90  6.02  

1000  14.78  68.06  96.50  3.50  3.57  3.53  12.07  13.77  14.33  5.51  5.71  6.15  

1500  15.80  67.50  95.25  3.36  3.52  3.45  11.60  13.67  14.22  5.58  5.78  6.18  

ชนิดปุย × ระดับโดโลไมท NS  

CV. (%)  7.40  8.65  9.84  5.84  7.30  9.79  6.40  5.82  7.35  6.56  7.64  4.46  
 

หมายเหตุ  
* คาเฉล่ียในแถวต้ังเดียวกัน กํากับดวยพยัญชนะตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P <0.05)  
NS = ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน 
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เสนผาศูนยกลางลําตน  
         แปลงหญาที่ใสปุยทุกแปลง มีขนาดเสนผาศูนย 
กลางลําตนมากกวา แปลงหญาที่ไมใสปุย การเพ่ิมขึ้น
ของ ขนาดเสนผาศูนยกลางของตน จะเพ่ิมขึ้นมากใน
ระยะ 15 วันแรกของการตัด แปลงที่ใสปุย มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง ด้ังแด 3..34 -3.56 เซนติเมตร มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P<0.01) กับแปลงที่
ไมใสปุย มีขนาดเสนผาศูนยกลางเฉล่ีย เทากับ 3.13 
เซนติเมตร จากการทดลองจะเห็นไดวา เฉพาะแปลง
หญาหวายขอที่ใสปุย แปลงที่มีลําตนยาวกวา จะมี
ขนาดของเสนผาศูนยกลางของลําตนนอยกวาแปลงที่
มีความยาวของลําตนนอยกวาอยางมี นัยสําคัญ 
(P<0.05) เน่ืองจากการเพ่ิมความยาวของลําตน อาจ
ทําใหขนาดของเสนผาศูนยกลางลดลง แตลักษณะ
ดังกลาวไมมีผลตอปริมาณผลผลิต  
 

ความยาวของใบ และความกวางของใบ  
         วัดจากใบเดียวกัน แปลงที่มีการใสปุย ความยาว
และความกวางของใบ มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญ (P<0.01) กับแปลงท่ีไมใสปุย โดยความ
ยาวและความกวางของใบจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วหลัง
ระยะการตัด 15 วัน แปลงท่ีใสปุยคอกรวมกับปุยยูเรีย 
มีความยาวของใบมากกวาแปลงอื่นๆ ในทุกระยะการ
ตัด เมื่อเปรียบเทียบความยาวของใบท่ีอายุ 45 วัน 
พบวาแปลงที่ใสปุยคอกรวมกับยูเรีย มีความยาวของ
ใบเฉล่ีย เทากับ 16.47เซนติเมตร มากกวา (P<0.05) 
แปลงที่ใสปุยคอกและปุยชีวภาพ ซึ่งมีความยาวของ
ใบใกลเคียงกัน (14.81 และ 14.53 เซนติเมตร 
ตามลําดับ) สวนแปลงที่ไมใสปุยความยาวของใบ
ตํ่าสุด เทากับ 12.91 เซนติเมตร สวนความกวางของ
ใบเมื่ออายุ 45 วัน พบวา แปลงที่ใสปุยมีความกวาง
ของใบไมแตกตางกัน ต้ังแต 6.38 – 6.53 มิลลิเมตร 
แตจะมากกวาแปลงที่ไมใสปุย มีความกวางของใบ 
เทากับ 5.67 มิลลิเมตร สอดคลองกับการรายงานของ
สมพล และคณะ (2545) ไดกลาวถึงลักษณะของหญา
หวายขอ วา โดยท่ัวไป มีความสูงประมาณ 60 
เซนติเมตร ขนาดใบกวาง 5 – 6 มิลลิเมตร ความยาว

ของใบ 14 – 20  เซนติเมตร ในการศึกษาครั้งน้ี ระดับของ
โดโลไมทแตละอัตราไมทําใหลักษณะการเจริญของ
หญาหวายขอแตกตางกัน และไมมีปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางชนิดของปุยและระดับของโดโลไมท  
 

2.  ผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของหญาหวายขอ  
         ผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของหญา
หวายขอ แตละกลุมทดลอง จะเห็นวา แปลงที่ใสปุย
ใหผลผลิตสูงกวาแปลงท่ีไมใสปุย อยางมีนัยสําคัญยิ่ง 
(P<0.01) แสดงไวในตารางท่ี 2 โดยหญาหวายขอที่
ใสปุยยูเรียรวมกับปุยคอก ใหผลผลิตสูงที่สุด โดย
ผลผลิตนํ้าหนักสด และน้ําหนักแหง เมื่อตัดครั้งแรก
อายุ 70 วัน เทากับ 2078.44 และ 519.60 กิโลกรัมตอ
ไร ตามลําดับ สวนผลผลิตเฉลี่ยนํ้าหนักสดและ
นํ้าหนักแหงเมื่ออายุการตัด 45 วัน เทากับ 2036.43 
และ 513.18 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แปลงที่ไมใส
ปุยมีผลผลิตรวมนอยที่สุด โดยเมื่อตัดครั้งแรกอายุ 70 
วัน ใหผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหง เทากับ 
1,681.62 และ 420.41 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ สวน
ผลผลิตเฉล่ียนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงเมื่ออายุการ
ตัด 45 วัน เทากับ 1220.43 และ 307.55 กิโลกรัมตอ
ไร ตามลําดับ เน่ืองจากการใสปุยยูเรียรวมกับปุยคอก 
ทําใหพืชไดรับธาตุอาหารเพียงพอ สําหรับการ
เจริญเติบโตและการใหผลผลิต นอกจากน้ีปุยยูเรียมี
คุณสมบัติในการปลดปลอยธาตุอาหารไดเร็ว แตการ
ใสปุ ยให กับหญาหวายขอไมควรใส เฉพาะปุ ย
ไนโตรเจนเพียงอยางเดียว เพราะหญาหวายขอที่
ไดรับเฉพาะธาตุไนโตรเจนจะตอบสนองตอปุยตํ่า 
จะตองมีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมดวย 
สอดคลองกับการทดลองของ Fateh et. al. (2009) 
แสดงใหเห็นวา การใชปุยอินทรียและปุยเคมี กับ 
Globe artichoke (Cynara scolymus L.) ซึ่งปลูกเปน
พืชอาหารสัตว จะใหผลผลิตนํ้าหนักแหง เทากับ 
4860 กิโลกรัมตอเฮกตาร มากกวาการใชปุยเคมี ปุย
อินทรียเพียงอยางเดียว และไมใชปุย ที่ใหผลผลิต
นํ้าหนักแหง เทากับ 4130 2460 และ 2000 กิโลกรัม
ตอเฮกตาร ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 ผลผลิตของหญาหวายขอเม่ือตัดคร้ังแรกหลังปลูก 70 วัน และผลผลิตเฉล่ียเม่ืออายุการตัดแตละคร้ัง 45 วัน  
 

กลุมทดลอง 

ผลผลิตเมื่อตัดครั้งแรก อายุ 70 วัน  ผลผลิตเฉล่ียเมื่ออายุการตัด 45 วัน 

นํ้าหนักสด  
(กก./ไร)  

นํ้าหนักแหง  
(กก./ไร)  

นํ้าหนักสด  
(กก./ไร)  

นํ้าหนักแหง  
(กก./ไร)  

ชนิดปุย  
ไมใสปุย  1681.62

ค

 420.41
ค

 1220.43
ค

 307.55
ค

 
ปุยคอก  2044.62

กข

 511.15
กข

 1855.12
กข

 467.36
กข

 
ปุยชีวภาพ  2018.12

ข

 504.46
ข

 1818.75
ข

 458.32
ข

 
ปุยคอก +ยูเรีย  2078.44

ก

 519.60
ก

 2036.43
ก

 513.18
ก

 
ระดับโดโลไมท(กก./ไร)  

0  1946.31  486.61  1733.63  436.87  

500  1964.63  491.23  1718.50  433.06  

1000  1981.06  492.53  1748.44  440.60  

1500  1930.56  482.67  1730.19  435.87  

ชนิดปุย × ระดับโดโลไมท                                                                              NS  

CV.(%)  2.74  2.86  2.19  2.24  
 

หมายเหตุ  
คาเฉล่ียในแถวต้ังเดียวกัน กํากับดวยพยัญชนะตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (P <0.05)  
NS = ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน 
 

         สวนแปลงที่ใสปุยมูลโค และปุยชีวภาพพียง
อยางเดียว ใหผลผลิตไมแตกตางกัน (P>0.05) 
ผลผลิตเฉล่ียนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหง เมื่ออายุการ
ตัด 70 วัน เทากับ 2044.62 511.15 และ 2018.12 
504.46 กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ เมื่ออายุการตัด 45 
วัน เทากับ 1855.12 467.36 และ 1818.75 458.32 
กิโลกรัมตอไร ตามลําดับ แปลงที่ใสปุยคอกและปุย
ชีวภาพ ใหผลผลิตตํ่ากวาแปลงที่ใสปุยคอกรวมกับ
ปุยยูเรีย เน่ืองจากปุยคอก และปุยชีวภาพ แมจะมีธาตุ
อาหารครบ แตอาจมีในระดับตํ่า แตการปลดปลอย
ธาตุอาหารจะเกิดขึ้นอยางชาๆ และตอเน่ือง ทําให
การใชปุยอินทรียกับหญาหวายขอ ในระยะยาว อาจ
ลดปริมาณและจํานวนครั้งการใสปุยลงไดบาง ซึ่ง 
Fateh et. al. (2009 ) สรุปวา พืชสามารถนําธาตุ
ไนโตรเจนจากปุยคอก ไปใชประโยชน ไดเพียง 20% 

ในปที่ 1 และจะเพ่ิมขึ้น เปน 35 % ในปที่ 2 สวน
ระดับของโดโลไมทแตละอัตรา ไมมีผลตอการให
ผลผลิตของหญาหวายขอ ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธ
ระหวางชนิดปุยและระดับโดโลไมท  
 

3. องคประกอบทางเคมี   

         ผลของช นิดปุ ย และระ ดับโดโลไมท ต อ
สวนประกอบทางเคมีของหญาหวายขอ แสดงไวใน
ตารางที่ 3  
1. โปรตีน  
 

         โปรตีนที่ไดเปนโปรตีนรวมหรือโปรตีนหยาบ 
(crude protein; % nitrogen × 6.25) ปริมาณโปรตีน
ของหญาหวายขอที่ไดรับปุยทุกชนิดมีมากกวาที่ไม
ใสปุย (P < 0.01) หญาหวายขอที่ไมใสปุยมีปริมาณ
โปรตีนตํ่าที่สุด เทากับ 7.80 เปอรเซ็นต สวนหญา
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หวายขอที่ไดรับปุยชนิดตางๆ มีระดับโปรตีน
ใกลเคียงกัน คือปริมาณโปรตีนของหญาหวายขอที่
ใสปุยคอกรวมกับยูเรีย ปุยคอก และปุยชีวภาพ         
มีระดับโปรตีนเฉล่ีย 11.10 10.65 และ 10.45  
 

เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากพืชจะใชแหลงของ
ธาตุไนโตรเจนสําหรับการสัง เคราะหโปรตีน 
สอดคลองกับสายัณห (2540) สายัณห และคณะ

(2542) รายงานวา ระดับโปรตีนในพืช เพ่ิมขึ้นตาม
อัตราปุยไนโตรเจน การยืดอายุการตัดและการเพ่ิม
ปริมาณปุยไนโตรเจนใหสูงขึ้น ไมทําใหระดับ
โปรตีนเพ่ิมขึ้น ในทางตรงขามทําใหระดับโปรตีน
ลดลง สวนระดับของโดโลไมทไมมีผลตอปริมาณ
โปรตีนของหญาหวายขอ 
 

 

ตารางท่ี 3 สวนประกอบทางเคมีของหญาหวายขอท่ีไดรับชนิดปุยและระดับโดโลไมทตางกันเม่ืออายุการตัดท่ี 45วัน  
 

กลุมทดลอง  สวนประกอบทางเคมี ( % บนฐานของวัตถุแหง)  

%วัตถุแหง  % โปรตีน * % NDF  % ADF  % ADL  

ชนิดปุย  

ไมใสปุย  27.94  7.80
ข

 68.05  37.65  4.65  

ปุยคอก  26.62  10.65
ก

 67.46  37.32  4.54  

ปุยชีวภาพ  27.78  10.45
ก

 67.80  36.86  4.35  

ปุยคอก + ยูเรีย  27.64  11.10
ก

 66.89  37.80  4.70  

ระดับโดโลไมท (กก./ไร)  

0  27.52  9.78  67.47  37.84  4.56  

500  27.45  9.92  67.86  37.30  4.64  

1000  27.63  10.32  67.50  37.67  4.50  

1500  27.50  10.02  67.68  37.74  4.60  

ชนิดปุย × ระดับโดโลไมท  NS  
 

หมายเหตุ  
* คาเฉล่ียในแถวต้ังเดียวกัน กํากับดวยพยัญชนะตางกัน มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P <0.01)  
NS = ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธตอกัน 
 

2. ผนังเซลล (cell wall or NDF) เย่ือใยทนกรด 
(ADF) และ ลิกนิน (lignin)  
         NDF เปนสวนของผนังเซลล ADF เปนสวนเย่ือ
ใยที่ยอยไดยาก ลิกนิน เปนสวนที่สัตวใชประโยชน
ไมได หญาหวายขอทุกกลุมทดลองที่ตัดเมื่ออายุ 45 
วัน มีปริมาณ NDF ADF และ lignin ใกลเคียงกัน คือ 
มีคาอยูระหวาง 67.0 – 68.0 36.5 – 35.6 และ 6.4 – 
6.5 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เน่ืองจากหญาทุกแปลงอายุ
การตัดเทากันจึงไมพบความแตกตางของปริมาณเยื่อ
ใย จากการรายงานของนักวิจัย (สายัณห, 2540; 
สายัณห และคณะ, 2542; สาธิต และคณะ, 2550; 

Fateh et al, 2009) ทําใหทราบวา อายุของพืช มี
อิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงปริมาณเย่ือใยในพืช 
กลาวคือเมื่อพืชมีอายุมากขึ้น จะมีการสะสมเยื่อใย 
ADFและ lignin เพ่ิมขึ้น สวน NDF จะมีสัดสวนที่
ลดลง การทดลองคร้ังน้ี ระดับโดโลไมททุกอัตรา  
ไมมีผลตอสวนประกอบทางเคมีของหญาหวายขอ 
ไมมีปฏิกิริยาสัมพันธระหวางชนิดปุยและระดับ
โดโลไมท  
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4. สรุปผลการวิจัย  
 

         1. การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของหญา
หวายขอจะเพ่ิมขึ้นเมื่อมีการใสปุยอินทรและปุยเคมี 
หญาหวายขอมีการตอบสนองตอการใชปุยคอก 
รวมกับปุยยูเรียไดดีที่สุด ผลผลิตนํ้าหนักสด ตอครั้ง
การตัดเมื่ออายุ 45 วัน เฉล่ีย เทากับ 2036.43 กิโลกรัม 
ตอไร จากการทดลองครั้งน้ี พบวา เมื่อเปรียบเทียบ
การใชปุยคอกรวมกับปุยยูเรีย กับการไมใชปุย ทํา
ใหผลผลิตของหญาหวายขอเพ่ิมขึ้น 40 % 
         2. สวนประกอบทางเคมี หญาหวายขอ ที่ใสปุย
ทุกชนิดทําใหปริมาณโปรตีนรวมเพ่ิมขึ้น อิทธิพล
ของปุยทําใหโปรตีนรวมของหญาหวายขอเพ่ิมขึ้น
กวาการไมใชปุย 3 เปอรเซ็นต  
         3. ควรใสปุยทุกครั้งหลังการตัดหญา การใชปุย
อินทรีย สามารถลดปริมาณไดเมื่อตัดหญาครั้งที่ 3 
เพราะปุยอินทรียทําใหคุณสมบัติของดินเหมาะสมตอ
การเจริญเติบโตของพืชไดในระยะยาว นานกวา  
         4. การศึกษาครั้งน้ีระดับของโดโลไมท ไมมีผล
ตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของหญาหวาย
ขอและไมมีปฏิกิริยาสัมพันธกับชนิดของปุย ควรใช
โดโลไมท เมื่อ pH ของดินตํ่ากวา 4.5  
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การศึกษาผลกระทบการพัฒนาตออาคารอนุรักษในเขตชุมชนเมือง  
กรณีศึกษา : สถานทูตรัสเซีย (เดิม) 

 

อารี  เลาะเหม็ง 1  และ วิทยา  พิมลสิทธ์ิ2 

 

บทคัดยอ— สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย (เดิม) สันนิษฐานวาสรางขึ้นกอน ป พ.ศ.2459 โดยเจาของเดิม คือ          
หลวงจิตร จํานงวานิช (ถมยา  รงควนิช) ซึ่งตอมากิจการคาขาวของหลวงจิตร จํานงวานิช ขาดทุนจนถึงขั้นลมละลาย 
บานของหลวงจิตรจํานงหลังน้ีจึงตกเปนกรรมสิทธิ์ของกรมพระคลังขางที่  ในป พ .ศ .2468 พระบาทสมเด็จ                 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชทานบานหลังน้ีใหกับเจาพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟอ  พ่ึงบุญ ณ อยุธยา) ตอมาใน   
ป พ.ศ. 2469 เจาพระยารามราฆพไดขายคืนใหกับกรมพระคลังขางที่อีกครั้ง อาคารดังกลาวนาจะไดรับการปรับปรุงให
เปนโรงแรมมากอน ช่ือโรงแรมปรากฏอยู 2 ช่ือน่ันคือ ช่ือโรงแรมรอยัล และโรงแรมไทยแลนด  กอนที่กรมพระคลังขาง
ที่จะใหประเทศสหภาพสาธารณะรัฐโซเวียตโซเซียลิสตเชาอาคารดังกลาวเพ่ือเปนที่ทําการสถานอัครราชทูต ปจจุบัน 
พ้ืนที่ต้ังสถานทูตรัสเซีย (เดิม) กําลังการกอสรางโครงการอาคารชุดพักอาศัยสูง 33 ช้ัน และอาคารสํานักงานสูงประมาณ 
38 ช้ัน อาคารหลังใหมมีความสูงใหญบดบังทัศนียภาพของอาคารสถานทูตรัสเซีย(เดิม) นาจะเกิดผลกระทบทาง         
ทัศนภาพตออาคารอนุรักษ  ขั้นตอนในการประเมินผลกระทบการพัฒนาตออาคารอนุรักษ คือ การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน 
สํารวจภาคสนาม ประเมินผลกระทบทางกายภาพ สรางแบบสอบถามสาธารณชนและแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญวิชาชีพ   
          ผลการประเมินทางกายภาพ พบวา สถานทูตรัสเซีย (เดิม)เปนอาคารอนุรักษที่มีคุณคาสมควรเก็บรักษาไว
เปนมรดกของชาติ  ซึ่งถูกผลกระทบโดยธรรมชาติ โดยมนุษยและโดยพัฒนาการดานอสังหาริมทรัพย  ผลการประเมิน
โดยสาธารณชนมีความเห็นวาควรมีการพัฒนาพ้ืนที่แตควรอนุรักษอาคารเกาไวทั้งตัวอาคาร และพ้ืนที่บางสวน ไมเห็น
ดวยกับการสรางอาคารใหมขึ้นมาทดแทน แตถามีความจําเปนตองพัฒนาพ้ืนที่ก็ควรสรางอาคารใหมรอบๆ อาคาร
อนุรักษซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาที่เปนอยูในปจจุบัน โดยสรุปแลวสาธารณชนสวนมากไมเห็นดวยกับการสรางอาคาร
ใหมขึ้นในบริเวณอาคารสถานทูตรัสเซีย (เดิม) เพราะไมอยากใหอาคารใหมบดบังความสวยงามของอาคารอนุรักษ 
          ผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญวิชาชีพพบวา อาคารอนุรักษในเขตชุมชนเมืองน้ันโครงการใดที่มีขนาด
พ้ืนที่เพียงพอก็สามารถพัฒนาพ้ืนที่ตามศักยภาพในพื้นที่น้ันๆได แตตองมีการอนุรักษอาคารเดิมใหมากที่สุด ในการ
พัฒนาสามารถนํางบประมาณในการพัฒนาบางสวนมาทําการอนุรักษและปรับปรุงอาคารอนุรักษในพ้ืนที่ที่ทําการ
พัฒนาได สวนกรณีที่มีการสรางอาคารใหมในพ้ืนที่อาคารอนุรักษ ควรมีประโยชนใชสอยที่สอดคลอง สงเสริมตอ
อาคารอนุรักษ อาจมีการใชสอยรวมกันได อีกทั้งอาคารใหมไมควรบดบัง หรือทําลายความงดงามของอาคารอนุรักษ   
ใหดูดอยคาความงามลงไป 
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1. บทนํา 
 

         อาคารสถานทูตรัสเซีย(เดิม) ไดรับอิทธิพลตาม
แ บ บ ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม ต ะ วั น ต ก  เ ช น เ ดี ย ว กั บ
สถาปตยกรรมประเภทวังของพระราชวงศช้ันสูงอีก
หลายๆแหง  เปนสถาปตยกรรมในชวงสมัยของ  
รัชกาลที่ 6 เน่ืองจากพระองคไดทรงดําเนินนโยบาย
การพัฒนาประเทศ โดยเริ่มรับอารยธรรมตะวันตก    
มาปรับปรุงบานเมือง อันเปนการนําประเทศเขาสูยุค
สยามใหมที่เจริญรุงเรืองขึ้นอยางรวดเร็ว 
         ปจจุบันสถานทูตรัสเซีย (เดิม) ไดกลายเปนมรดก
ตกทอดสืบตอ กันมา  และอยู ในความ ดูแลของ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  และไดให
สัมปทานกับบริษัทขามชาติแหงหน่ึง นําไปพัฒนาใน
รูปแบบอสังหาริมทรัพย  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจใน
ประเด็นของการพัฒนาอาคารอนุรักษในเขตชุมชน
เมือง ที่เปนบริเวณใจกลางยานธุรกิจที่สําคัญ และยัง 
ไม มี ก า รศึ กษาข อมู ล ใน เ ชิ ง ลึก  ซึ่ ง แต เ ดิ มจ าก
ประสบการณที่ผานมา หากเปนอาคารอนุรักษประเภท
เดียวกันน้ี  กรมศิลปากรจะปรับเปล่ียนประโยชน       
ใชสอยไปเปนพิพิธภัณฑ หรือแหลงทองเท่ียวทาง
ศิลปวัฒนธรรมเปนสวนใหญ ซึ่งนับเปนวิธีการใช
ทรัพยากรตนทุนที่คอนขางลงทุนนอยแตไดผลมาก  
แต เ น่ืองจากบุคลากรผู เ ช่ียวชาญและงบประมาณ     
ของกรมศิลปากรมีคอนข างจํ า กัด  ในการนํามา
บูรณะปฏิสังขรณ  จึงไดนําโบราณสถานสถานทูต
รัส เซี ย ( เ ดิม )  ดังกล าว  มาพัฒนาในรูปแบบของ
อสังหาริมทรัพย  ดังที่มีสภาพปรากฏอยูในขณะน้ี 
ผลกระทบท่ีจะตามมา  จึงเปนประเด็นหลักที่นาสนใจ
วาทิศทางใหมน้ีจะเกิดผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบใด เพราะ
ยังมีโบราณสถานในเขตชุมชนเมืองในลักษณะเดียวกัน
น้ีอีกหลายแหงซึ่งยังขาดการบูรณะ หากแตวาอาจจะ
เปนทิศทางใหมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่ควบคู
ไปกับการอนุรักษไดอยางสมดุล  และอาจจะกลายเปน
โครงการพัฒนาเชิงอนุรักษตนแบบตอไปในอนาคต 
 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         2.1 ดําเนินการรวบรวมขอมูล ดานองคกร ดาน
กฎหมาย  ระเบียบที่ เ ก่ียวของ  และวิธีการอนุรักษ
สถาปตยกรรมและชุมชน ตลอดจนหลักเกณฑตางๆ 
ทางดานผังเมืองจากเอกสารวิชาการตางๆ 
         2.2 วิเคราะหผังบริเวณ ลักษณะและรูปแบบทาง
ศิลปสถาปตยกรรม รายละเอียดองคประกอบทาง   
ศิลปสถาปตยกรรมและโครงสรางและวัสดุกอสราง 
         2.3 จัดทําแบบสอบถามเพ่ือระดมความคิดเห็น
ทั้ ง จ ากภาค รัฐ  ภาคธุ ร กิ จ  ภาคประชาชนและ 
ผูเช่ียวชาญ ในการบริหารจัดการอนุรักษสถาปตยกรรม
และชุมชม 
         2.4 อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะแนว
ทางเลือกในการสนับสนุนและเอ้ืออํานวยใหบรรลุผล
การอนุรักษสถาปตยกรรมในเขตชุมชนเมือง และ
สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดในอนาคต 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 ผลการสํารวจลักษณะศิลปสถาปตยกรรม 
 

         จากการสํารวจสภาพที่ ดินพบวาขอบเขตของ 
ที่ดินมีลักษณะคลายเปนรูปตัว “L” (แอล) เปนที่ดิน
ขนาดประมาณ 12 ไร - งาน 36 วา2 โดยมีอาณาเขต 
ดังน้ี 

ทิศเหนือ   ติดตอกับ ที่ดินเอกชน 
ทิศใต  ติดตอกับ ถนนสาทร 
   เหนือ  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ ถนน 
   นราธิวาสราชนครินทร 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ ที่ดินเอกชน 
 
 

         การวางผังบริเวณไดรับอิทธิพลมากจากตะวันตก 
ซึ่งในสมัยน้ันการกําหนดตําแหนงอาคารในที่ ดิน   
สวนใหญเปนการวางอาคาร โดยการคํานึงถึงถนน
ดานหนาอาคารเปนสําคัญ สวนใหญมักวางดานหนา
อาคารออกสู ถนนภายนอกและขนานกับถนน   
ลักษณะเดนของการจัดผังบริ เวณบานแบบไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตก คือ ตัวบานมักแวดลอมดวยพ้ืนที่
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กวางขวาง บานผูมีฐานะดีประกอบไปดวยอาคาร  
หลายหลัง  ตัวอาคารสวนใหญมักวางเยื้องไปทาง
ดานหนาของที่ดิน สวนเรือนบาวไพร บริวารในบาน 
หรือเรือนครัวมักจะปลูกเปนแถวยาวตางหากจากตัว
บานและมักอยูดานหลัง  เวนที่โลงดานหนาที่ไวเปน
สนาม  มีถนนโคง หรือวงกลมรอบสนามทางดานหนา
อาคาร อาคารมีหนามุขเหลี่ยมหรือดานจั่วออกสูถนน
หนาอาคาร 

 

ภาพท่ี 1 แสดงลักษณะผังบริเวณเดิม           
 

         สามารถมองเห็นตัวอาคารไดจากภายนอก เปน
ลักษณะการวางผังบริเวณของคฤหาสนแบบยุโรป  
มีถนนโคงเขาไปถึงมุขอาคาร  สําหรับขึ้นลงรถยนต
ตรงบันไดใหญหนาอาคาร การตกแตงบริเวณมักปลูก
ตนไมใหญอยางมีระเบียบ   
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบอาคารหมายเลข 1 (ประธาน) 
 

         (1) อาคารหมายเลข 1 (อาคารประธาน) มีลักษณะ
เปนอาคารกออิฐฉาบปูน 2 ช้ันยกพ้ืนสูงประมาณ 1.00 
เมตร รูปทรงแบบยุโรปคลายกับวิลลาในประเทศอิตาลี 
ซึ่งเปนรูปแบบที่นิยมกอสรางกันทั่วไปในยุโรป ใน
สมัยคริสตศตวรรษที่ 19 
          แปลนพ้ืนช้ันลางภายในแบงออกเปนหองใหญ 
ทางทิศตะวันออกและตะวันตก โดยมีทางเดินกลางยาว
ตลอดประตูหนาจนถึงประตูหลัง ภายในหองดานทิศ
ตะวันออกแบงออกเปนหองใหญ 1 หอง และหอง
ขนาดกลางอีก 1 หองมีทางเขา-ออกสูเฉลียงดานหลัง
ได ทางดานทิศตะวันตกแบงออกเปนหองใหญ 1 หอง 
และหองเล็กทางดานหนาทางขึ้นบันไดหอคอยอีก       
1 หอง ซึ่งหองใหญทั้งสองหองน้ีมีเสาซึ่งมีลวดลาย   
ปูนปนประดับแบงสัดสวนภายใน 
         สวนแปลนพ้ืนช้ันบนภายในอาคารดานหนาเปน
หองหนามุขหกเหล่ียม ภายในหองดานทิศตะวันออก
เปนหองขนาดใหญ 1 หอง แตถูกแบงก้ันพ้ืนที่ออกเปน
หลายหอง  เ พ่ือใช เปนหองนอน  หองแตงตัว  และ
หองนํ้า สวนดานทิศตะวันตก แบงเปน หองขนาดใหญ 
2 หอง  มีประตูเ ช่ือมถึงกันได  มีทางเดินขนาบท้ัง
ดานหนา และหลัง โดยมีทางเดินกลางเช่ือมระหวาง
แนวทางเดินดานหนาและหลัง และริมทางเดินดานหลัง
มีหองเล็กขางบันไดอีก 3 หอง 
         รูปดานหนาอาคารประธาน สรางเปนมุขหกเหลี่ยม
ยื่นออกมาทําเปนทางเขาสู ตัวอาคาร ประตูมุขเปน
ทางเขาช้ันลางมีลักษณะเปนประตูสี่ เหล่ียมผืนผา 
ดานบนเจาะเปนชองแสงปลายโคงแบบ Segmental 
Arch และมีรวงผึ้งลายนกและใบไม มีระเบียงรูป     
ครึ่งวงกลมทางดานหนามุข และทางดานทิศตะวันตก
ของอาคารมีหอคอยสี่เหล่ียมสูง 3 ช้ัน ยื่นออกมาจาก
อาคาร  ผนังอาคารชั้นลางเซาะรองตามแนวนอน 
หนาตางสี่ เหล่ียมผืนผา  ดานบนเจาะเปนชองแสง 
ปลายโคงแบบ Segmental arch เชนกัน เหนือชองแสง
ประดับปูนปนโคงตามแนวชองแสง หนาตางช้ันสอง
ดานบนเจาะชองแสงสี่เหล่ียม เหนือชองแสงทําเปน  
บัวปูนปน หนาตางสวนที่เปนหอคอยช้ันสาม รูปทรง
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สี่เหล่ียมปลายโคงครึ่งวงกลม ผนังใตหนาตางเซาะรอง
เปนรูปสี่ เหล่ียมผืนผา ภายในเปนรูปวงกลม มีลาย    
ปูนปน และหลังอาคารเปนหลังคาทรงปนหยามุงดวย
กระเบื้องวาว 
 

         (2) อาคารหมายเลข 2 (ดานทิศตะวันตก) เปนอาคาร
กออิฐฉาบปูน 3 ช้ันรูปสี่เหล่ียมผืนผาซึ่งมีช้ันลางเช่ือม
กับอาคารหมายเลข 1 แปลนพื้นช้ันลางของอาคาร
หมายเลข  2 น้ี  มีทางเขา-ออกถึง  4 ทาง  มีลักษณะ
แบงเปนหองรูปสี่ เหล่ียมได 4 หอง มีทางเดินแบบ 
Single Corridor ดานในที่ติดกับลานโลง(Court) มี   
โถงมุขยื่นออกมาดานหนาสวนดานหลังเปนหองมุข 
ยื่นออกมา  แปลนพ้ืนช้ันที่สอง มีลักษณะแบงเปนหอง
รูปสี่เหล่ียมได 4 หอง มีทางเดินแบบ Single Corridor 
เหมือนช้ันลาง แตมีหองมุขเพ่ิมขึ้นมาอีกสองหอง       
มีบันไดข้ึนช้ันที่สามเพ่ิมขึ้นมาอีก 1 จุดในบริเวณเหนือ
ทางเดินที่เช่ือมกับอาคารหมายเลข 1 สวนบันไดกลาง
อาคารข้ึนมาไดเพียงช้ันน้ีเทาน้ัน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงรูปแบบอาคารหมายเลข 2 
 

         แปลนพ้ืนช้ันที่สาม  เปนหองกวางตลอดไมมี
ลักษณะการก้ันหองเหมือนช้ันที่สอง  แตคงเหลือ
รองรอยของโครงสรางเสากลางหองสองตน ที่แสดง
แนวแบงพ้ืนที่ออกเปนสองสวน  ภายในช้ันน้ีมีหองนํ้า
ขนาดเล็ก 1 หอง มีหองมุขออกมาสูลานโลงภายในหมู
อาคารเพียงดานเดียว 
  

         (3) อาคารหมายเลข 3 (ดานทิศตะวันออก) เปนอาคาร
กออิฐฉาบปูน 3 ช้ัน เชนเดียวกับอาคาร หมายเลข 2 แปลน
พ้ืนช้ันลางของอาคารเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา มีผนังก้ันแบง
หองออกเปน 3 หอง มีทางเดินแบบ Single Corridor      

ดานติดกับลานโลง มีประตูทางเขาอาคาร 3 ทาง มีมุข
ยื่นออกมาจากสวนกลางของอาคารเขาสูลานโลง
ภายในหมูอาคาร ทั้ง 3 ช้ัน มีการตอมุขยื่นออกไป
ทางดานทิศตะวันออก มีบันไดภายใน 2 ชุดบริเวณดาน
สกัดของอาคารท้ัง สองดาน สวนรูปแบบแปลนพื้นช้ัน
ที่สองและสาม มีลักษณะเชนเดียวกับอาคารหมายเลข 2 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงรูปแบบอาคารหมายเลข 4 
 

         (4) อาคารหมายเลข 4 เปนอาคาร 2 ช้ันที่หันหนา
เขาสูสนามภายในหมูอาคารเชนกัน แปลนพ้ืนของ
อาคารเปนรูปสี่ เหล่ียมผืนผา  มีบันไดข้ึนจากทาง
ดานหนาทั้งฝงซายและฝงขวา  และมีทางเดินหรือ    
ชานแลนดานหนาพาดยาวตลอดทั้งอาคารและมีไมก้ัน   
เปนลูกกรงกันตก 
         แปลนพ้ืนของอาคารช้ันลาง แบงหองตามการ   
ใชงานไดเปน 4 หองใหญ ทุกหองมีหองนํ้าและหอง
แตงตัว สวนช้ันบน ภายในเหมือนกันกับช้ันลาง จาก
ลักษณะการแบงหองดังกลาว อาคารนี้จึงนาจะเปน
อาคารบานพักเจาหนาที่เทาน้ัน 
 

3.2 การประเมินผลกระทบดานกายภาพ 
 

         จากการศึกษาผลกระทบการพัฒนาตออาคาร
อนุรักษในเขตชุมชนเมือง กรณีศึกษา : สถานทูตรัสเซีย 
(เดิม) พบวาอาคารสถานทูตรัสเซีย(เดิม)ไดมีผลกระทบ
ดังน้ี 
         (1) ผลกระทบจากการทําลายโดยธรรมชาติ 
         (2) ผลกระทบจากการทําลายโดยมนุษย 
         (3) ผลกระทบจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-3AC-001                                                       120 

3.3 การประเมินผลกระทบโดยสาธารณชน 
 

         จากแบบสอบถามสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถาม
ไมทราบวาอาคารสถานทูตรัสเซีย(เดิม)เปนอาคาร
อนุรักษและไมทราบวามีการพัฒนาพ้ืนที่ ดังกลาว      
ซึ่งอาจเกิดจากความสนใจของผูตอบแบบสอบถาม
เก่ียวกับอาคารอนุรักษมีนอย หรืออาจเกิดจากไมมี   
การประชาสัมพันธที่ ดี เ ก่ียวกับอาคารอนุรักษจาก
ภาครัฐเอง  เห็นวาอาคารสถานทูตรัสเซีย(เดิม)โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนมากมองวาสถานทูตรัสเซีย
(เดิม) มีความสวยงาม มีประวัติศาสตรยาวนานควร
อนุรักษอาคารไว แมวาจะมีการพัฒนาพ้ืนที่ก็ควรมี  
การอนุรักษ  และปรับปรุงอาคารใหอยูในสภาพที่
สมบูรณ ไมควรรื้ออาคารแลวสรางอาคารใหมทับที่เดิม 
โดยสรุปแลวผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมอยาก 
ใหมีการกอสรางอาคารใหมในพ้ืนที่ดังกลาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงการถูกทําลายโดยธรรมชาติ 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการกอสรางอาคารสูงใกลอาคารอนุรักษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี7 แสดงการเปรียบเทียบขนาดอาคาร (Scale of Building)   
ท่ีมีความแตกตางและขัดแยงกับบริบท 
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         ผลการประเมินจากผู เช่ียวชาญวิชาชีพ พบวา 
อาคารอนุรักษในเขตชุมชนเมืองน้ัน โครงการใดที่มี
ขนาดพ้ืนที่เพียงพอ ก็สามารถพัฒนาพ้ืนที่ตามศักยภาพ
ในพ้ืนที่ น้ันๆได แตตองมีการอนุรักษอาคารเดิมให 
มากท่ีสุด ในการพัฒนาสามารถนํางบประมาณในการ
พัฒนาบางสวนมาทําการอนุรักษ และปรับปรุงอาคาร
อนุรักษในพ้ืนที่ที่ทําการพัฒนาได สวนกรณีที่มีการ
สร างอาคารใหม ใน พ้ืนที่ อ าคารอนุรั กษ  ควรมี
ประโยชนใชสอยที่สอดคลอง  สงเสริมตออาคาร
อนุรักษ อาจมีการใชสอยรวมกันได อีกทั้งอาคารใหม
ไมควรบดบัง  หรือทําลายความงดงามของอาคาร
อนุรักษใหดูดอยคาความงามลงไป 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         จากการศึกษาสรุปไดวา  ในการพัฒนาพ้ืนที่
สถานทูตรัสเซีย(เดิม) หรืออาคารอนุรักษที่มีพ้ืนที่ต้ัง 
อยูในเขตชุมชนเมืองซึ่งที่ ดินมีราคาสูง โดยเฉพาะ   
การกอสรางสถาปตยกรรม  หรือสิ่งปลูกสรางที่มี   
ความสูงหรือขนาดใหญพิเศษ สงผลกระทบใหเกิด
ความขัดแย งตอบริบทหรือทํ าลายทัศนคุณภาพ   
(Visual Quality) ของอาคารอนุรักษและคุณคาของ
โบราณสถาน โดยเฉพาะโครงการที่มีพ้ืนที่เพียงพอตอ
การพัฒนา แตแตกตางกันในลักษณะการวางผัง ขนาด 
และรูปแบบของอาคารใหม ซึ่งอาคารใหมจะบดบัง
หรือทําลายความงดงามของอาคารอนุรักษ หรืออาคาร
ใหมอาจมีความสอดคลองกลมกลืน และสงเสริมอาคาร
อนุรักษมากนอยเพียงใด  ขึ้นอยู กับจิตสํานึกของ
ผูดําเนินการพัฒนา ความรวมมือระหวางผูประกอบการ 
ภาครัฐ กฎหมายที่จะควบคุม และการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนซึ่งจะทําใหการพัฒนาเชิงอนุรักษในพ้ืนที่
ตางๆ ในเขตชุมชนเมืองเกิดการพัฒนาตอไปไดอยาง
ยั่งยืน 
 

 
 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 

         (1) ในการพัฒนาควรเปดโอกาสใหสถาปนิก
นักประวัติศาสตร นักอนุรักษ และประชาชน มีสวนรวม
โดยการเขาไปมีบทบาทในการพิจารณารูปแบบ 
         (2) ควรมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 ใหมีความ
ชัดเจนทางการกําหนดรูปแบบการพัฒนา 
         (3) ควรสงเสริมใหเยาวชนตระหนักถึง ประวัติศาสตร 
คุณคาของแหลงโบราณสถาน ทั้งในหลักสูตรการเรียนอยาง
จริงจัง  
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต          
อุเทนถวาย ที่ใหทุนอุดหนุนวิจัย และทายน้ีขอขอบคุณ
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การปรับปรุงอัตลักษณดานหนาอาคารเรือนรานคาในยานคนจีน 
ถนนเจริญเมือง เชียงใหม 

 
กาญจน  นทีวุฒิกุล 1   

 

บทคัดยอ—  การอนุรักษสถาปตยกรรมลานนา เปนสวนหน่ึงของวางแผนอยางยั่งยืน  อาคารเรือนรานคาหรือตึกแถวในยาน
การคาจีนในเมืองเชียงใหมและเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีรูปลักษณที่เปนอัตลักษณของตนเองอยางชัดเจนการศึกษาน้ี           
ไดสนใจทําการศึกษา รูปแบบสถาปตยลักษณะหนาราน (façade shop house) ของเรือนรานคาในบริบทเมืองประวัติศาสตร 
การเลือกพ้ืนที่ที่ไมไดเปนพ้ืนที่อนุรักษตามกฏหมาย แตพ้ืนที่น้ันมีบริบทของประวัติศาสตร และยังคงหลงเหลือสภาพ       
ของอาคารเกาแกตอเน่ือง จึงนาสนใจศึกษา เชนอาคารเรือนรานคายานการคาเกาถนนเจริญเมืองเชียงใหม ในอดีตมีการต้ัง    
ถ่ินฐานดานการคาขายทางแมนํ้าที่สําคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม สถาปตยกรรมเรือนรานคาในยานน้ีเปนอาคารผสมผสาน
หลายยุคสมัยตอเน่ืองถึงปจจุบัน มีอาคารเกาหลงเหลือมากกวาถนนสายอื่นๆ ดังน้ันเปาหมายของการศึกษาเพ่ือศึกษา    
รูปแบบสถาปตยลักษณะดานหนาเรือนรานคาชุมชนพ้ืนถ่ินที่มีอัตลักษณ โดยพยายามที่จะรักษาเอกลักษณของพื้นที่ในอดีต 
เปนการทดลองนําอัตลักษณอาคารเดิมในถนนเจริญเมืองไปออกแบบปรับปรุงอาคารอื่นๆที่ไมมีอัตลักษณ เปาหมายการฟนฟู
โดยการประยุกตดานหนาอาคารปจจุบันใหมีกล่ินไอบรรยากาศสถาปตยกรรมด้ังเดิม วิธีการศึกษาเริ่มจากการสํารวจพ้ืนที่ 
แยกอาคารออกเปนประเภทตางๆ เลือกดานหนาอาคารที่มีอัตลักษณของพื้นที่น้ีมาออกแบบ ในการสํารวจเบื้องตนพบวา         
มีตนแบบอาคารเกาจํานวนนอย จึงไดขยายพ้ืนที่คนหาอาคารเกาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตอเน่ือง หลังจากน้ันนํามาออกแบบ   
ดานหนาใหกับอาคารที่มีอยูในปจจุบัน นํารูปลักษณอาคารเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงดานหนาอาคารเรือนรานคา 
ผลการศึกษานี้จะแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงลักษณะดานหนาเรือนรานคายานคนจีนทั้งยาน ใหมีเอกลักษณตอเน่ือง       
เพ่ือผลทางสายตาดานภูมิทัศนเมือง (townscape)   
 

คําสําคัญ  Shop House  Identity  China Town  Chiang Mai 
 

 

1. บทนํา 
         

         เชียงใหมเปนเมืองประวัติศาสตรในอาณาจักรลานนา 
อายุยาวนานกวา 700 ป มีความโดดเดนสถาปตยกรรม      
พ้ืนถ่ิน บงบอกถึงอัตลักษณประจําถ่ิน (local identities)    
การอนุรักษสถาปตยกรรม (architecture conservation) 
ลานนา เปนสวนหน่ึงของการออกแบบและวางแผนอยาง
ยั่งยืน (sustainable design and planning) และดึงดูดผูมาเยืยน 
 
         1สาขาสถาปตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา  
128 ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300  
โทรศัพท: +66(53)-921-444 ตอ 2530 , 08109601971 
E-mail: kan_natee@hotmail.com 

 

          
 

         ความสามารถในการแขงขัน และพึ่งพาตนเองได 
อาคารเรือนรานคาหรือตึกแถว (shop house) ในยาน 
การคาจีนในเมืองเชียงใหมและยุคโคโลเนียลของ      
เอเซียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia during the 
colonial era) ไดรับอิทธิพลจากจีน ที่แผขยายมายัง      
ตอนใตของเอเชียใน กลุมนันยาง (Nanyang) หรือทะเลใต 
(Southern Ocean) ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค
การคาสําเภา (Merit time)  จีนไดเผยแพรวัฒนธรรมมายัง
ประเทศสยาม และไดต้ังถ่ินฐานถาวรในพ้ืนที่เล็กๆ และ
เริ่มการคาอยางถูกกฎหมาย(Aasen, 1998: 149)  เริ่มตนใน
ศตวรรษที่ 2 กอนคริสตกาล จนกระท่ังศตวรรษที่13 
ประวัติศาสตรตอนตนของอาณาจักรไท มีการต้ังถ่ินฐาน
และการคาในสวนตางๆของเมืองที่เปนเมืองทา ชาวจีน   
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มีหลายเช้ือชาติแตละกลุมสามารถติดตอสื่อสารกับคน
ทองถ่ินได การคาจีน พอคา และศิลปน ชางฝมือ บุคคล
เหลาน้ีไดมีบทบาทสําคัญในการเช่ือมติดกับการพัฒนาท่ี
สําคัญของสังคมและเมือง(Skinner, 1957 อางใน Aasen, 
1998:150) การแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมมีมาจนเปนที่
ประจักษในปจจุบันดวยรูปแบบใหมและโดดเดนรวมเขา
ดวยกันดาน สถาปตยกรรม ศิลปะและเมือง  การกลมกลืน
กับธรรมชาติในรูปแบบตางๆของสถาปตยกรมและศิลปะ
ของผูอพยพชาวจีน (ดูใน Freedman, 1979: 189-211 ใน 
Aasen, อางแลว:152) อิทธิพลของจีนไดขยายอยาง
ตอเน่ืองนับต้ังแตสุโขทัย อยุธยาถึงรัตนโกสินทร ในสมัย
รัชกาลที่ 4ในชวง คศ. 1851-68 (Aasen, อางแลว:163-164) 
การผสมผสานระหวางอิทธิพลจีนและยุโรป ระหวาง   
การสรางอาคารในสงขลา ในป  1878 ผสมระหวาง    
สไตลจีน ภาคใตและโปตูกีส ภายนอกและภายในอาคาร
เปนรูปแบบจีน มีการสรางวิถีชีวิตแบบจีนความงามของ
การเปดอาคารโลงกลาง เชนเดียวกับลักษณะคฤหาสน 
(mansions) ในศตวรรษที่ 19 ของจีน มีแทนบูชา ประตู
แกะลายธรรมชาติแบบจีน การใชโครงสรางคาน และ      
สีแดง รวมทั้งมีรูปแบบสถาปตยกรรมตะวันตก เนน
ทางเขาทางการโออา การใชบันไดคูแบบเรเนซองค และ
อิทธิพลมรดกของโปตุกีส การอพยพของชาวจีนเพ่ิมมาก
ขึ้นอยางตอเน่ืองใน 200 ป ที่ผานมา การกอต้ังกรุงธนบุรี
และรัตนโกสินทรไดใชชางกอสราง วัสดุ และเทคโนโลยี
ของชาวจีนจํานวนมากในการสรางเมืองหลวงของสยาม 
การยายเมืองหลวงจากธนบุรีไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชนชาวจีนที่อาศัยในที่ต้ังของพระราชวัง ในป 1782 
กษัตริยไดขอใหชาวจีนยายไปทางตะวันออกเฉียงใต คือ
สําเพ็ง ชุมชนชาวจีนไดขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว 
จนถึงยานยานนาวา สยามจึงกลายเปนสัญลักษณของ   
การอพยพชาว ในสมัยรัชกาลที่ 3 ผูอพยพชาวจีนมีมากถึง 
180,000 คน อิทธิพลของสถาปตยกรรมจีนมีมาก เชน        
ที่ วัดบวรนิเวศน  วัดโพธิ์  วัดเชตุพน วัดสุทัศน  และ       
การออกแบบตกแตงที่พระราชวัง มหามณเฑียร และ    
บรมพิมานหนาตาง  
         ชาวจีนอพยพและไดสรางลักษณะเฉพาะที่ เปน      
อัตลักษณของเมืองสยาม (Siam urban places) มีลักษณ

การรวมกลุมเปนหมูบานของชาวจีน หรือที่เรียกกันวา 
“Chinatowns” (170) ถนนจะชัดเจนที่สามารถแยกไดวา
เปนยานชุมชนชาวจีน เพราะรูปแบบอาคารโดยเฉพาะ
เรือนรานคา ตัวอยางในกรุงเทพฯ ที่แยกสัดสวนจากเมือง
คือ  ย านสํ าเพ็ ง  มีอาคารเรื อนร านค าจํ านวนมาก               
ในสมัยกอนเรือนรานคาเปนอาคารเรือนแถวช้ันเดียว 
เชนเดียวกับเรือนรานคาใน สิงคโปร ในป 1861-2 ใน 
ถนนบํารุงเมือง มีความสูง 1-2 ช้ัน มีลักษณะอัตลักษณจีน
หลากหลาย เชน จั่วโคงที่ปลายหลังคา การเคลือบเงา
ลวดลายของกระเบ้ือง ลวดลายการตกแตงปูนฉาบผนัง 
(stucco)  มีรูปลักษณที่เปน อัตลักษณของตนเองอยาง
ชัดเจน นอกจากน้ันการเกาะกลุมเปนแถวประเภทการคา 
เชน ยานขายทอง ตัดผา โรงรับจํานํา  
         ความหมายของผูอพยพชาวจีน ไดปรากฏอาคาร
เรือนรานคา โดดเดนมีอยูทุกแหงหน มีสังคมปฏิสัมพันธ
กันและมีรูปแบบวิถีชีวิตเปนแบบฉบับของชาวจีน 
สัญลักษณตางๆไดเขาเปนสวนหน่ึงของการตกแตง เชน
อาคารการคาเกาในลําปางมีรูปหนู ซึ่งเปนสัตวใน 12 ราศี
และเปนความเช่ือเก่ียวกับเงินทอง อาคารเรือนรานคาที่
โดดเดนเปนเอกลักษณของชาวจีน เชน เรือนรานคาใน
ภูเก็ตยานถนนดีบุก พังงา และตะก่ัวปา มีลักษณะอาคาร
แคบดานหนากวาง 3-5 เมตร ความลึก 6-12 เมตร ดังน้ัน
ผนังดานขางจึงตองแบงกับเพ่ือนบาน ดานนอกมีประตู
สําหรับผานกวาง 2 เมตร มีทางเดินเช่ือมกันเปนทางยาว
ภาษาจีนเรียกวาหงอคาขี่ คือทางเดินกวางหาฟุต หรือ   
The Five Foot-Way เปนเอกลักษณที่โดดเดน และแสดง             
ถึงภูมิปญญาของคนโบราณที่สราง ทางเดินใหเหมาะกับ
สภาพอากาศแถบรอนช้ืน 
         การศึกษานี้ไดสนใจทําการศึกษา รูปแบบสถาปตยกรรม
ลักษณะหนาราน (façade shop house) ของเรือนรานคา  
ในการเลือกพ้ืนที่ (site selection) ที่ไมไดเปนพ้ืนที่
อ นุ รั กษ ตามกฏหมาย  แต พ้ื นที่ น้ั นมี บริ บทของ
ประวัติศาสตร และยังคงหลงเหลือสภาพของอาคารเกาแก
ตอเน่ือง จึงนาสนใจศึกษา หากปลอยไวอาจจะถูกทําลาย
ไปดัง เชนอาคารเรือนรานคา (shop house) ยานการคาเกา
ถนนเจริญเมืองเชียงใหม ในอดีตยานน้ีมีการต้ังถ่ินฐาน 
(settlement) เปนพ้ืนที่แรกเริ่มดานการคาขายทางแมนํ้า    
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ที่สําคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม ปจจุบันการคาและ      
การเดินทางเปล่ียนแปลงไปจึงทํ าใหย านการคาน้ี           
ซบเซาลง สถาปตยกรรมเรือนรานคาในยานน้ี เปนอาคาร
ผสมผสานหลายยุคสมัยตอเน่ืองถึงปจจุบัน จากการ
สํารวจเบื้องตน พบวาอาคารสวนมากไมมีเอกลักษณ   
ของพื้นที่ ปายรานคารกรุงรัง อาคารเกาบางแหงชํารุด      
ทรุดโทรม อยางไรก็ตามคงมีอาคารเกาหลงเหลือมากกวา
ถนนสายอื่นๆ เห็นไดวาหลายอาคารเริ่มเปลี่ยนแปลงเปน
โรงแรมบูทีค (boutique hotel) และกิจการบริการดาน   
การทองเที่ยว (tourist service) และมีโอกาสการฟนฟู 
(renewal) เอกลักษณสถาปตยกรรมดานหนาอาคารเรือน
รานคา 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การสํารวจเบื้องตนพบวาอาคารสวนมากไมมี
เอกลักษณของพ้ืนที่  ปายรานคารกรุงรัง อาคารเกา        
บางแหงชํารุดทรุดโทรม อยางไรก็ตามคงมีอาคารเกา
หลงเหลือมากกวาถนนสายอ่ืนๆ เห็นไดวาหลายอาคาร 
เริ่มเปล่ียนแปลงเปนโรงแรมบูทีค (boutique hotel) และ
กิจการบริการดานการทองเที่ยว (tourist service) และ        
มีโอกาสการฟนฟู (renewal) เอกลักษณสถาปตยกรรม
ดานหนาอาคารเรือนรานคา ดังน้ันเปาหมายของการศึกษา
เพ่ือศึกษารูปแบบสถาปตยลักษณะดานหนาเรือนรานคา
ชุมชนพ้ืนถ่ินที่มีอัตลักษณ  โดยพยายามท่ีจะรักษา
เอกลักษณของพื้นที่ในอดีต เปนการทดลองนําอัตลักษณ
อาคารเดิมในถนนเจริญเมืองไปออกแบบปรับปรุงอาคาร
อื่นๆ (current building) ที่ไมมีอัตลักษณ เปาหมายการ
ฟนฟูโดยการประยุกตดานหนาอาคารปจจุบันใหมีกล่ิน
ไอบรรยากาศสถาปตยกรรมด้ังเดิม (sense of  place)  โดย
อาศัยอาคารเกาแกในอดีตเปนแนวทางแบบอยางสําคัญ  
วิธีการศึกษาเริ่มจากการสํารวจพ้ืนที่แยกอาคารออกเปน
ประเภทตางๆ เลือกดานหนาอาคารที่มีอัตลักษณของ
พ้ืนที่ น้ีมาออกแบบ ในการสํารวจเบ้ืองตน พบวา มี
ตนแบบอาคารเกาจํานวนนอย  จึงไดขยายพ้ืนที่คนหา
อาคารเกาเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ตอเน่ือง ไดแก อาคารเกาในยาน
วัดเกตุ ถนนทาแพ และยานตลาดวโรรส หลังจากน้ัน
นํามาออกแบบดานหนาใหกับอาคารที่มีอยูในปจจุบัน  

นํารูปลักษณ (characteristics) อาคารเปรียบเทียบ         
กอนและหลังการปรับปรุงดานหนาอาคารเรือนรานคา           
ผลการศึกษาน้ีจะแสดงใหเห็นการเปล่ียนแปลงลักษณะ
ดานหนาเรือนรานคายานคนจีนทั้งยานใหมีเอกลักษณ
ตอเน่ืองเพ่ือผลทางสายตา (visual perception) ดาน         
ภูมิทัศนเมือง (townscape)  
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         สภาพปจจุบันถนนเจริญเมืองเริ่มจากสะพานนวรัฐ
ไปยังดานตะวันออก มีถนนซอยแบงอาคารเรือนรานคา 
หรือตึกแถวออกเปนบล็อก จากการสํารวจเบื้องตน
ทั้งหมดแบงซอยดานใตเปน A  B  C  D  E  F  ตามลําดับ
จนถึงสถานีรถไฟ สวนทางดานเหนือ G  H  I  J  K ถึง
สวนสาธารณะสถานีรถไฟ พบวาอาคารเกากระจัดกระจาย
อยูในชวงของ A-B และ G-H และ I  จากการศึกษาถนน
เจริญเมือง จึงเลือกพ้ืนที่ศึกษาตัวอยางที่ A-B และ G-H 
โดยใชวิธีการถายภาพแลวนํามาตอในคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
โปรแกรม Photoshop ดังภาพตอไปน้ี 
 
 
ภาพท่ี 1 ผังพ้ืนท่ีศึกษา เลือกพ้ืนท่ีในกรอบสีแดง 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ดานภูมิทัศนเมือง A 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ดานภูมิทัศนเมือง B-1 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ดานภูมิทัศนเมือง B-2 
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ภาพท่ี 5 ดานภูมิทัศนเมือง B-3 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ดานภูมิทัศนเมือง G-1 
 
 
  
ภาพท่ี 7 ดานภูมิทัศนเมือง G-2 
 
 
 
ภาพท่ี 8 ดานภูมิทัศนเมือง H-3 
 
 
 
ภาพท่ี 9 ดานภูมิทัศนเมือง H-4 
 
 
 
ภาพท่ี 10 ดานภูมิทัศนเมือง H-5 
 

         ผลการศึกษาอาคารเรือนรานคาในพ้ืนที่ศึกษา
ดังกลาวพบวาบล็อก A-B อาคารสวนมากเปนอาคารกอ
อิฐฉาบปูน เรียกวา ตึกแถว ไมคอยมีอัตลักษณสมควร
ปรับปรุงเพ่ือใหอาคารเหลาน้ีมีลักษณะที่โดดเดน อนุรักษ
สภาพอาคารเกาและนํามาปรับปรุงอาคารที่ไมมีอัตลักษณ
เหลาน้ี สวนอาคารไม มีเพียงเล็กนอย แมวาอาคารเกาที่กอ
อิฐแตโครงสรางหลังคาเปนไม  มีองคประกอบตกแตงที่
แตกตางจากอาคารสมัยใหม เชน การใชบานเกล็ด การ
ตกแตงค้ํายันหลังคาคลุมทางเดิน ประตูบานเฟยม ชองลม
เหนือหนาตางฉลุลาย เปนตน สวนบล็อก G-H น้ันอาคาร
สวนมากมีรูปทรงสมัยใหม ขาดอัตลักษณด้ังเดิมของ
เรือนรานคาในยานคนจีน อาคารสามารถแบงรูปแบบ 

 ตารางท่ี 1 แสดงประเภทอาคารเรือนแถวในพื้นท่ี A 
 

ประเภท รูปแบบ รูปแบบ 

อาคารเรือนแถว 
1 ช้ันมีอัตลักษณ 

 

  

อาคารเรือนแถว 
2 ช้ันมีอัตลักษณ 
และ มีปานกลาง  

 

  

อาคารเรือนแถว 
(ตึกแถว) 3 ช้ัน 
ไมมีอัตลักษณ 

 

  

อาคารเด่ียว 

ธนาคารเอกชน  

ธนาคาร 

ทหารไทย 

และธนาคาร 

กรุงไทย 

 

 
 

         อาคารเรือนรานคาในปจจุบันบนถนนเจริญเมืองที่
แตกตางกันออกเปนประเภทตางๆ ดังตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2 จะเห็นวาอาคารที่มีอัตลักษณเปนอาคารเกา  
ช้ันเดียว 
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 ตารางท่ี 2 แสดงประเภทอาคารเรือนแถวในพื้นท่ี G-H 
 

ประเภท รูปแบบ รูปแบบ 

อาคารเรือนแถว 
1  ช้ั น ไ ม มี อั ต
ลักษณ 

 

  

อาคารเรือนแถว 
2 ช้ันมีอัตลักษณ  
ปานกลาง  

 

  

อาคารเรือนแถว 
3  ช้ั น  ไม มี อั ต
ลักษณ 

 

  

อาคารเด่ียว 

เอกชน ไมมีอัต
ลักษณ 

 

 
 

หรือสองช้ัน สวนอาคาร 3 ช้ันจะเปนลักษณะตึกแถว
ทั่วๆไป อาคารเด่ียวมักเปนองคกร เชน ธนาคาร  อาคาร 
จะมีรูปทรงสมัยใหม ขาดความรูสึกความเปนสถานที่ 
ดังน้ันหากเราตองการสรางบรรยากาศใหยานการคาจีน
เปนลักษณะอาคารเรือนแถวในอดีตจึงตองทําการ
ปรับปรุงอาคารตึกแถวหรือเรือนรานคายุคใหม ดวย
องคประกอบเกาในพ้ืนที่ดังเชน ค้ํายันปูนระหวางผนัง  
ค้ําหลังคาทางเดิน หนาตางบานเกล็ด ประตูบานเฟยม  
ชองระบายอากาศ กรุฝาเพดานไม  หลังคาที่มีความชัน 
การตกแตงซุมระหวางเสา การตกแตงระเบียง และรวมถึง    
กันสาด   

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 และ 12 รายละเอียดท่ีบงบอกอัตลักษณอาคาร

เรือนแถวคํ้ายัน และชองหนาตางบานเกล็ด 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ชองระบายอากาศซี่กรงและบานเฟยม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 และ 15 คํ้ายันลักษณะเรียบงานแตมีเอกลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 เรือนรานคาไมประตูบานเฟยม ตกแตงลวดลาย

ฉลุโปรงประตูเหล็กยืด 
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ภาพท่ี 17 ราวระเบียงและซุมไมฉลุลาย ระเบียงคลุม
หลังคาทางเดิน โคโลเนต 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 ประตูบานเฟยมไมตกแตงลวดลายฉลุโปรง  
 

         สรุปลักษณะเฉพาะของอาคารเรือนรานคาในยาน
ถนนเจริญเมืองมีสองประเภทไดแกอาคารเรือนแถวปูน
และเรือนแถวไม ลักษณะองคประกอบที่เดนชัด คือ หูชาง
หรือค้ํายันที่ยันระหวางผนังอาคารดานนอกกับชายคา     
ที่เปนโคโลเนต เปนปูนปนตกแตงลวดลาย  ประตูบานเฟยม 
หนาตางลูกฟกบานเกล็ด มีชองระบายอากาศเหนือ
หนาตาง แยกมีเสาเอ็นคั่นกลาง หลังคามีความชันสูง วัสดุ
มุงหลังคาดวยกระเบื้องดินขอ สวนอาคารเรือนแถว ไม มี
ลักษณะเฉพาะ คือ อาคารกอสรางดวยไมสูงสองชั้น      
เสา และคาน ผนัง และองคประกอบทุกอยางเปนไม มี
ลักษณะเฉพาะที่โดดเดนคือซุมระหวางเสาช้ันสอง       
ลายฉลุลวดลายสวยงามมาก ประตูบานเฟยมมีชองระบาย
อากาศฉลุลวดลายเชนกัน ทางเดินช้ันลางมีหลังคาคลุม 
ไมมีหูชางแตมีเสารับหลังคาช้ันลางที่เปนสวน colonnade 
สวนช้ันบนเปนระเบียงดานนอกมีหลังคายื่นคลุมดานลาง
ที่มีเสารับดังกลาว ระเบียงชันบนมีการใชลายฉลุไม
ลวดลายสวยงามเปนแบบเฉพาะคลายเรือนขนมปงขิง 
สวนซุมหลังคาช้ันบนระหวางเสาระเบียงเปนลายฉลุ
สวยงาม หนาตางช้ันบนเปนหนาตางไมลูกฟกบานเปด
สองขาง มีลวดลายฉลุระบายอากาศดานบน  

 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         หากตองการสรางอัตลักษณเฉพาะใหแกถนนเจริญ
เมืองอาคารตางๆในยานน้ีควรนําอัตลักษณองคประกอบ
ที่มีลักษณะเฉพาะเหลาน้ีไปออกแบบ ปรับปรุงอาคารเกา
ที่ไมมีอัตลักษณใหมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเดน จะทําให
อาคารเหลาน้ีแตกตางจากอาคารสมัยใหมทั่วๆ ไปทําให
ยานการคาเกาจีนเหลาน้ีบงบอกถึงความเปนมาและ      
สืบทอด อนุรักษสถาปตยกรรมเหลาน้ีไดดวยการ
ปรับปรุงอาคาร หากอาคารตางๆ ปรับปรุงตอเน่ืองกัน 
มากพอจะสรางลักษณะภูมิทัศนเมือง (townscape) ที่ผูคน
ผานไปมาและนักทองเที่ยวรับรูได 
 

5. เอกสารอางอิง 
 

         ในหัวขอน้ีจะตองจะตองใส เอกสารอ างอิ งที่
เก่ียวของและสําคัญตอบทความเทาน้ัน โดยรูปแบบของ
การเขียนบทความขอใหพิจารณาจากตัวอยางดานลาง 
 

[1] Aasen, C. 1998. Architect of siam: A cultural History 
Interpretation. Kuala Lumper: Oxford University 
Press. 

 [2]Urban Redevelopment Authority. Chian Town.  
Singapore 

[3] น.ณ ปากน้ํา.  2543.  แบบแผนบานเรือนในสยาม.
กรุงเทพฯ:  ดานสุทธาการพิมพ. 

 

      http://www.wisegeek.com/what-is-a-shophouse.htm 
      http://www.land.arch.chula.ac.th/data/file_2009092    

1161722.pdf 
      http://www.paiduaykan.com/76_province/south/  

phuket/oldtown.html 
      พ.ต.ท.อนุ เนินหาด.  ยานเจริญเมือง. 
      http://www.thainews70.com/news/news-culture-

arnu/view.php?topic=106 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

         ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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การสรางแบบขนาดมาตรฐานเสื้อผาสตรี 
 

พรโพยม วรเชฐวราวัตร1 และ พันธยศ วรเชฐวราวัตร2 

 

บทคัดยอ—  การสรางแบบตัดมาตรฐานเสื้อสตรี เพ่ือแกปญหาขนาดเสื้อที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรมและกลุมชุมชนที่
ตัดเย็บเสื้อผา จะเห็นไดวาเสื้อที่ระบุขนาดเปน S  M  L และ XLน้ันแตละยี่หอสินคาจะมีขนาดไมเทากัน ถาเปนเสื้อยี่หอ
ทางยุโรปหรืออเมริกาขนาดตัวจะใหญกวากลุมคนไทย แบบตัดสําหรับตัดเสื้อผาคนไทยตองเปนการสํารวจจากขนาดตัว
ของคนไทย และการสํารวจขนาดตัวตองมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอ เพราะขนาดรางกายของคนมีขนาดเปล่ียนแปลง
ไปตามนิสัยการโภชนาการ  การวิจัยน้ีทําโดยสํารวจสัดสวนรางกายของกลุมตัวอยาง ที่มีอายุระหวาง 22-40 ป ในจังหวัด
สงขลา นําคาที่ไดไปกําหนดเปนระยะชวง 7 ชวง เพ่ือแบงเปนขนาดเสื้อ 7 ขนาด ในแตละชวงนํามาหาคากลางเปน
กําหนดเปนขนาดเสื้อเปนขนาด  คือ  XS  S  M  L  XL  2XL และ 3XLนําคาที่ไดไปทําตัวอยางโดยทดลองทําขนาด L   
โดยทําเปนผลิตเสื้อเขารูปสตรี กางเกงสตรี และกระโปรงสตรี เพ่ือนําไปทดลองสวมใส โดยใชแบบสํารวจความ         
พึงพอใจในการทดลองสวมใสนําผลที่ไดมาปรับปรุงแบบตัดใหมีความเหมาะสมกับกลุมประชากรท่ีสํารวจ 

        ผลการสํารวจขนาดสตรีอายุระหวาง 22-40 ป จํานวน 500 คน จํานวน 29 สัดสวนไดกําหนดเปนขนาด
มาตรฐานเสื้อผาสตรี 7   Size คือ XS  S  M  L  XL  2XL และ 3XL  โดยมีสัดสวนที่ใชสําหรับเสี้อสตรีขนาด L ดังน้ี    
รอบคอ 16 น้ิว รอบอก 36.5 รอบเอว 32 รอบสะโพก 39 ไหลกวาง 14.5 นําคาที่ไดไปทําแบบตัดเสื้อสตรี โดยมีการบวก
เผ่ือหลวมจากขนาดมาตรฐาน ( Standard Size) และทําการตัดเสื้อเขารูปแขนยาว นําไปทดลองสวมใส ครั้งแรกมีการ
ปรับปรุงแกไขเน่ืองจากยังสวมใสไมสบายคับในสวน อก เอว ปรับปรุงแกไขแบบเผ่ือเพ่ิมในสวนที่คับ และทําแบบ
สํารวจทดลองสวมใสใหมเปนครั้งที่ 3 ทําใหไดขนาดแบบตัดที่เหมาะสมกับกลุมประชากร ทําใหไดขนาด ดังน้ี รอบคอ  
16 น้ิว รอบอก 38 รอบเอว 33.5 รอบสะโพก 40 ไหลกวาง 15.5 และไดทําตัวอยางและทดสอบในกางเกง และกระโปรง
สตรี ในกระบวนการเชนเดียวกัน ทําใหไดแบบตัดเสื้อ กางเกงและกระโปรงสตรี ใชผลิตเสื้อผา 7   Size คือ XS  S  M  L 
XL 2XL และ 3XL จากกลุมประชากรตัวอยางในจังหวัดสงขลา 
 

คําสําคัญ   เสื้อผาสตรี  แบบตัด  สัดสวน 
 

1.บทนํา 
เสื้อผาเครื่องนุงหมมีความสําคัญตอมนุษยเปน

ปจจัยที่ 4 ในการดํารงคชีวิตเพ่ือปกปดและปกปอง 
 

 

         1สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุงหม  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 1 ถ.ราชดําเนินนอก   
ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท: 084-1960479  
E-mail:  pornpayom.w@gmail.com 
         2สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองนุงหม  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  1 ถ.ราชดําเนินนอก 
ต. บอยาง  อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท: 089-1985315  
E-mail:  panyos.w@rmutsv.ac.th 

 
รางกาย ชวยเสริมบุคลิกภาพ และชวยสรางภาพลักษณ
ใหผูสวมใสตามรสนิยมของผูใสเสื้อผา ที่ผานมีการ
พัฒน า เ ค ร่ื อ ง นุ ง ห ม ข อ งม นุษ ย ม า ตลอด  จ า ก
ประวัติศาสตรมาจนถึงยุคปจจุบัน ไดมีการพัฒนาจน  
มีความสําคัญเพ่ิมขึ้น มีการใสเพ่ือใหเกิดความสวยงาม
ของผูใส มีการเพ่ิมลักษณะพิเศษตามที่มนุษยตองการ    
มีรูปแบบหลากหลายตามความนิยม และสภาพอากาศ
ของแตละประเทศ ทําใหเปนอุตสาหกรรมที่ทํารายได
ใหกลับประเทศผูผลิตเปนอยางมาก ซึ่งนับวาเสื้อผา
หรือสิ่งทอมีความสําคัญตอรายไดทางเศรษฐกิจของ
ประ เทศไทย   โดยมี การส งสินค าสิ่ งทอไปขาย
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ตางประเทศนําเงินเขาประเทศในป 2009 เกือบ 2 แสน
ลานบาท การจําหนายในประเทศก็มีความสําคัญจะตอง
มีคุณภาพที่ดีสามารถแขงขันกับสินคาตางประเทศได 
ทําใหเราไมตองใชจายเงินตราออกนอกประเทศ  
         การวิจัยแบบขนาดมาตรฐานเส้ือสตรีเปนสวน    
ที่ สํ า คั ญ ใ น ก า รพั ฒน า เ สื้ อ ผ า ส ต รี ที่ จํ า ห น า ย
ภายในประเทศ ขนาดมาตรฐานที่ทําขึ้นเปนการวัด
ขนาดจากคนไทยเพ่ือใหได เสื้อผาที่ เหมาะสมกับ      
คนไทย การผลิตสงออกนั้นเปนขนาดของคนในยุโรป
และอเมริกาก็จะมีขนาดที่แตกตางกันไป อีกทั้งใน
ปจจุบันขนาดรางกายของคนไทยไดมีการเปล่ียนแปลง 
จากการรับรูขาวสารในการโภชนาการทําใหมีการ
บริโภคและดูแลรางกายที่ดี ทําใหมีการเปล่ียนแปลง
ขน าดขอ ง ร า ง ก า ย  ในก า ร ผ ลิ ต เ สื้ อ ใ น ร ะบบ
อุตสาหกรรม ที่ไดกําหนดขนาดเสื้อเปนขนาด S M  L 
XL ไดมาจากขนาดมาตรฐานท่ีสํารวจสัดสวนของ
ประชากรในแตละประเทศ  การทําวิจัยขนาดแบบตัด
เสื้อมาตรฐานสตรีน้ี จะชวยใหอุตสาหกรรมหรือกลุม
ชุมชนที่รวมกลุมผลิตเสื้อสําเร็จรูป สามารถนําขนาด
แบบตัดมาตรฐานไปใชผลิตได ซึ่งมีความเหมาะสม 
กับสัดส วนของคนไทย  ทํ า ให เสื้ อผ าสํ า เ ร็ จรู ป
ภายในประเทศมีคุณภาพดานขนาดสัดสวนที่ ดีขึ้น   
ชวยสงเสริมใหคุณภาพสินคาไทยดีขึ้น โดยสํารวจ
ประชากร ขนาดตัวสตรีในจังหวัดสงขลา อายุระหวาง 
22-40 ป จํานวน 500 คน มาวิเคราะหแยกเปนขนาด
มาตรฐานเพ่ือทําแบบตัดอุตสาหกรรม ในการผลิตเสื้อ
สตรี  กางเกงสตรี  และกระโปรงสตรี  ซึ่ งมีขนาด
มาตรฐานเสื้อผาสตรี เปน   7  ขนาด คือ XS  S  M  L  XL  
2XL  และ 3XL 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

1. สํารวจขนาดสัดสวนรางกายขนาด Body Size 
สําหรับการทําแบบตัดเสื้อ กางเกงและกระโปรงสตรี  

2. แจกแจงขอมูลที่ไดโดยแบงชวงขอมูลเปน    
7 ชวง แลวหาคากลาง 

3. กําหนดขนาดมาตรฐาน 
4. สรางแบบตัด  

5. การลดและขยายแบบตัด 
6. ทดลองทําเสื้อตัวอยาง 
7. สํารวจผลความพึงพอใจ 
8. ปรับปรุงแกไข 
9. ทําเสื้อตัวอยาง 
10. สรุปผลการทําวิจัย 

3. ผลและการอภิปรายผล 
        ผลการสํารวจขนาดสัดสวนผูหญิงอายุระหวาง  
22-40 ป  500 คน  ในจังหวัดสงขลา  สัดสวนที่ วัด 
จํานวน 13 สัดสวนประกอบดวย รอบคอ รอบอก ไหล
กวาง รอบเอว รอบสะโพก   แขนยาว รอบปลายแขน 
ความยาวเสื้อ เปายาว ความยาวกางเกง รอบปลายขา 
รอบเขา ความยาวกระโปรง นําคาที่ไดในแตละสัดสวน
แบงออกเปน 7 กลุม  
ขอมูลความถี่จําแนกจากสวนท่ีทําการวัด 
         การคิดคํานวณหาขอมูลความถ่ีจําแนกจากสวนที่
วัดมีการแบงสัดสวนออกเปน 7   ลําดับ จัดกลุมไดเปน 
7   ขนาด ในแตละสัดสวนมีวิธีการแบงเปนลําดับได
ดังน้ี   
วิธีการหาคาระหวางขนาดแตละขนาด 

สูตรการหาคาระหวางขนาดแตละขนาด 

            1.              คาสูงสุด-คาตํ่าสุด 

        จํานวนขนาดที่ตองการกําหนด 

         ในการคิดคํานวณคร้ังน้ีใชคา 7   เน่ืองจากกําหนด
ขนาดทั้งหมด 7  ขนาดน่ันคือ Size XS  Size S  Size  M 
Size L Size XL Size 2XL และ  Size 3XL  ไดผล
สัดสวนขนาดตัวพอดีของกระโปรง กางเกงและเสื้อ
สตรี (หนวยเปนน้ิว)  ดังตารางที่ 1 2 และ 3 

ตารางที่ 1 แสดงคาการวัดขนาดตัวพอดีกระโปรงสตรี   
Size XS      S      M       L      XL   2XL   3XL 
รอบเอว 
รอบสะโพก 
ความยาวกระโปรง

26      28     30     32      34       36     38 
33      35      37     39     41       43     45 
17.5  18.5  19.5   20.5   21.5   22.5   23.5 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาการวัดขนาดตัวพอดีเสื้อสตรี  
Size XS      S      M       L      XL   2XL   3XL 
รอบเอว 
รอบสะโพก 
ความยาวกางเกง 
เปายาว 
รอบเขา 
รอบปลายขา 

26      28     30     32     34      36     38 
33     35      37     39     41       43     45 
31    33.5    36     38.5   41     43.5   46 
22.5  23.5  24.5   25.5   26.5  27.5  28.5 
12     13      14     15      16      17    18 
13    13.5    14    14.5    15     15.5   16 

ตารางท่ี 3 แสดงคาการวัดขนาดตัวพอดีกระโปรงสตรี 
Size XS      S      M       L      XL   2XL   3XL 
รอบคอ 
รอบอก 
รอบเอว 
รอบสะโพก 
ไหลกวาง 
แขนยาว 
รอบปลายแขน 
ความยาวเส้ือ 

13      14     15      16      17     18      19 
30.5  32.5  34.5  36.5    38.5  40.5   42.5 
26      28     30      32      34     36      38 
33      35     37      39      41     43     45 
13    13.5    14    14.5     15    15.5   16 
19.5  20.5   21.5  22.5   23.5   24.5  25.5 
6       6.5      7      7.5        8      8.5     9 
20    20.5    21    21.5      22    22.5   23 

 

         ผูวิจัยไดทําแบบตัดเสื้อสตรี เปนเสื้อสูท  แขนยาว  
ผาหนา  ติดซิป  มีเกล็ดหนา  และเกล็ดหลัง  อยางละ 2 
เกล็ด  ดังภาพที่ 1  และนําคาที่ไดจากการวัดขนาดตัว
พอดี (Body Size)  มาทําการบวกเผ่ือหลวมครั้งที่ 1   
และผลิตเปนเสื้อตัวอยาง โดยไดนําขนาด  L  ซึ่งเปน
ขนาดกลางมาเปนขนาดมาตรฐานในการสราง  และได
นําแบบเสื้อสตรีที่ทําการตัดเย็บเสร็จไปทดลองการ
สวมใส โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการสวม
ใสได ดังผลที่ไดในตารางที่ 4 ซึ่งผลที่ไดจากแบบ
สํารวจยังไมพึงพอใจ จึงตองมีการปรับปรุงแกไขแบบ
ตัดใหม โดยปรับแกในสวนที่ยังมีผลผิดปกติ สวมใส
แลวยังไมสบาย จนเปนที่พึงพอใจในการทดลองการ
สวมใสเสื้อตัวอยาง 

            
            ดานหนา                                ดานหลัง 

ภาพท่ี 1 แสดงเสื้อสูทสตรีท่ีทําวิจัย 

         จากการทําแบบตัดเปนเสื้อสูทและทําการประเมิน
การสวมใสดวยแบบประเมินทดลองสวมใส ปรากฏวา 
มีการทําตัวอยางและปรับแบบตัด 3 ครั้ง จึงจะไดแบบ
ตัดที่ตัดเย็บเสื้อสูทแลวทําใหไดขนาดที่เหมาะสม และ
ไดรับความพึงพอใจในการประเมินทดลองสวมใส    
ดังตารางที่ 5 และภาพเสื้อสําเร็จดัง ภาพที่  2 

ตารางที่ 4 แสดงขนาดสัดสวนเส้ือท่ีเผ่ือหลวม 

Size  L Body  
Size 

เผ่ือ
หลวม เผ่ือหลวม 

รอบคอ 16.0 - 16.0
รอบอก 36.5 1.0 37.5
รอบเอว 32.0 0.5 32.5
รอบสะโพก 39.0 - 39.0
ไหลกวาง 14.5 0.5 15.0
แขนยาว 22.5 - 22.5
รอบปลายแขน 7.5 0.5 8.0
ความยาวเสื้อ 21.5 21.5 21.5

 

ตารางท่ี 5 แสดงสัดสวนแบบขนาดมาตรฐานเส้ือสูทสตรี 

Size  L Body  
Size

เผ่ือ
หลวม 

คาท่ีไดจากการเผ่ือ
หลวมคร้ังท่ี 3

รอบคอ 16.0 - 16.0
รอบอก 36.5 1.5 38.0 
รอบเอว 32.0 1.0 33.5
รอบสะโพก 39.0 0.5 40.0
ไหลกวาง 14.5 1.0 15.5
แขนยาว 22.5 0.5 23.5
รอบปลายแขน 7.5 1.0 10.0
ความยาวเสื้อ 21.5 1.0 22.5
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ภาพท่ี 2 แสดงเสื้อสูทสตรี ขนาด L  

         นําขนาดสัดสวนเสื้อสตรีขนาด L มาทําการลด
และขยายแบบตัด เพ่ือสรางขนาด XS  S  M  L  XL  
2XL  3XL  โดยใชโปรแกรม Marker Computer  ทําให
ไดแบบตัดมาตรฐานเสื้อสตรี ดังภาพที่ 3 

     
ภาพท่ี 3 ชิ้นสวนการขยายแบบเสื้อสูทสตรี 

         นําขนาดสัดสวนที่ทําการขยายแบบจากขนาด L 
ทุกขนาด ทําแบบตัดเสื้อสูทสตรีและทําการตัดเย็บเสื้อ
สูทสตรีเพ่ือทําการสํารวจการสวมใสหาคาที่เหมาะสม 
ถามีผลสํารวจไมพึงพอใจในการสวมใสตองปรับแบบ
ตัด และตัดเย็บใหมทุกขนาดเหมือน ขนาด L โดยได
ดําเนินการวิจัยในกางเกงสตรี กระโปรงสตรี ขั้นตอน
เหมือนกับเสื้อสูทสําเร็จ 

          ผลการดําเนินการวิจัยแบบตัดมาตรฐาน ดังแสดง
ในตารางท่ี 6 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐานเสื้อสตรีใน
ตารางท่ี 7 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐานกางเกงสตรี 
และ  ในตารางที่8 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐาน
กระโปรงสตรี ภาพที่ 4 แสดงการลดและขยายแบบตัด
กาง เกง  ภาพท่ี5แสดงการลดและขยายแบบตัด
กระโปรง 

ตารางท่ี 6 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐานเส้ือสตรี  

Size  L Body 
Size  L 

เผ่ือ 
หลวม XS S M L XL 2XL 3XL 

รอบคอ 16.0  - 15.0 15.0 15.0 16.0 17.0 17.0 17.0 

รอบอก 36.5 1.5 32.0 34.0 36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 

รอบเอว 32.0 1.5 27.5 29.5 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 

รอบสะโพก 39.0 1.0 34 .0  36.0 38.0 40.0 42.0 44.0 46.0 
ไหลกวาง 14.5 1.0 14 .0  14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 

แขนยาว 22.5 1.0 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 

รอบปลายแขน 7.5 2.5 8.50 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 

ความยาวเสื้อ 21.5 1.0 20.5 21.0 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 

ตารางท่ี 7 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐานกางเกงสตรี 

Size  L 
Body 
Size  

L 

เผ่ือ 
หลวม XS S M L XL 2XL 3XL 

รอบเอว 32 - 26 28 30 32 34 36 38 
รอบสะโพก 39 - 33 35 37 39 41 43 45 
ความยาว
กางเกง 

38.5 0.5 38 38 38 39 39 40 40 

เปายาว 25.5 - 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5 
รอบปลายขา 14.5 1.5 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 
รอบเขา 15 0.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 

ตารางท่ี 8 แสดงขนาดแบบตัดมาตรฐานกระโปรงสตรี 

Size  L Body 
Size   L 

เผ่ือ 
หลวม XS S M L XL 2XL 3XL 

รอบเอว 32.0  - 26 28 30 32 34 36 38 

รอบสะโพก 39.0  - 33 35 37 39 41 43 45 
ความยาวกระโปรง 20.5 1.5 17 17.5 18 19 20 21 22 

     

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการลดและขยายแบบตัดกางเกง    
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ภาพท่ี 5 แสดงการลดและขยายแบบตัดกระโปรง 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การทําวิจัยสัดสวนผูหญิงอายุระหวาง 22-40 ป 
เพ่ือนํามาสรางแบบขนาดมาตรฐานเสื้อผาสตรี ผลทํา
ใหไดขนาดสัดสวนที่สามารถนําทําแบบตัด ไปใชผลิต
เสื้ อผ าอุตสาหกรรมหรือในชุมชน  ที่ผลิตระบบ
อุตสาหกรรม ที่มีการกําหนดขนาดเสื้อผา เปนระบบ 
ขนาดเฉล่ีย โดยกําหนดเปน 7 ขนาด การกําหนด 7 
ขนาดทําใหผูสวมใสสามารถเลือกเสื้อผา ใหมีขนาด
เหมาะสมกับผูสวมใสมากข้ึนผลการสํารวจความพึง
พอใจ  จากแบบสอบถามในการทดลองสวมใส เสื้อ 
กางเกงและกระโปรง ที่ทํามาจากสัดสวนที่ทําวิจัย 
ไดผลดังน้ี การสวมใสเสื้อสตรี อยูในระดับ 4.81 การ
สวมใสกางเกงสตรีอยูในระดับ  4.77 การสวมใส
กระโปรงสตรีอยูในระดับ 4.84 จากแบบประเมิน  
         ในการทําวิจัยน้ีในสวนของการสรางแบบตัด
เสื้อผาตองใชผูที่มีความชํานาญในการตัดเย็บเสื้อผา
สตรี เปนพิเศษเพราะการเผ่ือหลวมจากขนาดตัวที่วัดได 
ในการทําแบบตัดน้ันไมมีแบบอยางที่แนนนอนตองใช
ผูทําที่มีความชํานาญและประสบการณ จึงจะทําใหได
เสื้อผาที่เหมาะสมสวยงาม 
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การใชดนตรีเพ่ือพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรค 
และเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

 
สายหยุด  อุไรสกุล1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนาการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคโดยการใชดนตรีหลายประเภท  
เพ่ือกระตุนพฤติกรรมการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ประชากรที่ใชเปนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา  จิตวิทยาทั่วไปและจิตวิทยาในชีวิตประจําวัน ประจําภาคเรียนที่ 2/2552 จํานวน 4 หอง กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาไดมาโดยการสุมแบบงาย (simple  random  sampling) โดยการจับฉลากใหได 2 กลุม เปนกลุมทดลอง        
1 กลุม และกลุมควบคุม 1 กลุม การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการทดลองแบบ  randomized  control-group  pretest-posttest  
design  กอนการทดลองไดทดสอบรูปแบบการเรียนรู ปรากฏวา  กลุมควบคุมมีรูปแบบการเรียนรูแบบนักปรับตัว  
(Accomodator) และกลุมทดลองมีรูปแบบการเรียนรูแบบนักคิดหลายหลากมุมมอง (Diverger) ผลจากการจัดกิจกรรม     
การสอน พบวา กอนการเรียนคะแนนความคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคของกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม
แตกตาง หลังการทดลองคะแนนความคิดการแกปญหาอยางสรางสรรคมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของกลุมควบคุม และกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง  พบวา
กอนการทดลองคะแนนความฉลาดทางอารมณ  ของทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน  หลังการทดลองคะแนนความฉลาดทาง
อารมณของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความแตกตางกัน  โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา  กลุมควบคุมทุกดาน  
เมื่อทดสอบความฉลาดในการแกปญหากอนและหลังการทดลองของกลุมทดลองพบวา  คะแนนความฉลาดในการ
แกปญหาหลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากอนการทดลอง  เมื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมการเรียน  
กลุมทดลองสวนใหญเห็นดวยในระดับมาก  เก่ียวกับไดรับความรูและสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไดจริง  
และเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนหลังการเรียนของกลุมทดลอง พบวา กลุมทดลองมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  โดย
หลังการทดลองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นกวากอนการทดลอง 

คําสําคัญ   ดนตรี  การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  ความฉลาดทางอารมณ 
 

1.  วัตถุประสงคของโครงการ 
         1. เพ่ือพัฒนาการแกปญหาอยางสรางสรรค 
         2. เพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 
 

 

 

         1คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
60 หมู 3  ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
โทรศัพท 085 1502120  โทรสาร 035 323609 
 E-mail:  saiyud_k@hotmail.com 

 

 

2.  วิธีการวิจัย 
        1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการใชดนตรีเพ่ือการ
บําบัด 
         2. ทดสอบรูปแบบการเรียนรูของกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองและออกแบบกิจกรรม  
         3. สรางแผนการฝกการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค
โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นใชดนตรี เปนสวนสําคัญทดสอบ
ประสิทธิภาพของแบบฝกโดยตองผานเกณฑที่กําหนด 80/80  
         4. สรางแบบทดสอบการและหาประสิทธิภาพ
แบบทดสอบการคิดแกปญหาอยางสรางสรรคและ
ทดสอบหาประสิทธิภาพ 
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         5. ทดสอบความสามารถการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคกอนและหลังการทดลองทั้งกลุมควบคุม
และกลุมทดลอง เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง 
         6. ทดสอบความฉลาดทางอารมณกอนและหลัง
การทดลองของกลุมทดลอง เปรียบเทียบคะแนน 
         7. ดําเนินการวิจัยโดยกลุมควบคุมสอนแบบปกติ
กลุมทดลองสอนโดยแผนการฝกการคิดแกปญหาอยาง
สรางสรรคซึ่งประกอบดวยการใชดนตรีเปนกิจกรรม
การฝกการคิดแกปญหาอยางสรางสรรค 
         8. วิเคราะหและประมวลผลการทดลอง 
3. ผลและการอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหรูปแบบการเรียนรูของคอรบ (Kolb’s 
Learning Style Model, 1976 ของกลุมควบคุมและกลุม
ทดลอง  ผลปรากฏ ดังน้ี 
         1.1 กลุมควบคุม เมื่อนําขอมูลไปวิเคราะหตาม
ขั้นตอนจะไดรูปแบบการเรียนแบบ  นักปรับตัว 
(accomodator) เปนผูที่สามารถเรียนรูไดดีที่สุดโดยผาน
ประสบการณจริง มีการปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ใหมๆไดดี 
         1.2 กลุมทดลอง เมื่อนําขอมูลไปวิเคราะหตาม
ขั้นตอนจะไดรูปแบบการเรียนแบบนักคิดหลายหลาก
มุมมอง (diverger) เปนผูที่สามารถเรียนรูไดดีในงานท่ี
ใชการจินตนาการ การหยั่งรู การมองหลากหลายแงมุม  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการ

ทดลองของกลุมควบคุมกลุมทดลอง เก่ียวกับ 
ความสามารถในการแกปญหาอยางสรางสรรค 

 

กลุม 
กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

n คะแนน
เต็ม  S.D t n คะแนน

เต็ม  S.D t 
กลุม

ควบคุม 30 50 27.63 3.38
0.61 

30 50 37.44 4.68
4.98*กลุม

ทดลอง 30 50 27.03 4.58 30 50 41.93 3.67
 

T60 (0.05)  =  1.684 
  

         เมื่อ เปรียบเทียบคะแนนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคของกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวา 
กอนการทดลองคะแนนการแกปญหาอยางสรางสรรค 
พบวา คะแนนของทั้งสองกลุมไมแตกตางทางสถิติ 
หลังการทดลองพบวา พบวา คะแนนการแกปญหา
อยางสรางสรรค ของทั้งสองกลุมมีความแตกตางอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยกลุมทดลองมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมควบคุม  การที่กลุมทดลองมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมควบคุมเปนผลจากการจัด
แผนการเรียนที่ใชดนตรีเขามาประกอบกับกิจกรรมจึง
สงผลใหกลุมทดลองมีคะแนนการแกปญหาอยาง
สรางสรรคเพ่ิมขึ้น 
 

ตารางท่ี 2 ผลของประสิทธิภาพแบบฝกการแกปญหา
อยางสรางสรรค ตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 

 

ประสิทธิภาพของแบบ
ฝกการคิดแกปญหา
อยางสรางสรรค 

ชื่อแผนการฝกการคิด
แกปญหาอยาง
สรางสรรค 

คาเฉล่ีย
คิดเปน
รอยละ 

แบบฝกการคิด
แกปญหาอยาง
สรางสรรค (E1) 

1.แบบฝกที่1 
85.05 

 2.แบบฝกที่  2 82.90 
 3.แบบฝกที่  3 90 
 4. แบบฝกที่ 4 80.60 
 5.แบบฝกที่  5 85.55 
แบบทดสอบการคิด
แกปญหาอยาง
สรางสรรค 

- 83.86 

         จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝก
การคิดแกปญหาอยางสรางสรรค  มีประสิทธิภาพเกิน
เกณฑที่กําหนด 80/80 ดังน้ี  
           1. แบบฝกที่ 1     มีประสิทธิภาพ  85.05 / 83.86 
           2. แบบฝกที่  2    มีประสิทธิภาพ  82.90 / 83.86 
           3. แบบฝกที่  3    มีประสิทธิภาพ  90 / 83.86 
           4. แบบฝกที่  4    มีประสิทธิภาพ  80.6/ 83.86 
           5. แบบฝกที่  5    มีประสิทธิภาพ  85.55 / 83.86 
 

_
X

_
X
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การเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการทดลองของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง เก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ 
 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณกอนและหลังการทดลองของกลุม
ควบคุม 

 
 

ลํา 
ดับ 

ความ
ฉลาด 
ทาง

อารมณ 

กลุม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง
n X  S.D

. 
t n X  S.D

. 
t

1 ควบคุม
ตนเอง 

ควบคุม 30 17.13 1.94 
0.16 

30 18.26 1.75
3.9* 

ทดลอง 30 18 6.5 30 19.43 1.47

2 เห็นใจ
ผูอื่น 

ควบคุม 30 18.36 2.21 
1.74* 

30 19.1 1.95
0.68 

ทดลอง 30 17.33 2.64 30 19.4 1.65

3 รับผิดช
อบ 

ควบคุม 30 20.06 2.19 
1.55 

30 20.33 2.12
2.45*

ทดลอง 30 19.33 1.64 30 21.46 1.63

4 มี
แรงจูงใจ 

ควบคุม 30 17.26 2.66 
0.26 

30 17.56 2.72
4.23*

ทดลอง 30 17.43 2.55 30 20.06 2.04

5 
ตัดสินใจ
และแก 
ปญหา 

ควบคุม 30 15.6 3.13 
0.44 

30 15.96 2.80
5.68*ทดลอง 30 15.9 2.45 30 19.26 1.79

6 สัมพันธ
ภาพ 

ควบคุม 30 17.13 1.84 
0.54 

30 17.46 1.86
3.20*

ทดลอง 30 17.43 2.59 30 19.16 2.44

7 ภูมิใจ
ตนเอง 

ควบคุม 30 10.83 1.91 
0.23 

30 11.6 1.75
1.89*

ทดลอง 30 10.93 1.50 30 12.3 1.23

8 พอใจใน
ชีวิต 

ควบคุม 30 18.96 2.59 
0.67 

30 19.66 2.43
2.14*

ทดลอง 30 19.4 2.76 30 20.56 2.41

9 สุขสงบ
ทางใจ 

ควบคุม 30 18 3.25 
0.46 

30 18.4 3.22
2.46*

ทดลอง 30 18.03 3.33 30 19.73 2.51
 

T 60 (0.05)  =   1.684    

         เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนการทดลองของกลุม
ควบคุมและกลุมทดลองเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ 
พบวา กอนการทดลองคะแนนเฉล่ียความฉลาดทาง
อารมณของกลุมควบคุมและกลุมทดลองในทุกดาน   
ไมมีความแตกตาง ยกเวนดานเห็นใจผูอื่นที่มีความ
แตกตาง โดยกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียที่สูงกวากลุม
ควบคุม หลังการทดลอง คะแนนเฉล่ียความฉลาดทาง
อารมณของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมในทุกดาน 
ทั้งน้ี เปนผลจากประสบการณที่ไดจากการจัดกิจกรรม
ที่ใชดนตรีเปนสวนสําคัญในการจัดกิจกรรมการคิด
แกปญหาอยางสรางสรรค ซึ่งสงผลใหกลุมทดลองมี
พัฒนาดานความฉลาดทางอารมณ 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบพฤติกรรมของในการจัดการ
เก่ียวกับอารมณของตนเองกลุมทดลองกอน
และหลังการทดลอง 

 

ลํา
ดับ ขอความ  N X  d  S.D. t 

1 
มีความสามารถใน
การจัดการกับ
อารมณของตน

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

2.12 
2.96 1.08 0.57 9.80*

2 ควบคุมอารมณ
หุนหันพลันแลนได

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

2.56 
3.16 0.8 0.76 5.30*

3 มีความรับผิดชอบ กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

3.16 
3.40 0.72 0.73 5.14*

4 รับรูและยอมรับใน
ความเปนตนเอง

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

3.04 
3.48 0.49 0.77 3.20*

5 

สามารถสรางความ
ตระหนักเก่ียวกับ
ความแตกตาง
ระหวางความรูสึก
กับการกระทําได

กอนการทดลอง 
 
หลังการทดลอง 

30 
 

30 

2.36 
 

2.98 
0.64 0.56 5.80*

6 มีความเขาใจและ
เห็นใจผูอ่ืน

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

2.60 
3.32 1.04 0.78 9.45*

7 รูจักใหและแบงปน
ผูอ่ืน

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

3.16 
3.40 0.88 0.78 5.86*

8 
รับรูและแสดง
อารมณไดอยาง
เหมาะสม

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

2.20 
2.96 0.92 0.57 8.36*

9 
เขาใจอารมณและ
กระบวนอารมณ
ไดดี

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

2.48 
3.12 0.68 0.69 5.23*

10 
มีความสัมพันธท่ีดี
กับผูอ่ืนอยาง
สม่ําเสมอ

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

30 
30 

3.08 
3.52 0.60 0.57 5.45*

 

T30(0.05) = 1.697 

         กอนการทดลองผูวิจัยไดใหกลุมทดลองประเมิน
ตนเอง ซึ่งเปนแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการ
จัดการเก่ียวกับอารมณของตนเอง หลังการทดลอง
ผู วิ จั ยให เ พ่ือนในกลุ มทดลองประ เ มิน เ ก่ียว กับ
พฤติกรรมในการจัดการเก่ียวกับอารมณของตนเอง 
โดยใชแบบสอบถามชุดเดิมที่ไดประเมินไวแลวเพ่ือดู
ความเปล่ียนแปลงดานการจัดการอารมณของกลุม
ทดลอง ปรากฏวา หลังการทดลองกลุมทดลองมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการอารมณของ
ตนเองในทุกดาน 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหความฉลาดในการแกปญหา
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหความฉลาดในการแกปญหา 
ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กอนและ
หลังการทดลอง 

กลุม 
คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง

55-60 49-54 41-48 36-40 35  
ลงไป 55-60 49-54 41-48 36-40 35 

ลงไป
กลุม

ควบคุม  5 
(16.66) 

10 
(33.33) 

10 
(33.33)

5 
(16.66) 

3 
(10) 

6 
(20) 

10 
(33.33)

9 
(30) 

2 
(6.66)

กลุม
ทดลอง  5 

(16.66) 
15 

(50) 
11 

(36.66)
9 

(30) 
10 

(33.33) 
10 

(33.33) 
5 

(16.66)
5 

(16.66)
 

 

หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงรอยละ 
 

คะแนน 55-60 หมายถึง คนที่มีความสามารถสูง 
เปนคนมองโลกในแงดี  

คะแนน 49-54 หมายถึง คนที่ชอบสิ่งที่ทาทาย เปน
คนที่ชอบแกปญหา  

คะแนน  41-48 หมายถึง เมื่อมีปญหาก็สามารถ
แกไขปญหาไดพอสมควร  

คะแนน 36-40 หมายถึง อาจจะควบคุมสถานการณ
บางอยางไดดี  

คะแนน 35 ลงไป หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางดูเปนปญหา
ไปหมด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลองท่ีมีตอ
กิจกรรมการเรียนการสอน 

ตารางท่ี 6  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมทดลอง 
ท่ีมีตอกิจกรรม การเรียนการสอน 

 

 

(ตัวเลขในวงเล็บเปนคารอยละ) 
    

          
          

4 

การกําหนด
จุดมุงหมาย
เพื่อบรรลุ
วัตถุ 
ประสงค 

  12 
(40) 

18 
(60 

 4 
(13.33)

6 
(20) 

20 
(66.66)

5.
การแกไข
ขอบกพรอง
ของตน 

 2 
(6.66)

8 
(26.66) 

20 
(66.66) 

  12 
(40) 

18 
(60) 

6.
การยอมรับ
ขอผิดพลาด
ของผูอื่น 

 1 
(3.33)

14 
(46.66) 

15 
(50)   15 

(50) 
15 

(50) 

7.
การให
คุณคากับ
ผูอื่น 

  
4 

(13.33) 
26 

(86)  
1 

(3.33) 
14 

(46.66)
15 

(50) 

8.
การมีความ
เชื่อม่ันใน
ตนเอง 

  17 
(56.66 

13 
(43.33) 

  19 
(63.33)

11 
(36.66)

9.
ความ
ภาคภูมิใน
ในตนเอง 

  13 
(43.33) 

17 
(56.66) 

  16 
(53.33)

14 
(46.66)

10. ความพอใจ
ในชีวิต 

  5 
(16.66) 

25 
(83.33) 

  5 
(16.66)

25 
(83.33)

ที่ หัวขอ ไดรับความรู สามารถนําไปใชประโยชนได
จริง 

  
นอย
ที่สุด
(1) 

นอย
 

(2) 

มาก 
 

(3) 

มาก
ที่สุด 
(4) 

นอย
ที่สุด
(1) 

นอย 
 

(2) 

มาก
 

(3) 

มาก
ที่สุด 
(4) 

1 การรูจัก
ตนเอง 

  5 
(16.66) 

25 
(83.33)   5 

(16.66)
25 

(83.33)

2 การควบคุม
ตนเอง 

  
10 

(3.33) 
20 

(66.66)  
2 

(6.66) 
13 

(43.33)
15 

(50) 

3 
การพัฒนา
ศักยภาพ
ของตน 

  
12 

(40) 
18 

(60)  
3 

(10) 
7 

(23.33
20 

(66.66)
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         หลังการทดลองผูวิจัยไดทดสอบความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจของกลุมทดลองท่ีมีตอกิจกรรม
การเรียนการสอน พบวา กลุมทดลองเห็นดวยเก่ียวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาไดรับความรูและ
สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ในระดับมากถึง 
มากที่สุด  
4. สรุปผลการวิจัย 
         จากผลการวิจัยเรื่อง การใชดนตรีเพ่ือพัฒนาการ
แกปญหาอยางสรางสรรคและเพ่ือพัฒนาความฉลาด
ทางอารมณ พบวา กอนการทดลองกลุมควบคุมและ
กลุมทดลองมีคะแนนความสามารถในการแกปญหา
อยางสรางสรรค ไมแตกตาง เมื่อทดสอบความฉลาด
ทางอารมณของกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคะแนน
กอนการทดลองไมแตกตางเปนคะแนนที่อยูในชวง
ปกติทุกดาน หลังการทดลองกลุมทดลองมีคะแนน
ความสามารถในการแกปญหาสูงกวากลุมควบคุมและ
กลุมทดลองมีคะแนนความฉลาดทางอารมณสูงกวา
กลุมควบคุมในทุกดาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  
นางสุธรรมมา วรนาวิน  ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของ
การปฏิบั ติสมาธิที่มีตอความฉลาดทางอารมณ :
กรณีศึกษาผูปฏิบัติธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติตาม
รอยเบื้องพระยุคลบาทวัดโสมนัสวิหาร ผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณกับการ
ปฏิบัติสมาธิ พบวา การปฏิบัติสมาธิตามหลักพุทธ
ศาสนาดวยการพัฒนาสติอยางตอเน่ือง น้ันสงผลใหเกิด
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ พัฒนากาย พัฒนาพฤติกรรม  
พัฒนาจิต และพัฒนาปญญาซึ่งเปนการพัฒนาทั้งความ
ฉลาดทางอารมณ และการพัฒนาความฉลาดทางปญญา 
การที่กลุมทดลองมีผลการพัฒนาการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและมีพัฒนาความฉลาดทางอารมณที่สูงกวา
กอนการทดลอง อาจเน่ืองมาจากปจจัยเหลาน้ี 
         1. รูปแบบการเรียนรูของกลุมทดลองเปนรูปแบบ
นักคิดหลายหลากมุมมอง (diverger) เปนผูที่สามารถ
เรียนรูไดดีในงานที่ใชการจินตนาการ การหยั่งรู การ
มองหลากหลายแงม ุม  ดังนั ้น  การจัดกิจกรรมให

สอดคลองกับพฤติกรรมการเรียนรูจึงชวยสงเสริมให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         2. การใชดนตรีบรรเลงที่มีจังหวะชาๆอยาง
สม่ําเสมอ เสียงที่เบานุมนวลมีผลตอพฤติกรรม ชวยให
เกิดการผอนคลาย อามรณที่ผอนคลายมีผลตอการ
สรางสรรคดานความคิด การไดหยุดพฤติกรรมช่ัวคราว
และจดจออยูกับเสียงที่มีระดับสูงปานกลาง ทําใหเกิด
ความสงบ และทํากิจกรรมใหไดผลดี ทํางานยากได 
งายขึ้น ความสับสนวุนวายในสมองลดลง จิตใจจึงสงบ
และเยือกเย็นขึ้น ซึ่งพรอมทีจะทํากิจกรรมตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ (โดยประชิด ทิณบุตร-ตีพิมพครั้งแรก  
ในวารสารคุรุปริทัศน ปที่ 15 (พ.ย.-ธ.ค.) 2533 หนา 
86-91) 
         3. การใชดนตรีเขามาเปนสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
สงผลตอการเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูอยางมี
ความสุขเปนรากฐานสําคัญของการทําใหกลุมทดลอง
คิดเปน เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู และนําไปสู
การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
         4. การทําใหบทเรียนสนุกแปลกใหมโดยใช
เสียงดนตรี เปนการสรางสิ่งเราที่จูงใจใหผูเรียนติดตาม
และเราใจใหอยากคนควา หาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเอง
ในสิ่งที่สนใจ นอกเหนือจากความรูที่เกิดจากการเรียน
ภายในหองเรียนอยางเดียว   
         5. การทํากิจกรรมเช่ือมโยงระหวางสิ่งที่เปนนามธรรม
กับสิ่งที่เปนรูปธรรมผานการวาดภาพ และการใชสีสื่อ
ความรูสึก  ประกอบกับการนําดนตรีมาใชรวมกัน 
สงผลใหเกิดจินตนาการทางสรางสรรค การวาดภาพ
นอกจากจะเปนการเชื่อมโยงรูปธรรมกับนามธรรมใน
การนําเสนองานแลว ยังชวยในเรื่องการพัฒนาอารมณ   
         6. การใชเสียงดนตรีในการจัดกิจกรรมมีดวยกัน
หลายรูปแบบ เชน การเลือกฟงดนตรีเพียงอยางเดียว 
หรือเปดดนตรีรวมกับการสรางจินตนาการ การใช
ดนตรีประกอบการวาดภาพ ทั้งน้ี เพ่ือที่ไดจะนําไปสู
เปาหมายที่เหมือนกันคือ การเบี่ยงเบนความสนใจของ
บุคคลในเวลาน้ันๆ ไมวาจะเปนความเครียด ความ
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เจ็บปวด การหมกมุน ไปสูกิจกรรมหรือจินตนาการ
ใหมๆ ในทางที่สรางสรรค 
ขอเสนอแนะ 

         1. ดนตรีเปนตัวแทนการสื่อความหมายดาน
อารมณที่วัยรุนใชแสดงออกในการส่ือสารทั้งภายใน
กลุมและนอกกลุม ดังน้ัน การสรางโอกาสใหวัยรุนได
เรี ยนรู เสี ยงดนตรีหลายประเภทที่มีทวงทํ านอง
(melody) ที่หลากหลาย สอดคลองกับกิจกรรมการ
แกปญหาในแตละกิจกรรม จะสงเสริมใหเกิดการ
เรียนรูและวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค  
         2. ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตปกติ  
สงผลใหการแกไขปญหาตางๆขาดความรอบคอบ 
เน่ืองจากการเรงรัดของเวลาในชีวิตประจําวันและการ
ขาดความเอาใจใสตอปญหาที่ เ กิดขึ้น  จึงทําใหไม
ส ามารถแกปญหาได  จน เ กิด เปนความ เค รี ยด 
ความเครียดน้ีจะสงผลกระทบไปยังสารเคมีในสมอง 
ทําใหรางกายหล่ังสารที่ไมกอใหเกิดประโยชนกับ
รางกาย เปนโทษทําใหเกิดความทุกข และเปนผลให
เกิดการไมมีสมาธิในการเรียนรู  การไดฟงเสียงดนตรี
เบาๆ ในชวงการวางแผนแกปญหา  จะเปนการสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรูและการสรางมิตรภาพ
ระหว างการทํางานเปนกลุม  ทําให เ กิดความคิด
สรางสรรคที่หลากหลายตอการดําเนินการตอไป 
         3. การไดรับเสียงมากเกินไป เปนขอเสียมากกวา
ขอดี ดนตรีที่มีเสียงดังมากเกินไปไมเหมาะที่จะใช
ในชวงวางแผนการ แตเหมาะสําหรับการสรางกําลังใจ 
ดนตรีที่มีทํานองและจังหวะที่ไมสม่ําเสมอจะขัดขวาง
การทํางานและรบกวนการสรางจินตนาการ  
         4. ชวงเวลาที่ใชดนตรีเ พ่ือการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสม จะชวยสงเสริมสนับสนุนพฤติกรรมการ
เรียนรูอยางมีความสุข การฟงเสียงเปนหน่ึงในการ
พัฒนาเซลลสมอง  กิจกรรมที่ง ายที่สุด  คือการฟง
เสียงดนตรี ซึ่งทําใหสมองทั้งซีกขวาและซายทํางานไป  
         5. การเลือกศึกษาเสียงดนตรีในภาพยนตร 
สามารถสื่อใหผู เรียนเขาใจเรื่องราวที่ซับซอนและ

กระตุนอารมณใหผู เรียนคลอยตามได ถึงแมวา จะ
ไมใชภาพยนตรที่สื่อดวยภาษาที่ผูเรียนเขาใจ   
         6. คล่ืนสมองที่เหมาะสมจะชวยใหการภาวะของ
การ เ รี ยนรู  ในด านความคิ ดสร า งสรรค  ความ 
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ รี ย น รู สิ่ ง ต า ง ๆ  แ ล ะ จ ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการรับขอมูลไดอยางรวดเร็ว 
5. เอกสารอางอิง 
[1] กานดา พูนลาภทวี. 2539. สถิติเพื่อการวิจัย.     

สํานักพิมพฟลิกสเซ็นเตอร .  กรุงเทพฯ. 
[2] จเร สําอางค. 2550. สมองดีดนตรีทําได. บริษัท

อมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชช่ิง จํากัด. กรุงเทพฯ. 
[3] ทิศนา  แขมณี.  2550. 14 วิธีสอนสําหรับครูมือ

อาชีพ. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.    
กรุงเทพฯ.       

[4] วาโร เพ็งสวัสด์ิ. 2546. การวิจัยในช้ันเรียน. สุวีริยา
สาสน. กรุงเทพฯ. 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพ่ือการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
 

สุภาวดี พนัสอําพน1  และ ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน 1 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรเพ่ือการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
ซึ่งเกิดขึ้นจากความตองการเช่ือมโยงตราสินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
นครปฐม การวิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหลักษณะบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรในปจจุบัน พฤติกรรมของ
ผูบริโภคและความตองการบรรจุภัณฑของสินคาแตละประเภทของผูบริโภค โดยสรางแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น
นักทองเที่ยวชาวไทยจํานวน 400 คน สัมภาษณนักทองเที่ยวชาวตางชาติ มัคคุเทศก และผูเก่ียวของดานการทองเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและเอกชนรวมท้ังสิ้น 30 คน แลวนําผลการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ          
บรรจุภัณฑสินคายอดนิยมและมีปริมาณการจําหนายสูง จากน้ันทําบรรจุภัณฑตนแบบจํานวน 15 ผลิตภัณฑ และ        
บรรจุภัณฑกลางของจังหวัดอีกหน่ึงรูปแบบ นําบรรจุภัณฑตนแบบไปทดลองใชงานจริง  แลวประเมินผลความพึงพอใจ
จากนักทองเที่ยวจาํนวน 400 คน 
         ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหมทั้งดานความสวยงาม และประโยชน
ใชสอยสามารถส่ือถึงเอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม ยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานข้ึน ปองกันการชํารุดเสียหาย  
สะดวกตอการใชงาน สรางความม่ันใจในมาตรฐานคุณภาพสินคา บรรจุภัณฑ มีความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของฝาก  
ในขณะเดียวกันสามารถเผยแพร แนะนําสถานที่ทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี เทากับเปนการสงเสริม
ผลิตภัณฑสินคาทางการเกษตรควบคูไปกับการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมไปพรอมๆกัน 
 

คําสําคัญ    บรรจุภัณฑ  สินคาทางการเกษตร การทองเที่ยว จังหวัดนครปฐม      
 

1.บทนํา   

         จั งห วัดนครปฐมเปนจั งห วัดที่มีสินค าทาง
การเกษตรหลากหลายชนิดที่มีช่ือเสียงติดตลาดและ
เปนที่รูจักของผูบริโภค ไดแก  หมู สมโอ กลวยไม  
มะพราวและผลไมอื่นๆ เชน ฝรั่ง ชมพู  มะมวง แกว
มังกร เปนตน  อีกทั้งมีแหลงทองเที่ยวมากมายทั้งดาน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี และวิถีชีวิตที่
หลากหลายของประชากร  ซึ่งสถานที่ทองเที่ยวในแต
ละแหงต้ังอยูไมหางไกลกันมากนัก  การเดินทางไปมา
สะดวกพรอมทุกดาน นักทองเที่ยวจะสามารถเดินทาง 
______________________________________ 
         1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
96  หมู 3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท 081-8746245    
E-mail: supavadee.pan@rmutr.ac.th 

 
ไปเยือนและไดรับความเพลิดเพลินในการทองเที่ยว
อยางเต็มที่นักทองเที่ยวที่มาจังหวัดนครปฐมในระยะ 
เวลาสั้นๆ ยังไมเกิดการประทับใจในการเลือกซื้อสินคา
เน่ืองจากนักทองเท่ียวขาดความม่ันใจในมาตรฐาน
คุณภาพของสินคาที่ยังไมมีการรับรอง คุณภาพ  อีกทั้ง 
สินคายังขาดการสรางการเช่ือมโยงตราสินคาและพ้ืนที่
สนับสนุนการทองเที่ยวในจังหวัดทําใหการพัฒนาการ
ทองเที่ยวจังหวัดนครปฐมในฐานะเมืองผานยังไมมี
คุณภาพการศึกษาถึงปญหาการใชประโยชน แนวทาง
และยุทธศาสตรในการสรางสงเสริมและรักษาตรา สินคา
ของผลิตภัณฑเกษตรที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยวของ
จังหวัดนครปฐมจะสงผลใหสินคาการเกษตรมีความ
ตองการและปริมาณเพ่ิมมากขึ้น [1]  
         ดังน้ันการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตร
เ พ่ือการทองเที่ ยวของจั งหวัดนครปฐมจะทํ าให
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นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในคุณภาพของสินคาและ
ความสนใจในรูปแบบของบรรจุภัณฑที่สวยงามและมี
เอกลักษณเฉพาะของทองถ่ิน  การพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑเพ่ือสรางความเปนเอกลักษณของจังหวัดนครปฐม
จะเปนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวได
เปนอยางดี โดยจะพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่ได
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย ซึ่งบรรจุภัณฑที่พัฒนาแลวจะตอง
สามารถคุมครองสินคาใหมีอายุยืนยาวและปองกันการ
ชํารุดเสียหาย ตลอดจนการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ
ใหมีความสวยงาม  นาสนใจ  มีเอกลักษณของชุมชน
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค [2] อันจะเปนการ
สรางภาพลักษณที่ ดี ให กับผลิตภัณฑของจังหวัด
นครปฐม ซึ่งสามารถสงเสริมการทองเที่ยวใหเปนที่
รูจักเพ่ิมขึ้นและเปนการเพิ่มยอดจําหนายสินคาของ
จังหวัดนครปฐมเพ่ือเปนของฝาก 

2. วิธีการวิจัย      
         ในการวิจัยครั้งน้ีมีขั้นตอนการดําเนินงานดังน้ี 
         1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ
ในเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาของนักทองเที่ยว 
และการบริโภคแหลงทองเที่ยวของนักทองเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐม นําขอมูลที่ไดมาประมวลเพ่ือกําหนด
เปนพฤติกรรมบงช้ี และโครงสรางของแบบสอบถาม  
ขอบเขตของเน้ือหา เพ่ือเปนแนวทางในการสราง
เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ    
         2. นําแบบสอบถามท่ีไดออกแบบใหผูเช่ียวชาญดาน
การทองเที่ยวและสถิติจํานวน 2 ทาน ตรวจความ
เที่ยงตรงของวัตถุประสงค เน้ือหา  และภาษาท่ีใชจากน้ัน
นําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงเน้ือหาของ
คําถามแตละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยและทดสอบหาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามไปทําการทดสอบกับกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยวจํานวน 30 ราย โดยใชสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคไดเทากับ 0.50 แสดงวา 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมีความเท่ียงตรงและ
ความเช่ือมั่นอยูในระดับที่ยอมรับได 
         3. ศึกษาศักยภาพของบรรจุ ภัณฑสินค าทาง
การเกษตรในปจจุบันของจังหวัดนครปฐม  ความ
ตองการของรูปแบบสินคาทางการเกษตรแตละประเภท 
และรูปแบบบรรจุภัณฑที่สามารถสงเสริมการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐม จากการสอบถามนักทองเที่ยวชาวไทย
จํานวน 400 คนและการสัมภาษณนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติจํานวน 15 คน และผูเก่ียวของการทองเที่ยว
ทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน 15 คน เพ่ือยืนยันผลการ
สอบถามจากนักทองเที่ยวชาวไทย ดานความตอง การ
ของรูปแบบบรรจุภัณฑที่สื่อถึงเอกลักษณของสินคา
จังหวัดนครปฐม    
         4. สัมภาษณเจาหนาที่พัฒนาชุมชนเพ่ือคัดเลือก
ผูประกอบการท่ีผลิตสินคายอดนิยมมีปริมาณการ
จําหนายสูงและเปนสินคาเดนของจังหวัด ตามประเภท
สินคาที่ นักทองเที่ยวตองการใหพัฒนาบรรจุภัณฑ 
จํานวน 15 ราย ซึ่งสินคาผานการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพของจังหวัด เชน มาตรฐานผลิตภัณฑสินคา
ชุมชน (มผช.) หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย (อย.) หรือ
มาตรฐานการรับรองอื่น เชน เชลลชวนชิม เปนตน 
         5. สัมภาษณผูประกอบการท้ัง15 ราย เพ่ือศึกษาขอมูล
ของสินคาแตละประเภทเพื่อหาจุดเดนของสินคาเพ่ือเปนแนว
ทางการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความเหมาะสมกับ
สินคาแตละประเภท  
         6. จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบสินคาการเกษตร 15 
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลางของจังหวัด 1 รูปแบบ  
         7. นําบรรจุภัณฑที่ออกแบบใหมมาทดลองใชงาน
และประเมินผลความพึงพอใจตอบรรจุ ภัณฑกับ
นักทองเที่ยวจํานวน 400 คน 
3. ผลและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยพบวา 
         1.  ศักยภาพบรรจุ ภัณฑสินคาการเกษตรของ
จังหวัดนครปฐมในปจจุบัน สวนใหญมีประสิทธิภาพ
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เพียงดานการปองกันสิ่งสกปรกและอันตรายจากมด
แมลง สามารถปองกันการกระแทกเสียหายระหวาง
ขนสง สวนประสิทธิภาพการปองกันการซึมผานของกาซ
ทําใหอาหารเหม็นหืนอยูในระดับนอยและนอยที่สุดใน
ดานบรรจุ ภัณฑแบบปลอดเชื้อเพ่ือปองกันอาหาร     
เปนพิษ บรรจุภัณฑมีรูปทรงที่ยังไมโดดเดน และยัง  
ไมสามารถสรางความมั่นใจในคุณภาพสินคา สวนใหญ
ขาดรายละเอียดขอมูลทางโภชนาการ ไมมีเอกลักษณ
ของสินคาจังหวัดนครปฐม  
         2.  สินคาทางการเกษตรที่นักทองเท่ียวตองการให 
พัฒนาบรรจุภัณฑจํานวน 15 ผลิตภัณฑ ไดแก หมูแผน  
หมูหยอง หมูแทงกรอบ กุนเชียง ขนมเปยะ  ปลาแดดเดียว 
ขาวหลาม สมโอ ไขเค็ม ฝรั่งสด นํ้าพริกคลุกขาว กลวย
กรอบ ขาวตังหมูหยอง  มะเขือเทศราชินีอบแหงและ
มะพราวแกว ซึ่งสินคาแตละประเภทมีความตองการ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่แตกตางกัน 
         3.  รูปแบบบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพ่ือการทองเที่ยว
นครปฐม พบวา บรรจุภัณฑตองมีเครื่องหมายมาตรฐาน
รับรองคุณภาพสินคา  มีรายละเอียดทางโภชนาการและ
เรื่องราวของสินคา  ประวัติของชุมชนหรือแหลงผลิต   
รูปทรงสวยงามโดดเดนสะดุดตา มีสัญลักษณของ
จังหวัดนครปฐม  สวนบรรจุภัณฑกลางควรมีขอมูล
แนะนําแหลงทองเที่ยวและเสนทางคมนาคม  วัสดุที่ใช
ทําบรรจุภัณฑตองชวยรักษาสภาพแวดลอม  
         4. การออกแบบสัญลักษณ เพ่ือสื่ อถึงจั งหวัด
นครปฐม พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเห็นวาองคพระ
ปฐมเจดีย คือ สัญลักษณของจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ
ตราสัญลักษณประจําจังหวัดนครปฐมและนํามา
ลดทอนใหมเพ่ือใหมีความสวยงามทันสมัย 

 
ภาพท่ี 1 สัญลักษณท่ีออกแบบส่ือถึงจังหวัดนครปฐม 

         5. ผลการวิเคราะหความตองการบรรจุภัณฑเพื่อ
การทองเที่ยวไดนํามาใชเปนแนวทางการพัฒนารูปแบบ
บรรจุภัณฑใหมสําหรับสินคาการเกษตร 15 ผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑกลาง 1 รูปแบบ  
 

 
 

ภาพที่ 2 บรรจุภัณฑหมูแผนตราผูใหญรีย 

 
 

ภาพที่ 3 บรรจุภัณฑหมูหยองและสินคาตราบานเทศ 
 

 
 

ภาพท่ี 4 บรรจุภัณฑหมูแทงกรอบตรากรีนพอรค 

 
ภาพท่ี 5 บรรจุภัณฑกุนเชียงหมูตราแจงงาม 

 
ภาพท่ี 6 บรรจุภัณฑขนมเปยะอบเทียนตราสุภาวดี 
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ภาพท่ี 7 บรรจุภัณฑปลาแดดเดียวตราคุณแดง 
 

 
ภาพท่ี 8 บรรจุภัณฑขาวหลามตราแมแอ็ด 

 
ภาพท่ี 9 บรรจุภัณฑสมโอไรพรทิพย 

 
ภาพท่ี 10 บรรจุภัณฑไขเค็มศาลาดิน 

 
ภาพท่ี 11 บรรจุภัณฑฝร่ังสดไรพรทิพย 

 
ภาพท่ี 12 บรรจุภัณฑนํ้าพริกตราแมพยอม 

 
ภาพท่ี 13 บรรจุภัณฑกลวยกรอบตราคุณแจว 

 
 

ภาพท่ี 14 บรรจุภัณฑขาวตังขวัญตา 
 

 
 

ภาพท่ี 15 บรรจุภัณฑมะเขือเทศอบแหงตราแมฉุย 

 
ภาพท่ี 16 บรรจุภัณฑมะพราวแกวตรากมลทิพย 

 
ภาพท่ี 17 บรรจุภัณฑกลางแนะนําทองเท่ียวนครปฐม 
 

        6. ผลการทดลองใชงานบรรจุภัณฑตนแบบไปและ
ความพึงพอใจจากนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน พบวา
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑรูปแบบใหม
ทั้ ง ด านความสวยงาม  และประโยชน ใช สอยมี    
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เอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม ยืดอายุสินคาให
เก็บไดนานข้ึน ปองกันการชํารุดเสียหาย สะดวกตอ การ
ใชงาน สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคา 
บรรจุภัณฑ สามารถเผยแพรแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
ของจังหวัดนครปฐมไดเปนอยางดี 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         ผลการวิจัยพบว าบรรจุ ภัณฑรูปแบบใหมมี
ประโยชนใชสอยชวยยืดอายุสินคาใหเก็บไดนานขึ้น 
ปองกันการชํารุดเสียหาย  สะดวกตอการใชงาน สราง
ความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพสินคาและสื่อถึง
เอกลักษณของสินคาจังหวัดนครปฐม  บรรจุภัณฑมี
ความสวยงามเหมาะจะซื้อเปนของฝาก   ในขณะเดียวกัน
สามารถเผยแพรแนะนําสถานที่ทองเที่ยวของจังหวัด
นครปฐมไดเปนอยางดี  เทากับเปนการเช่ือมโยงตรา
สินคาของผลิตภัณฑทางการเกษตรกับการทองเที่ยว
จังหวัดนครปฐมไปพรอมๆกัน   
         ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งน้ี พบวา จังหวัด
นครปฐมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงสําหรับสินคา
ประเภทตางๆทุกประเภทโดยใชถุงกระดาษหรือถุงผา
ตราสัญลักษณจังหวัดนครปฐมที่ออกแบบอันจะเปน
การใชประโยชนควบคูกับการเผยแพรการทองเที่ยว
ของนครปฐม 
         การพัฒนาบรรจุภัณฑกลางสําหรับสินคาแตละ
ประเภท หากไมสามารถรักษามาตรฐานสินคาไดทุกราย
จะทําใหนักทองเท่ียวขาดความเช่ือมั่นในคุณภาพสินคา
ของจังหวัดนครปฐมได 
         การพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาทางการเกษตรครั้งน้ีจะ
เปนการนํารองการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสินคาชุมชน
ของจังหวัดนครปฐมตอไปซึ่งสินคาประเภทอื่น  ๆสามารถ
ใชสัญลักษณที่ออกแบบรวมได เชน สินคาประเภทของใช
ของประดับตกแตง ผลิตภัณฑหัตถกรรมตางๆ ที่ผลิต
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือสรางแบรนดเอกลักษณของ
สินคานครปฐมอยางตอเน่ือง 
         ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตร 
ครั้ ง น้ี  จะสัมฤทธิ์ผลอยางตอเน่ือง  จําเปนตองใช
งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการผลิตบรรจุภัณฑ ใหกับ

ผูประกอบการ เพ่ือสรางโอกาสทางการตลาดใหกับ
ผูประกอบการ อีกทั้งจะเปนการสรางภาพลักษณที่ดี
ใหกับสินคาของจังหวัดนครปฐม เน่ืองจากผูประกอบการ
ระดับชุมชนมีงบประมาณในการดําเนินการจํากัด   
บรรจุภัณฑกลางเพ่ือการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม
ที่ออกแบบเปนถุงกระดาษแข็งพิมพสีขนาดตางๆน้ัน  
จําเปนตองใหหนวยงานของจังหวัดเปนผูดําเนินการ
หรือลงทุน เน่ืองจากสามารถใชใสสินคาไดหลายประเภท 
โดยจําหนายหรือแจกใหผูประกอบการหรือนักทองเที่ยว   
เพ่ือเปนการเผยแพรหรือแนะนําแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัด  พรอมทั้งเสนทางคมนาคม ช่ือหนวยงานที่ให
ขอมูลดานการทองเที่ยวหรือหนวยงานที่เก่ียวของอื่นๆ 
เชน   ตํารวจทางหลวง สถานีตํารวจ  วัด  โรงเรียน  
โรงพยาบาล พรอมหมายเลขโทรศัพท เปนตน โดย
บรรจุภัณฑกลางของจังหวัดสามารถทําไดหลายรูปแบบ 
เชน กระเปาผา ถุงผา กระเปาพลาสติกเพ่ือลดปริมาณขยะ
และเปนการชวยรักษาสภาวะโลกรอนไดเปนอยางดี      
อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนไดภายหลัง 
5. เอกสารอางอิง 
[1] ชาลิน ยมาภัย : 2547. “แนวคิดในการออกแบบและ

พัฒนาบรรจุภัณฑ”.  รูปแบบบรรจุภัณฑสินคาของ
ที ่ระลึก , กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม. 

 [2]  ปุน    คงเจริญเกียรติ ,  สมพร  คงเจริญเกียรติ  2541 :   
บรรจุภัณฑอาหาร,  โรงพิมพหง่ีเฮง,  กรุงเทพมหานคร . 

กิตติกรรมประกาศ 
         โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา
ทางการเกษตรเพ่ือการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม   
สําเร็จไดดวยการรับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ภายใตการกํากับของบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  โดยการประสานงานของสถาบันวิจัย
เพ่ือการทองเที่ยวไทย  ประจําปการศึกษา  2552 
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กลยุทธการตลาดที่เหมาะสมกับวสิาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา 
บานหวยแกว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

วรรณิดา  ประสพธรรม1  และ เพ็ญจันทร  รวิยะวงศ 1 

 

บทคัดยอ—   การศึกษากลยุทธการตลาดครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษากลยุทธการตลาดท่ีเหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานหวยแกว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลนํ้าปว อําเภอเวียงสา  จังหวัดนาน  
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูนํากลุม สมาชิก ผูนําชุมชน พัฒนาชุมชน ในป 2552 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตาราง TOWS Matrix เพ่ือใหไดกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม ซึ่งผลการวิเคราะหแบง
ออกเปน 4 กลยุทธ ประกอบดวย กลยุทธเชิงรุก คือกลยุทธการรับจางแปรรูปอาหารจากเน้ือปลาใหกับกลุมชุมชนอื่นๆ 
เพ่ือพัฒนาเปนอุตสาหกรรมการแปรรูปในระดับชุมชน  กลยุทธเชิงปองกัน คือ กลยุทธการสรางความรวมมือกับชุมชน
ใกลเคียง หนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือแลกเปล่ียนถายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนซึ่งกันและกัน กลยุทธเชิง
แกไข คือ กลยุทธการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เชนการสืบคนขอมูล
เพ่ือใชในการปรับปรุงกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด กลยุทธเชิงรับ คือ 
กลยุทธสงเสริมการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่เพ่ือลดตนทุนการผลิต และแกปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสงเสริมใหมีกล
ยุทธการจัดจําหนาย โดยจัดทําแผนและขั้นตอนการจัดจําหนายอยางชัดเจน เพ่ือรองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น กลยุทธ
ดังกลาวสามารถนําไปใชเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุมแปรรูปอาหารจากปลาบานหวยแกว ใหมีความเขมแข็งและ
ยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไดเปนอยางดี 

คําสําคัญ   กลยุทธการตลาด  วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 

1. บทนํา 
         เปนที่ยอมรับวาระบบธุรกิจกลายเปนเครื่องมือ
ในการจัดการทรัพยากร หรือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาทุนใหดํารงอยูและคล่ีคลายปญหาของชุมชนไป
ไดน้ัน จากธุรกิจที่มุงกําไรเพียงอยางเดียวตองเปล่ียนมา
เปนธุรกิจที่มีความรวมมือกันของคนในชุมชน ซึ่งเรา
เรียกวาเปน "ธุรกิจชุมชน” หรือ “วิสาหกิจชุมชน" ถา
เราทําใหธุรกิจชุมชนเกิดขึ้นได กําไรที่เกิดขึ้นจากการ
ทําธุรกิจ ก็ จะสามารถแบงปนและกระจายไปในชุมชน
ได ทําใหคนที่อยูดวยกันในชุมชนลดความขัดแยงกัน 
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นอกจากจะตองใหความเปนธรรมกับการกระจาย
ทรัพยากร คือกระจายกําไรที่ เกิดจากทรัพยากรใน
ทองถ่ินใหทั่วถึงแลว เราก็ตองกลับไปใหความสําคัญ
กับเรื่องอุตสาหกรรม การแปรรูปผลิตผลตางๆ ที่มา
จากทองถ่ินใหมากข้ึนดวย และทําตอเน่ืองดวยระบบ
การจัดการที่เปนเรื่องของตลาด เรื่องธุรกิจชุมชนจึง
เปนเรื่องการเรียนรูที่สําคัญ และเปนเรื่องการจัดการที่
จําเปน เพราะการเรียนรู คือ รูเรื่องการบริหารที่จะ
นําไปสูการจัดการกลยุทธที่ทําใหเกิดกําไรดี แลวนํามา
แบงปนกันในชุมชน เพ่ือจะทําใหคนลดความขัดแยง
กัน สวนเรื่องการจัดการกลยุทธทางการตลาดนั้น ก็จะ
ทําใหเราสามารถคัดเลือกผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น จากการ
แปรรูปในทองถ่ิน ใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และ
นําไปสูการรวมตัวกันหรือรวมมือกันเพ่ือการจําหนาย
ผลิตภัณฑ หรือผลผลิตของชุมชนใหกับกลุมที่ เปน
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เครือขายสําหรับการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑก็เกิด
เปนกระบวน การเช่ือมโยงกันใหม ชุมชนที่ขายวัตถุดิบ
ก็ไมขัดแยง กับชุมชนที่ขายผลิตภัณฑ เพราะเปน
เครือขายที่สามารถเช่ือมโยงจากพ้ืนฐานวิธีคิดอัน
เดียวกัน เรื่องน้ีเปนเรื่องเรงดวนที่ตองทําใหเกิดขึ้น 
เพราะจะกลายเปนการพัฒนาท่ีทําใหชุมชนพ่ึงตนเอง
ได และลดความรุนแรงในการขัดแยงระหวางชุมชน 
นอกจากน้ีก็ยังสามารถสงออกผลผลิตที่เกิดจากทองถ่ิน
ผานกระบวนการแปรรูปในทองถ่ินและนําไปสูการ
จําหนายผลิตภัณฑไดมากยิ่งขึ้น โดยกระบวนการความ
รวมมือกันของชุมชน  
         วิสาหกิจชุมชนในเขตภาคเหนือมีอยู ในทุก
จังหวัด โดยไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ
หลายหนวยงานเชน  พัฒนาชุมชนจังหวัด  เกษตร
จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชยจังหวัด  และ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดน้ันไดชวยสงเสริมและ
สนับสนุน แตกระน้ันก็ยังพบวามีวิสาหกิจชุมชนอีก
จํานวนมากที่ที่ยังออนแอ มีศักยภาพอยูในระดับที่ตอง
ไดรับการพัฒนา เชนในจังหวัดนาน มีวิสาหกิจชุมชน
จํานวน 964  แหง  แตมีศักยภาพในระดับดีไมถึงครึ่ง  
การสงเสริมธุรกิจชุมชน นับเปนการสรางรายไดใหแก
ชุมชน  แตปญหาของผลิตภัณฑชุมชนน้ันปจจุบัน 
พบวา ผลิตภัณฑชุมชนที่ไมประสบความสําเร็จ เกิด
จากปญหาตางๆ เชน ผลิตภัณฑไมแตกตางและขาด
เอกลักษณเฉพาะถิ่น ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค    
ผลิตภัณฑขาดเรื่องราวเพ่ือสรางมูลคาเ พ่ิมให กับ
ผลิตภัณฑ  ขาดการตีความหมายที่ถูกตองของคําวา 
“ภูมิปญญา  ทองถ่ิน” การพัฒนาดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑมีนอย และภูมิปญญาในดานการผลิตมีความ 
จําเปนตองไดรับการตอยอดทางดานความรู เทคโนโลยี
และผลิตภัณฑ ตองพัฒนารูปแบบใหเขากับสมัยนิยม  
การตลาดยังกระจุกตัวอยูในชุมชน  การศึกษาปญหา
และอุปสรรคของวิสาหกิจชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่ง
เพราะจะทําใหทราบสาเหตุของปญหาและอุปสรรค
แลวนําไปสูการพัฒนาใหดีขึ้น 
         จากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา  สรุปผลการวิจัย 
เรื่องศึกษาการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตจังหวัดนาน พบวา
วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา บานหวย
แกวซึ่งจัดอยูกลุมแปรรูปผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว ผล
การศึกษาพบวาจากการวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน
ทางดานการตลาด ของกลุมแปรรูปอาหารจากปลา 
บานหวยแกว ยังมีจุดออนและในแตละประเด็นมี
ความสําคัญ ฉะน้ันยังมีความจําเปนที่จะตองไดรับการ
พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงสนใจท่ี
จะศึกษา กลยุทธการตลาดที่ เหมาะสมกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา บานหวยแกว เพ่ือให
กลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนธุรกิจระดับรากหญามีความ
เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของ
ความพอเพียงตอไป  

2. วิธีการวิจัย 
         ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา ตําบลนํ้าปว อําเภอ
เวียงสา จังหวัดนาน โดยมีจํานวนสมาชิก 50 ราย มีการผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเน้ือปลา เชน ปลายอ แหนมปลา  
หนังปลาทอด จึงไดเลือกทําการศึกษา โดยการศึกษา
จากผลการวิจัยที่ผานมาในสวนของ วิสาหกิจชุมชน
กลุมแปรรูปอาหารจากปลา และใชวิธีการสัมภาษณ
จากแบบสัมภาษณที่สรางขึ้น เพ่ือหาแนวทางในการ
กําหนดเปนกลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมกับชุมชน 
และผลิตภัณฑ 
         จากขอมูลที่ไดมาแบงออกเปน 2 สวนคือในสวน
ของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูนํากลุม สมาชิก ผูนํา
ชุมชน พัฒนาชุมชน และในสวนของศึกษาจากเอกสาร
งานวิจัยที่ ไดทํ าการศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ 
สามารถแบงขั้นตอนและวิธีการไดดังน้ี  
         1. ใชขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน หรือ
หนังสือซึ่งไดตีพิมพไวแลว เชน วารสาร บทความ และ
สิ่งตีพิมพอื่น ๆ ที่เก่ียวของ  
        2.ใชขอมูลปฐมภูมิจากแหลงที่มีผูเก็บรวบรวมไว
แล ว  แต ยั งไม ได เ ผยแพร เปนรายงาน เสนอต อ
สาธารณชนเปรียบเทียบรูปแบบ (Pattern matching) –
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รูปแบบที่เกิดขึ้นจากขอมูลมีความสอดคลองกับทฤษฎี
ทีมีอยูแลวหรือทฤษฎีทางเลือก (existing theories or 
alternative theories) รวมถึงเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา
อื่น ๆ 
         3. หลังจากที่มีการประเมินสภาพ แวดลอมโดย
การวิเคราะหใหเห็นถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
ขอจํ า กัดแลว  จากเอกสารการสรุปผลการวิจัยที่
เ ก่ียวของ  ก็จะนําเอาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหใน
รูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางท่ี
เรียกวา TOWS Matrix  โดย TOWS Matrix เปนตาราง
การวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ออกมาเปนกลยุทธประเภทตาง ๆ ในการนําเทคนิคที่
เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือ
กําหนดกลยุทธน้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ   
2 ขั้นตอน ดังน้ี 
               3.1 การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ 
ขอจํากัด โดยที่การประเมินสภาพแวดลอมที่เปนการ
ระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมิน
ภายในองคการ สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
โอกาส  และขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอก
องคการ [1] กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนด 
กลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix น้ีจะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนโอกาส 
และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะถาวิเคราะห
ไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการ
กําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาดความแหลมคม 
               3.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็ง 
กับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับโอกาส และ
จุ ด อ อน กับข อ จํ า กั ด  ซึ่ ง ผ ลขอ งก า ร วิ เ ค ร า ะห
ความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธ
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 1) กลยุทธเชิงรุก 
(SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือ     
กลยุทธในเชิงรุก 2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)  ไดมา

จากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุด
แข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามา
กําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน      
3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนํา
ขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและ
โอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข 4) กลยุทธเชิงรับ   
(WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณา
รวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกล
ยุทธในเชิงรับ [2] 
3. ผลและการอภิปราย 
ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง 
         วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปอาหารจากปลา   
บานหวยแกว ต้ังอยูที่ หมูที่ 5 ตําบลน้ําปว อําเภอ 
เวียงสา จังหวัดนาน มีสมาชิกรวม 50 คน ไดรับการ
สนับสนุนการกอต้ังจากพัฒนาชุมชน จังหวัดนาน 
แหลงเงินทุนในการประกอบกิจการมาจากทรัพยากรที่
มีอยู ในชุมชน  ไดแก  ทุนทางปญญา  ( ภูมิปญญา
ชาวบาน) ทุนหมุนเวียน มาจากการรวมหุนจากสมาชิก
หุนละ 100 บาท และจากภาครัฐที่สนับสนุน โครงสราง  
การจัดองคกรของกลุม  พบวา  มีการแบงหนาที่
รับผิดชอบโดยมี ประธาน รองประธาน เลขา เหรัญญิก 
การตลาด และกรรมการ แตในทางปฏิบัติอาจมีการ
ชวยเหลือกันในแตละฝาย การเขาเปนสมาชิกทําไดโดย
การสมั ครสมา ชิกและร วม ถือหุ น  การแบ งปน
ผลประโยชนใหสมาชิก โดยจายเงินปนผลตามหุนที่
สมาชิกถือหุน สวนกรรมการที่ทําการผลิตจะจายเปน
ค าจ า งราย วัน  ในการผลิตสามารถผลิตไดทั้ งป             
มีผลิตภัณฑหลายชนิดไดแก  ปลายอ  แหนมปลา      
ลาบปลา หนังปลาทอด วัตถุดิบหลักคือ ปลานวลจันทร 
ซึ่งสามารถจัดหาไดจากในจังหวัด แตก็ไมเพียงพอตอ
การผลิตและความตองการของตลาด จึงตองมีการ
นําเขาจากตางจังหวัดซึ่งมีตนทุนที่สูง กรรมวิธี
เครื่องมือและอุปกรณในการผลิตเปนแบบด่ังเดิม    
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โดยใชแรงงานคนเปนหลัก เครื่องมือที่จําเปนของกลุม
มีเพียงเครื่องบดเน้ือปลา และยังขาดแคลนอุปกรณใน
การผลิตอื่นๆอีก เชน เครื่องนวด ตูแช ซึ่งทางกลุมไม
สามารถจัดหาไดเน่ืองจากเงินทุนมีไมเพียงพอ ขั้นตอน
การผลิตจึงใชแรงงานคนเปนหลัก  แตไมได เปน
อุปสรรคตอการผลิต เน่ืองจากมีแรงงานเพียงพอ และ
ใชอุปกรณการผลิตที่จําเปนเทาน้ันเพ่ือประหยัดไฟฟา
และคาใชจายอื่นๆ 
ผลการวิเคราะห SWOT 
ตารางที่ 1  ตาราง TOWS Matrix 
 

 
 
 
 

          จากตารางที่ 1 TOWS Matrix อางถึงผลการวิจัยที่
ผานซึ่งไดทําการวิเคราะห SWOT แลวน้ัน พบวา
ประเด็นทางดานการตลาด อยูในระดับ จุดออน เปน
สวนมาก จึงไดนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุด
แข็ ง กับโอกาส  จุ ดแข็ ง กับขอจํ า กัด  จุ ดอ อน กับ
โอกาส และจุดออนกับขอจํากัด  

         ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแต
ละคูดังกลาว ทําใหเกิดกลยุทธการตลาดสามารถแบง
ออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
         กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนํา
ขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
กลยุทธการลาดในเชิงรุก คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมแปร
รูปอาหารจากปลา ตําบลน้ําปว อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน  มีจุดแข็ง คือ ดานการผลิต ในสวนของทักษะดาน
เทคนิคและการผลิต  มีโอกาส คือ สามารถหารายได
เพ่ิมจากการแปรรูปอาหารจากเน้ือปลาเพราะความ
สนใจของคนท่ัวไปมีความสนใจตอสินค าและ
โครงการวิสาหกิจชุมชนสามารถนํามากําหนดกลยุทธ
ในเชิงรุก คือ กลยุทธการรับจางการแปรรูปอาหารจาก
เน้ือปลา ของกลุมอาชีพอื่นที่เก่ียวของจากชุมชนอื่นๆ
เพ่ือพัฒนาขึ้นเปนอุตสาหกรรมการแปรรูปในระดับ
ชุมชนจากการไดรับรองมาตรฐานสินคาจากหนวยงาน
ที่เก่ียวของ   
         กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการ 
นําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและ
ขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กลุมวิสาหกิจชุมชนมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันวิสาหกิจ
ชุมชนก็เจอกับสภาพ  แวดลอมที่ เปนขอจํากัดจาก
ภายนอกที่วิสาหกิจชุมชนควบคุมไมได แตวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัด
ที่มาจากภายนอกได คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูป
อาหารจากปลา ตําบลนํ้าปว อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  
มีจุดแข็ง คือดานการผลิต ความสามารถของผูนํา 
จํานวนสมาชิก ถือวาเปนวิสาหกิจชุมชนที่เปดโอกาส
ใหกับสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมสูง ขณะเดียวกันม ี
ขอจํากัด คือ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะนํามาปรับปรุงเทคโนโลยีการ
ผลิต การสงเสริมการตลาด และการจัดการตราสินคา
ใหมีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้นได ทั้งหมดสามารถนํามา
กําหนดกลยุทธเชิงปองกัน คือ กลยุทธการสรางความ
รวมมือกับชุมชนใกลเคียงและหนวยงานภาครัฐและ

OS Strategy ST Strategy 
O - ความสนใจของบุคคล 
      ทั่วไปท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
   - จํานวนคูแขงขันนอย 
S - ทักษะดานเทคนิคและ 
      การผลิต 
   - ความสามารถในการผลิต 

S - ทักษะดานเทคนิคและ 
      การผลิต 
   - ความสามารถในการผลิต 
T - การสนับสนุนจากหนวย  
     งานภาครัฐ 
   - ความกาวหนาทาง 
     เทคโนโลยี 

WO Strategy WT Strategy 
W - ขาดความหลากหลาย 
       ของผลิตภัณฑและ 
       บรรจุภัณฑ 
     - ตนทุนในการผลิตสูง 
     - การสงเสริมการตลาดมี 
       นอย 
     - ไมมีการสรางตรา 
         สินคาเปนของตนเอง 
O - ความสนใจของบุคคล 
      ทั่วไปท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
    - จํานวนคูแขงขันนอย 

W – ขาดความหลากหลาย 
       ของผลิตภัณฑและ 
       บรรจุภัณฑ 
     - ตนทุนในการผลิตสูง 
     - การสงเสริมการตลาดมี 
       นอย 
     - ไมมีการสรางตราสินคา 
        เปนของตนเอง 
T - การสนับสนุนจาก 
      หนวยงานภาครัฐ 
    - ความกาวหนาทาง 
       เทคโนโลยี 
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เอกชนในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเชนเดียวกัน
เพ่ือใหเกิดแลกเปล่ียนและถายทอดเทคโนโลยีและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
         กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนํา
ขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและ
โอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งน้ีเน่ืองจาก
วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสท่ีจะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ 
มาใชในการแกไขจุดออนที่วิสาหกิจชุมชนมีอยูได คือ 
ความหลากหลายในการการขยายสายผลิตภัณฑหรือ
ความหลากหลายของสินคามีนอย บรรจุภัณฑมีรูปแบบ
ที่ไมชัดเจน ประกอบกับตราสินคาและการสงเสริม
ก า รตล าดข าดก า ร กํ าหนด เป า หม า ย ท่ี ชั ด เ จน 
ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ ความสนใจของบุคคล
ทั่วไปตอสินคาที่ผลิตจากชุมชนเพ่ิมมากขึ้นประกอบ
กับกระแสรักษสุขภาพ/ความนิยมในการใชผลิตภัณฑ
จากวัสดุธรรมชาติ ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดกลยุทธ
เชิงแกไข คือ กลยุทธการสงเสริมใหนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการ
การสงเสริมการตลาดจากสมาชิกในชุมชนที่มีความรู
ในดานเทคโนโลยี เชนการโฆษณาประชาสัมพันธทาง
อินเตอรเน็ต และในกระบวน การผลิตในการเก็บขอมูล
วิเคราะหและปรับปรุงผลิตภัณฑ การทราบขอมูลที่
ทันสมัยของวิสาหกิจชุมชนใหเพ่ิมมากขึ้นจนเปนที่
ยอมรับของตลาด 
         กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนํา
ขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและ
ขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
กลยุทธในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเผชิญทั้ง
จุดออนและขอจํากัดภายนอกที่ ชุมชนไมสามารถ
ควบคุมได คือ วิสาหกิจชุมชนมีจุดออน เรื่องตนทุน
การผลิตที่ปจจุบันตองซื้อปลาจากดานนอกชุมชนเปน
หลัก  ประกอบกับพบขอจํากัด คือ ราคาของเน้ือปลาที่
มีความไมคงที่การสนับสนุนและการชวยเหลือจาก
ภาครัฐไมเพียงพอ ทั้งหมดนํามากําหนดกลยุทธใน   
เชิงรับ คือ กลยุทธสงเสริมการเล้ียงปลาในพ้ืนที่อยาง
จริงจัง และกลยุทธการจัดจําหนาย ที่มีแผนและขั้นตอน

ที่ชัดเจน เพ่ือรองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือการ
บริการจัดการสินค าในชวงที่ วัต ถุ ดิบขาดแคลน 
ประกอบกับเปนการลดตนทุนการผลิตจะนํามาซึ่ง
ปริมาณการขายและกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
         จากผลการศึกษาพบวาวิสาหกิจชุมชนกลุมแปร
รูปอาหารจากปลา ตําบลน้ําปว อําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน มีจุดออนทางดานการตลาดมากที่สุด เน่ืองมาจาก
ขาดการสนับสนุนความรู ทางด าน วิชาการทาง
การตลาดท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนที่กลุมสามารถนําไป
ปฏิบัติอยางมีแบบแผน ประกอบกับการตัดสินใจทาง
การตลาดโดยขาดขอมูลในการวิเคราะหสิ่งแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอก เปนผลใหผลิตสินคาออกมาสู
ตลาดที่ไมแนนอนและไดไมตรงตามความตองการของ
ตลาดเทาที่ควร เปนผลตอปริมาณการขายและกําไรซึ่ง
จะสงผลกระทบเปนหวงโซปญหาของวิสาหกิจชุมชน
ที่มีการผลิตที่เขมแข็งแลวได 
         แนวทางที่จะศึกษาครั้งตอไปคือ การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางกลยุทธการตลาดที่นําไปใชตอ
การพัฒนาศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน  เพ่ือศึกษา
ถึงประสิทธิภาพของกลยุทธการตลาดที่นําไปใชและ
ไดทราบแนวทางในบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอยาง
เปนรูปธรรมโดยชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดเปน
หลักสําคัญตอการดํารงชีพพ้ืนฐานของสมาชิกที่ยั่งยืน
และสามารถพัฒนาเปนทุนทางสังคมของประเทศที่มี
การจัดการชุมชนที่เขมแข็งในทุกๆดานที่ชัดเจนตอไป 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาจาก
ขอมูลการสัมภาษณและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
โดยไดทําการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหใน
รูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซโดยใชตารางท่ี
เรียกวา TOWS Matrix   โดย TOWS Matrix เปนตาราง
การวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส และขอ จํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ออกมาเปน กลยุทธในเชิงรุก คือ กลยุทธการรับจาง 
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การแปรรูปอาหารจากเน้ือปลา ของกลุมอาชีพอื่นที่
เ ก่ี ย ว ข อ ง จ า ก ชุ มชนอื่ น ๆ  เ พ่ื อ พัฒน าขึ้ น เ ป น 
อุตสาหกรรมการแปรรูปในระดับชุมชนจากการได
รับรองมาตรฐานสินคาจากหนวยงานที่ เ ก่ียวของ       
กลยุทธเชิงปองกัน คือ กลยุทธการสรางความรวมมือ
กับชุมชนใกลเคียงและหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 
ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเชนเดียวกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนถายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน กลยุทธเชิงแกไข คือ กลยุทธการสงเสริมให
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การบริหารจัดการการสงเสริมการตลาดจากสมาชิกใน
ชุมชนที่มีความรูในดานเทคโนโลยี เชนการโฆษณา
ประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต และในกระบวนการ 
ผลิตในการเก็บขอมูลวิเคราะหและปรับปรุงผลิตภัณฑ 
การทราบขอมูลที่ทันสมัยของวิสาหกิจชุมชนใหเพ่ิม
มากขึ้นและเปนที่ยอมรับของตลาด กลยุทธในเชิงรับ 
คือ กลยุทธสงเสริมการเลี้ยงปลาในพ้ืนที่อยางจริงจัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และกลยุทธการจัดจําหนาย ที่มีแผนและขั้นตอนที่
ชัดเจน เพ่ือรองรับปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น หรือการ
บริการจัดการสินค าในชวงที่ วัต ถุ ดิบขาดแคลน 
ประกอบกับเปนการลดตนทุนการผลิตจะนํามาซึ่ง
ปริมาณการขายและกําไรท่ีเพ่ิมขึ้น 
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http://www.drmanage.com/index.php?lay=show&
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ผลกระทบของการขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอการดําเนินงาน 
ของรานคาปลีกแบบดั้งเดิม (รานโชวหวย) และความคิดเห็นของผูบริโภค 

ที่มีตอรานคาปลีกสมยัใหม 
 

เกยูร  ใยบัวกล่ิน1  

 

บทคัดยอ—   ผูประกอบการรานคาปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย) มีความคิดเห็นวามีการปรับตัวโดยนําสินคาที่มี
คุณภาพมาจําหนาย จัดสินคาเปนหมวดหมู แยกประเภท นําสินคารูปแบบใหมๆ เขามาเพ่ิมในรานคามากขึ้น สวน
ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับเห็นดวย ในดานราคา คือ สินคามีปายแสดงราคาชัดเจน ดานการจัดจําหนาย คือ 
กวางขวาง สะอาด เย็นสบาย สะดวกในการเขาออก  ดานการสงเสริมการตลาด คือ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ และดาน
บริการ คือ ใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา 

คําสําคัญ  รานคาปลีกสมัยใหม รานคาปลีกแบบด้ังเดิม 

1. บทนํา 
         รานคาปลีกแบบด้ังเดิมหรือรานโชวหวย เปนราน
จําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่เปนรูปแบบเกา การจัด
วางไมเปนระเบียบ ไมมีการติดปายราคา สวนมากเปน
รานหองแถวที่มีพ้ืนที่ไมมากนัก การจัดการเปนแบบ
ครอบครัว ไมมีการทําบัญชีอยางเปนระบบ ไมไดใช
ความรูในเรื่องการจัดเรียงสินคาและการบริหารสต็อก
เทาที่ควร ลูกคาสวนใหญเปนผูอยูอาศัยในละแวก
ใกล เคียง  มีประมาณ  2 แสนรานทั่วประเทศ  จาก
งานวิจัยของสถาบัน  SMEs เครือขายของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา 60% รานคาแบบ
ด้ังเดิมเปนกิจการท่ีมีอายุกวา 12 ป รองลงมาคือชวง
อายุกิจการ 4 -7 ป จํานวน 27% โดยพบวากลุมน้ี กอน
หนาที่จะมีการเปดกิจการรานคาปลีก ไดทําอาชีพอื่นมา
กอน  และสวนใหญจะเปนพนักงานบริษัท  และ 
ขาราชการและมีความตองการจะมีธุรกิจหรือกิจการ 
 
 

          1สาขาวิชาการตลาด   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี       
จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-4818 โทรสาร: +66(2)-549-3243  
E-mail:  ruk2498@hotmail.com 

 
สวนตัว สาเหตุที่เปดกิจการและสนใจธุรกิจน้ี จํานวน 
58% เปนกิจการที่รับชวงตอจากคนรุนกอน จํานวน 
38% ตองการมีธุรกิจเปนของตนเอง เน่ืองจากมีความ
เขาใจวาเปนกิจการที่ทําไดงายกวาธุรกิจอื่น ไมตองมี
ความรูก็สามารถทําได และอีก 4% พบวาสาเหตุที่เปด
กิจการเพราะวางงาน หรือตองการหารายไดเสริม จะ
เห็นวาเจาของรานสวนใหญมีทัศนคติที่ผิดตอการทํา
ธุรกิจและการสืบทอดกิจการจากคนรุนหน่ึงไปสูอีก 
รุนหน่ึงทําใหไมไดมีการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง
เพ่ือมุงหวังจะแขงขันในตลาดแตอยางใด ทําใหรานคา
ปลีก ด้ัง เ ดิม  มีรูปแบบการบริหาร ท่ียั งคงสภาพ
เหมือนกับชวงหลายปที่ผานมา ขาดการพัฒนาให
ทันสมัย ไมไดคํานึงถึงความตองการของผูบริโภค   
จากสถิติการขอยกเลิกทะเบียนการคาของรานคาปลีกที่
ฝายขอมูลสถิติ กรมทะเบียนการคากระทรวงพาณิชย 
ไดรวบรวมไววาในป 2543 ถึงป 2544 มีจํานวนถึง 
14,352 ราน [1] ดวยเหตุผลหลักที่วา ไมสามารถ
ปรับตัวหรือพัฒนาการบริหารเพ่ือเผชิญกับการแขงขัน
ในตลาดได การบริหารงานที่มีรูปแบบลาสมัยไมทัน 
ตอความตองการของลูกคา จึงเปนปญหาผูประกอบการ
ตองนํามาทบทวน และหาแนวทางในการปรับปรุง
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แกไข โดยเปลี่ยนทัศนคติการประกอบกิจการราน   
โชวหวย ในอดีตที่จัดรานแบบอุดอูไมเปดโอกาสให
ผูบริโภคหยิบหรือเลือกซื้อเอง มาเปนรานคาแนวใหม 
ที่มีการบริหารอยางทันสมัย มีสินคาใหเลือกซื้อหลาย
ชนิด 
         ในปจจุบันวิถีการดําเนินชีวิตของคนในประเทศ
เนนความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นและขนาด
ของครอบครัวที่ เปล่ียนมาเปนขนาดเล็ก  จึงทําให
พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนแปลง นิยมซื้อสินคา ที่
รานคาปลีกขนาดใหญแทนการซื้อสินคาจากรานคา
ปลีกใกลบาน เน่ืองจากรานคาปลีกใกลบานไมสามารถ
ตอบสนองความตองการในเรื่องการซื้อสินคาได จาก
ขอมูลพบวาผูบริโภคนิยมซื้อของจากรานคาปลีกขนาด
ใหญ เน่ืองจากมีพ้ืนที่และจํานวนสาขามาก ทําใหมีการ
สั่งซื้อในปริมาณที่สูงกวา ถือวาเปนขอไดเปรียบของ
รานคาปลีกขนาดใหญ ในขณะที่รานคาปลีกขนาดเล็ก
มีขอไดเปรียบคือ ใกลบาน มีความสะดวก และกระจาย
อยูหลายจุด และรานคาปลีกขนาดเล็กมีขอจํากัดดาน
พ้ืนที่ และขนาดในการดําเนินกิจการ จึงทําใหรานคา
ปลีกขนาดเล็กมีตนทุนตอหนวยสูงกวารานคาปลีก
ขนาดใหญ ดังน้ันการแขงขันในดานความหลากหลาย
ของสินคาและราคาของรานคาปลีกขนาดเล็กจึงเปนไป
ไดยาก ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาสมัยใหม
มากขึ้น เน่ืองจากมีรูปแบบที่ทันสมัย สะดวกสบาย 
สามารถเลือกซื้อของเองได มีสินคาหลายประเภทท่ี
สําคัญคือมีการเปดบริการในทุกจุด ในขณะที่โชวหวย 
ยังไมมีการพัฒนากิจการของตนเองใหทันสมัย จนทํา
ใหสวนแบงตลาดลดลงตลอดชวงหลายปที่ผานมา 
รานคาปลีกขนาดใหญเกิดขึ้นจํานวนมาก ลวนแลวแต
เปนรานคาปลีกสมัยใหมที่ เกิดขึ้นจํานวนมาก เปน
รานคาปลีกสมัยใหมที่เนนการบริการแกผูบริโภคเปน
หลัก  เปดบริการ 24 ช่ัวโมง เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกผูซื้อที่ตองการความเรงดวนหรือจําเปน มีการขยาย
สาขาเพื่อใหใกลแหลงชุมชนและความสะดวกแก
ผูบริโภค เนนสินคาอุปโภคบริโภค อาหารดวน และ
เครื่องด่ืม ตลอดจนการบริการโดยใหความสะดวกใน
การรับบริการชําระคาสาธารณูปโภคหลายๆ อยางไว

ในรานเดียวก้ัน ทําใหไดรับความนิยมภายในไมก่ีป 
ในการบริหารจัดการ การใชระบบแฟรนไชสซึ่งมี
ลักษณะการบริหารแบบกระจายอํานาจใหเจาของ
รานคา  ภายใตลิขสิทธิ์ของเจาแฟรนไชส  มีความ
เหมาะสมอยางยิ่งกับการขยายสาขาและเพ่ิมอํานาจ
กับซัพพลายเออร เน่ืองจากมีชองทางการจัดจําหนายที่
มากกว า  นอกจากน้ันยังใชการโฆษณาหรือการ
ประชาสัมพันธ เพียงครั้งเดียวแตไดผลลัพธคุมคา 
เครื่องมือที่สําคัญ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการกระจายสินคาที่มี
ประสิทธิภาพ และการทําบัญชีบันทึกรายการเขาออก
สินคาเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริหารสินคา 
และการจัดทําสินคาคงคลัง มีการนําระบบ POS ที่
สามารถบันทึกการสินคาในแตละครั้งไดในทันทีโดย
ผานเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหไดขอมูลที่ทันสมัย ชวย
ลดตนทุนไดมาก สิ่งเหลาน้ีลวนแตเปนกลยุทธที่ดีเยี่ยม
ของรานคาปลีกสมัยใหม ที่นําเอาการบริหารจัดการ
ดานโลจิสติกสมาใช ในปจจุบันผูประกอบการจาก
ตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจคาปลีกสมัยใหมเปน
จํานวนมากเน่ืองจากผูที่มาลงทุนจากชาวตางประเทศมี
ความไดเปรียบในดานเงินทุน และเทคโนโลยี มีการ
จัดการที่ทันสมัย และมีเครือขายที่กวางขวาง ในขณะท่ี
ประเทศไทยมีความเสียเปรียบในดานการแขงขันและมี
ขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล ประกอบกับประเทศไทยมี
การเปดการคาเสรีภาคบริการสาขาการคาปลีกตาม
ขอตกลงแกตต (GATT)  ทําใหผูลงทุนจากตางประเทศ
เขามาลงทุนไดในสัดสวนที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมจึงสงผลให
จํานวนรานคาปลีกดังเดิมในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและ
ตางจังหวัดไดลดลงอยางตอเน่ืองประสบปญหาตองปด
กิจการลง 
         จากสภาพของปญหาการขยายตัวของรานคาปลีก
สมัยใหม ที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของรานคา
ปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย) เพ่ือจะไดทราบขอมูล
และใชเปนแนวทางในการปรับตัวในการพัฒนารานคา
สมัยด้ังเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร ใหสมารถแขงขัน
กับรานคาปลีกสมัยใหมในอนาคตตอไป 
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2. วิธีการวิจัย 
         การ วิจั ย เ รื่ อ ง น้ี เปนการ วิจั ย เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory research) เพ่ือศึกษาผลกระทบของการ
ขยายตัวของร านค าปลีกสมัยใหมที่มีผลตอการ
ดําเนินงานของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย)  
และความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก
สมัยใหมและรานคาปลีกสมัยด้ังเดิม (รานโชวหวย)  
ในกรุงเทพมหานคร โดยประชาการและกลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูประกอบการรานคาปลีกแบบ
ด้ังเดิม (รานโชวหวย) ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
385 ราย และกลุมผูบริโภคที่ใชบริการรานคาปลีก
ด้ังเดิม (รานโชวหวย)  และรานคาปลีกสมัยใหม ในเขต
ก รุ ง เ ทพมห านคร  ทั้ ง หมด  4 0 0  ร า ย  โ ด ย ใ ช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูประกอบการคา
ปลีกแบบด้ังเดิม (รานโชวหวย) มาแจกแจงความถี่และ
นําเสนอผลเปนคารอยละ  ขอมูลผลกระทบที่ไดรับจาก
การขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหม สวนที่ 3 ขอมูล
ความคิดเห็นเก่ียวกับการปรับตัวของรานคาปลีกด้ังเดิม 
(โชวหวย) มาหาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
สวนขอมูลทั่วไปของผูบริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม มา
แจกแจงความถ่ีและนําเสนอผลเปนคารอยละ และ
ขอมูลความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีก
สมัยใหมและรานคาปลีกด้ังเดิม  (โชวหวย) มาหา
คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการวิจัยความคิดเห็นของผูประกอบการ
รานคาปลีกด้ังเดิม (โชวหวย) กับผลกระทบของการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอการดําเนินงาน
ของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม(โชวหวย) และความ
คิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรานคาปลีกสมัยใหม พบวา  
         1. ผูประกอบการไดรับผลกระทบจากการขยายตัว 
ของรานคาปลีกสมัยใหมอยางมากที่มีตอยอดขายลดลง 
และผลกําไรตอเดือนลดลง สวนจํานวน 

 

ลูกคาปจจุบัน คาใชจายในการดําเนินงาน และมีสินคา
คงเหลือไมไดรับผลกระทบ  แตพบวารานคาปลีก
ด้ังเดิม (โชวหวย) เสียเปรียบคูแขงขันในเรื่องการ
บันทึกควบคุมสินคาคงเหลือ การโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย (ลดราคา ชิงโชค 
ของแถม ฯลฯ)และรานคาปลีกด้ังเดิม (โชวหวย) มีการ
ปรับตัวเมื่อไดรับผลกระทบจากรานคาปลีกสมัยใหม 
โดยการนําสินคารูปแบบใหม ๆ เขามาเพ่ิมในรานคา 
นําสินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย และมีการจัดสินคาเปน
หมวดหมู แยกประเภท 
               1.1 ผูประกอบการไดรับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมมากจาก เทสโกโลตัส 
ซึ่งสงผลทําใหยอดขายและกําไรตอเดือนลดลง 
               1.2 ผูประกอบการไดรับผลกระทบจากการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมสงผลใหยอดขาย
ลดลง  ผลกําไรตอ เ ดือนลดลง  ซึ่ งสอดคลองกับ
การศึกษาของบุษบง  วงคหลอสายชน  [2] ศึกษา
ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวของดีสเคานทสโตรที่
มีตอรานคาปลีกแบบด้ังเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร 
นอกจากน้ีผูประกอบการไมไดรับผลกระทบจํานวน
ลูกคาปจจุบัน  คาใชจายในการดําเนินงาน  สินคา
คงเหลือเทาเดิม 
               1.3 ผูประกอบการรานคาปลีกด้ังเดิม (ราน
โชวหวย) มีความไดเปรียบคูแขงขันดานราคาขายตอ
หนวย ทําเลที่ต้ังของราน ความหลากหลายของสินคา 
พ้ืนที่ราน การใหบริการลูกคา ในระดับปานกลาง ซึ่งมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.04 3.00 2.91 2.78 และ 2.70 
ตามลําดับ นอกจากนี้ผูประกอบการรานคาปลีกด้ังเดิม 
(รานโชวหวย) มีความไดเปรียบคูแขงขันดานการ
บันทึกการควบคุมสินคาคงเหลือ การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ  และการสงเสริมการขาย (ลดราคา    
ชิงโชค ของแถม ฯลฯ) ในระดับนอย ซึ่งมีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.16  2.02 และ1.94 ตามลําดับ 
 



การประชุมวิการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่ชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3 3 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ วันที ่ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ วันที ่2424--26 26 พฤศจิกายน พฤศจิกายน 25532553 

NC-3BA-011                                                       154 

         ผูประกอบการรานคาปลีกด้ังเดิม (โชวหวย) มี
การปรับตัวดานนําสินคาที่มีคุณภาพมาจําหนาย จัด
สินคาเปนหมวดหมู แยกประเภท นําสินคารูปแบบ
ใหมๆ เขามาเพ่ิมในรานคา ในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ีย 
เทากับ 3.71 3.56 และ 3.45 ตามลําดับ สวนการปรับตัว
ดานเพ่ิมปริมาณสินคาแตละชนิดใหเพียงพอตลอดเวลา 
 ติดปายราคาสินคาใหชัดเจน ตกแตงรานใหสวยงาม 
ขึ้น เปรียบเทียบราคาสินคากับคูแขงขัน ในระดับปาน
กลาง ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 3.39 3.33 3.01 และ2.99 
ตามลําดับ และยังพบวา ผูประกอบการรานคาปลีก
ด้ังเดิม (รานโชวหวย) มีการปรับตัวดานศึกษาขอมูล
ดานการตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภค จัดสถานท่ี
จอดรถใหลูกคา เพ่ิมการสงเสริมการขาย เชน ใน
สวนลด แถมสินคา ติดเครื่องปรับอากาศ นําเทคโนโลยี
เขามาชวยเพ่ิมขีดความสามารถเชนเครื่องคํานวณเงิน
ทอนอัตโนมัติ มีการบันทึกและควบคุมสินคาคงเหลือ
อยางเปนระบบ ในระดับนอย ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 2.33 
2.15  2.13  2.08  1.84 และ 1.83 ตามลําดับ สวนการ
ปรับตัวดานบริการจัดสงสินคาฟรีในกรณีที่ซื้อสินคา
จํานวนมาก  มีการรวมกลุมรานคาประเภทเดียวกัน
อย างไม เปนทางการ เ พ่ือ เรี ยกรองตอรัฐใหช วย
แกปญหา ในระดับนอยที่สุด ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากับ 1.71 
และ 1.42 ตามลําดับ 
         2. ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอรานคาปลีกสมัยและ
รานคาปลีกด้ังเดิม (รานโชวหวย) แตกตางกันในสวน
ประสมการตลาดในทุกๆ ดาน สรุปไดดังน้ี 
               2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคเห็นดวย
อยางยิ่งวารานคาปลีกแบบสมัยใหมมีสินคาหลากหลาย
ยี่หอใหเลือกซื้อ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.54 นอกจากน้ี
ผูบริโภคเห็นดวยวา มีการจําหนายสินคาตามเทศกาล/
ฤดูตางๆ มีทั้งสินคาที่เปนของสด ของแหง สินคาสด
ใหมเสมอ และสินคามีคุณภาพเหมาะสม โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.45  4.40  4.37 และ 4.36 ตามลําดับ แตพบวา
ผูบริโภคไมแนใจวารานคาปลีกด้ังเดิม (รานโชวหวย) 
สินคามีคุณภาพเหมาะสม มีสินคาหลากหลายย่ีหอให
เลือกซื้อ สินคาสดใหมเสมอ มีทั้งสินคาที่เปนของสด 

ของแหง และ มีการจําหนายสินคาตามฤดูเทศกาล/ฤดู
ตางๆ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.04  3.01  2.86  2.84 และ 
2.67 ตามลําดับ 
               2.2 ดานราคา พบวา ผูบริโภคเห็นดวยวารานคา
ปลีกสมัยใหมสินคามีปายแสดงราคาชัดเจน ราคามี
มาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ราคาขายตาม
ราคาบนบรรจุภัณฑ และต้ังราคาต่ํากวาคูแขงขัน โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 4.40 4.26 4.22 และ 4.02 ตามลําดับ แต
พบวา ผูบริโภคไมแนใจวารานคาปลีกด้ังเดิม (รานโชว
หวย) ราคามีมาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพสินคา ราคา
ขายตามราคาบนบรรจุภัณฑ ต้ังราคาตํ่ากวาคูแขงขัน 
สินคามีปายแสดงราคาชัดเจน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
2.84 2.82 2.75 และ 2.65 ตามลําดับ 
               2.3 ดานสถานที่จัดจําหนาย พบวา ผูบริโภค
เห็นดวยวารานคาปลีกสมัยใหมสถานที่กวางขวาง 
สะอาด เย็นสบายและสะดวกในการเขา-ออก มีสถานที่
จอดรถสะดวก มีทําเลต้ังรานที่เหมาะสม สะดวกใน
การเดินทางมาใชบริการ  ต้ังอยูใกลบาน/ที่ทํางาน/
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.46  4.29 
4.28 4.25 และ 4.23 ตามลําดับ แตพบวา ผูบริโภคไม
แนใจวารานคาปลีกด้ังเดิม (รานโชวหวย) ต้ังอยูใกล
บาน/ที่ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย สะดวกในการ
เดินทางมาใชบริการ  มีทําเลท่ีต้ังที่ เหมาะสม ซึ่งมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.20 3.12 และ 2.99 ตามลําดับ 
นอกจากน้ี ผูบริโภคไมเห็นดวยสถานที่กวางขวาง 
สะอาด เย็นสบาย และสะดวกในการเขา-ออก โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.36 และ 2.22 ตามลําดับ 
               2.4 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภค
เห็นดวยวารานคาปลีกสมัยใหมมีการโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ มีปายโฆษณาตามท่ีตางๆ มีการสงเสริมการขาย
ตอเน่ือง เชน การลดราคา ของแถม คูปอง การจัด
กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ และ มีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.29  4.24  4.24 และ 
4.22 ตามลําดับ แตพบวา ผูบริโภคไมเห็นดวยวารานคา
ปลีกด้ังเดิม  (รานโชวหวย) มีการสงเสริมการขาย
ตอเน่ือง เชน การลดราคา ของแถม คูปอง การจัด
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กิจกรรมพิเศษ ฯลฯ มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ มีปาย
โฆษณาตามที่ตางๆ และ มีการประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ือง โดยมีมีคาเฉล่ียเทากับ 2.10 1.93 1.88 และ1.85 
ตามลําดับ 
               2.5 ดานการบริหารจัดการ พบวา ผูบริโภค
เห็นดวยอยางยิ่ งว าร านคาปลีกสมัยใหมมีการใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน บารโคด ระบบทอนเงิน 
เงินทุนในการดําเนินกิจการสูง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.57 และ 4.52 ตามลําดับ นอกจากน้ี ผูบริโภคเห็นดวย
วารานคาปลีกสมัยใหมมีระบบบันทึกขอมูลสินคาแต
ละรายการ มีการจัดสินคาเปนหมวดหมู เปนระเบียบ
เรียบรอย มีระบบบันทึกขอมูลในการสั่งซื้อของลูกคา 
มีการจัดวางสินคาเลือกหยิบงาย รูปแบบภายในรานคา
มีความทันสมัยโดดเดน มีระบบเติมเต็มสินคาทันความ
ตองการของลูกคา และมีการปรับเปล่ียนพัฒนาผัง
ภายในรานคาตลอดเวลา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  
4.46  4.45  4.44  4.38  4.33 และ 4.24 ตามลําดับ       
แตพบวา  ผูบริโภคไมแนใจวารานคาปลีกด้ังเดิม     
(รานโชวหวย) จัดวางสินคาเลิกหยิบงาย มีการจัดสินคา
เปนหมวดหมูเปนระเบียบเรียบรอย รูปแบบภายใน
รานคามีความทันสมัยโดดเดน มีการปรับเปล่ียนพัฒนา
ผังภายในรานตลอดเวลา มีระบบเติมเต็มสินคาทัน
ความตองการของลูกคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78   
2.64  2.60  2.54 และ 2.52 ตามลําดับ นอกจากน้ี
ผูบริโภคไมเห็นดวยวารานคาปลีกด่ังเดิม (รานโชว
หวย) มีเงินทุนในการดําเนินกิจการสูง มีระบบบันทึก
ขอมูลสินคาแตละรายการมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เชนบารโคด ระบบทอนเงิน มีระบบบันทึกขอมูลใน
การสั่งซื้อของสินคา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.27 2.11 
2.11 และ 2.02 ตามลําดับ 
               2.6 ดานการบริการ พบวา ผูบริโภคเห็นดวย
วารานคาปลีกสมัยใหมใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคา
ได สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน เชน หองนํ้า ที่น่ัง
พัก ATM ระบบการรักษาความปลอดภัยสูง ระยะเวลา
ที่เปด-ปดขายยาวนาน เวลาเปด-ปดสะดวกตอการใช
งานมีบริการจัดสงสินคาฟรีกรณีซื้อสินคาจํานวนมาก  

และพนักงานบริการดี สุภาพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  4.48  
4.38  4.35  4.27  4.27  4.24  และ 4.09  ตามลําดับ แต
พบวา  ผูบริโภคไมแนใจวารานคาปลีกด้ังเดิม(ราน 
โชวหวย)  เวลาปด-เปดสะดวกตอการใชงาน โดยมี 
คาเฉล่ียเทากับ 2.54 นอกจากน้ีผูบริโภคไมเห็นดวยวา 
พนักงานบริการดี สุภาพ  ระยะเวลาที่ เปด-ปดขาย
ยาวนาน ระบบการรักษาความปลอดภัยสูง มีบริการ 
จัดสงสินคาฟรีกรณีซื้อสินคาจํานวนมาก สิ่งอํานวย 
ความสะดวกครบครัน เชน หองนํ้า ที่น่ังพัก ATM และ
ใชบัตรเครดิตในการซื้อสินคาได โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
2.48  2.41  2.06  1.99  1.90 และ 1.78 ตามลําดับ 
4. สรุปผลการวิจัย 
         ความคิดของผูประกอบการตอผลกระทบการ
ขยายตัวของรานคาปลีกสมัยใหมที่มีตอการดําเนินงาน
ของรานคาปลีกแบบด้ังเดิม (โชวหวย) ไดเสนอแนะ
ราคาขายควรเทากัน ไมควรมีรานคาปลีกสมัยใหม
ติดกันมากเกินไป ควรควบคุมการเปดรนคาปลีกขนาด
ใหญอยางจริงจัง  ปลอยใหเปดสาขามากเกินไป ทําให
ลูกคารานคาปลีกด้ังเดิมลดลง และบางรายตองปด
กิจการ   กฎหมายไมชัดเจน  ดังน้ัน  ตองอาศัยการ
รวมมือกันทั้ง 3 ฝายคือ 1) ภาครัฐบาล 2) รานคาปลีก
สมัยใหม 3) รานคาปลีกด้ังเดิม(โชวหวย) ตองรวมมือ
กันอยางดีจากทุกฝายโดยพิจารณาจากการขยายตัวของ
รานคาปลีกสมัยใหมที่ขายสินคาราคาถูกกวา สินคามี
ความหลากหลายกวา  และคนสวนใหญนิยมซื้อของ
ครั้งละมาก ๆ เพ่ือนําไปเก็บ จํานวนการซ้ือ สินคา
บางอยางในรานคาปลีกจึงลดลง เน่ืองจากสินคาสวน
หน่ึงเปนสินคาประเภทเดียวกัน และรานคาปลีกด้ังเดิม 
ผูบริโภคได เสนอความคิดเห็นหลากหลายในการ
ปรับปรุงตัวของรานคาปลีก โดยมีหัวขอหลายประเด็น
ดวยกัน  จากแบบสอบถามผูบริโภค  ประเด็นที่จะ
กลาวถึงมากเปนพิเศษ ไดแก การพูดจาท่ีดีกับลูกคา 
เจ าของร านควรพูดจาที่ ดี กับ ลูกค า  ควรมีความ
หลากหลายของสินคา  สินคามีใหเลือกนอย จัดสินคา
ไมเปนระบบ ควรปรับปรุงการดําเนินงานใหดีกวา
รานคาปลีกสมัยใหม  สินคาบางอยางหมดอายุยังวางอยู 
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จัดการสินคาคงเหลือแบบ First in First out หาสินคา
แปลกใหมมาจําหนาย ปรับปรุงการใหบริการ และจาก
สภาพแวดลอมภายนอก เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงมีผล
ตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ซึ่งตองอาศัยการ
รวมมือทั้ ง  3  ฝ าย เ พ่ือความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการแกปญหา 
         รานคาปลีกแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) หรือ
รานโชวหวย เปนรานจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคท่ี
เปนรูปแบบเกา การจัดวางสินคาไมเปนระเบียบ ไมมี
การติดปานราคา สวนใหญเปนรานหองแถวที่มีพ้ืนที่
ไมมากนัก การจัดการเปนแบบครองครัว ไมมีการทํา
บัญชีอยางเปนระบบ  ไมไดใชความรูในเร่ืองการ
จัดเรียงสินคาและการบริหารสต็อกเทาที่ควร ลูกคา
สวนใหญเปนผูอยูอาศัยในละแวกใกลเคียง มีการ
ประมาณการกันวารานคาประเภทน้ีมีอยูประมาณ        
2 แสนรานคาทั่วประเทศ 
         เมื่อพิจารณาเรื่องสาเหตุที่ปดกิจการ และสนใจธุรกิจ
น้ี จํานวน 58%  เปนกิจการที่รับชวงตอจากคน รุนกอน 
จํานวน 38% ตองการมีธุรกิจสวนตัวเปนของตนเอง
เน่ืองจากมีความเขาใจวาเปนกิจการที่ทําไดงายกวาธุรกิจอื่น 
ไมตองมีความรูก็สามารถทําได และอีก  4 % พบวาสามเหตุ
ที่เปดกิจการเพราะวางงาน หรือตองการหารายไดเสริม 
         นอกจากน้ี ผูบริโภคนิยมซื้อของจากรานคาปลีก
ขนาดใหญ  เน่ืองมาจากพ้ืนที่และจํานวนสาขามาก    
ทําใหมีการสั่งซื้อในปริมาณที่สูงกวา จึงสามารถลด
ตนทุนตอหนวยลงได ราคาสินคาจึงถูกกวา ซึ่งถือวา
เปนขอไดเปรียบของรานคาปลีกขนาดใหญ ในขณะที่
รานคาปลีกขนาดเล็กมีขอไดเปรียบคือ ใกลบานมีความ
สะดวกและการกระจายอยูหลายจุด จะพบวารานคา
ปลีกขนาดเล็กมีขอจํากัดในเรื่องของพื้นที่ และขนาด
ในการดําเนินกิจการ จึงทําใหรานคาปลีกขนาดใหญ 
ดังน้ันการแขงขันในดานความหลากหลายของสินคา
และราคาของรานคาปลีกขนาดเล็กจึงเปนไปไดยาก 
รานคาปลีกขนาดเล็กจึงควรหันมาพัฒนาจุดเดนของตน
ในเรื่องของการบริการและหาสินคาที่เปนที่ตองการ
ของชุมนแทนเพ่ือใหเกิดความแตกตาง 
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การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงเพ่ือเสริมการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา   

 

เทียมยศ  ปะสาวะโน1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิง ในการใชเปนแหลงสําหรับเสริมการ
เรียนรู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อศึกษา
บันเทิงที่ใชสําหรับเสริมการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3) เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนจากสื่อในศูนยศึกษาบันเทิง และ 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีตอสื่อในศูนยศึกษาบันเทิง คุณภาพของศูนยศึกษาบันเทิง ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 22 ทาน 
เพ่ือขอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตรวจรับรองรูปแบบและปรับปรุงแกไข จนไดแบบจําลองศูนยศึกษาบันเทิงและ     
สื่อศึกษาบันเทิง ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา ใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 90 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) 
เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 30 คน 
โดยเรียนดวยตนเองกับสื่อศึกษาบันเทิงที่สรางขึ้น ไดแก ภาพยนตร ดนตรี เกมเพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน     
การวิเคราะหขอมูลใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
    ผลการวิจัยพบวา 1) ศูนยศึกษาบันเทิงเพ่ือเสริมการเรียนรูประกอบดวย โครงสรางทางกายภาพ การจัด
สภาพแวดลอม ระบบบริหารจัดการ และสื่อมัลติมีเดีย  2) สื่อศึกษาบันเทิงมีดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.61 3) คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการผลิตรายการโทรทัศนการศึกษา หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 4) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอศูนยศึกษาบันเทิง พบวา นักศึกษามีทัศนคติอยูในระดับมาก และมี
คาเฉล่ียความคิดเห็นเทากับ 4.65 

คําสําคัญ   ศึกษาบันเทิง  เอดูเทนเมนท  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สภาพแวดลอมการเรียน 

1. บทนํา 
         เ มื่ อ ก ล า ว ถึ ง ก า ร เ รี ย น รู ใ นบร ร ย าก า ศที่
สนุกสนานเพลิดเพลิน  มีนักวิชาการหลายคนนํา
แนวคิดศึกษาบันเทิงมาทดลองใช ตางพบวา มีผลดีตอ
การเรียนรูของผู เรียน  ดังรายงานวิจัยของ  Edgens, 
Nickel, and Morey [1] ที่รายงานวา กิจกรรมแบบ 
 

         1ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา  คณะครุศาสตร-
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: 0-2549-3216 โทรสาร: 0-2549-3216  
E-mail:  tiamyod@yahoo.com 
 

 
ศึกษาบันเทิงจูงใจผู เรียนใหมีความคิดวิ เคราะห 
ทบทวนความเช่ือ ความรู  และการรับรูของตนในเชิง
การวิเคราะหการวิจารณมากขึ้น เด็กมีธรรมชาติของ
ความอยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการใหเด็กๆ เหลาน้ี
ไดรับความบันเทิงจาก วิดีโอเกม ภาพยนตร รายการ
โทรทัศน ที่จัดโดยมืออาชีพซึ่งสรางจากจินตนาการ
ของเด็กๆ เปนการสรางภาพที่มีความต่ืนตาต่ืนใจ 
เสริมสรางความอยากรูอยากเห็น ซึ่งจะนําไปสูการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง เสาวพร เมืองแกว และคณะ 
[2] สนับสนุนแนวคิดศึกษาบันเทิง โดยจัดการเรียนรู
ผานกิจกรรม พักผอนหยอนใจในยามวาง เวลาวางใน
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ยามผอนคลายเปนชวงเวลาหน่ึงที่สามารถจัดการเรียนรู 
โดยผูเรียนก็ยังมีความรูสึกวาเปนการพักผอนและเปน
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน จากรายงานการวิจัย
ของ Cummins [3] ที่นําเอาเสนหของความบันเทิงมา
ประยุกตใชเ พ่ือสรางอารมณรวมของผูชมรายการ
โทรทัศนประเภทเสนอความจริง เนนการมีปฏิสัมพันธ
และสงเสริมการเรียนรูผานรายการโทรทัศนที่มีทั้ง
สาระความรูและความบันเทิง  พบวา  ทุกวันจะมี
ประชาชนสงขอความโตตอบผานกระดานสนทนา  
เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลสาระความรูตลอดเวลาที่รายการ
ออกอากาศ สงผลใหเกิดคานิยมและเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดี ดังน้ันจะเห็นไดวา เทคโนโลยี
ได เ ข า ม ามีบทบาทในการ ให ศึ กษ าหลายด าน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนําเอาสื่อที่ใหความบันเทิงมา
เสริมในการเรียนรู จะยิ่งชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใหการ
เรียนการสอนมีความร่ืนเริงมากย่ิงขึ้น ถือไดวาเปน
แนวคิดที่ดี ในความพยายามที่จะจัดการศึกษาภายใต
เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง โดยผูเรียนยังคงไดรับ
ความรูเหมือนเดิม เพียงเปล่ียนวิธีการในการนําเสนอ
ใหมีมิติที่หลากหลายขึ้นเทาน้ัน ซึ่งผูวิจัยเห็นดวยเปน
อยางยิ่งกับแนวคิดน้ี เพราะนอกจากจะทําใหผูเรียน
สนใจเนื้อหาในบทเรียนแลว ยังมีความสุข สนุกสนาน
เพลิดเพลินอีกดวย  การเรียนรูเปนกระบวนการทางสมอง
ในการรับรูสิ่งเราตางๆ เขามา เมื่อบุคคลรับสิ่งเราเขา
มาแลวก็จะตองพยายามจดจําสิ่งน้ันไว เพ่ือนําไปใชใน
โอกาสตอไป ดังน้ันผูสอนจึงจําเปนตองใหสิ่งเราก็คือ 
เน้ือหาสาระตางๆ แกผูเรียน โดยพยายามหาวิธีใหผูเรียน
รับสิ่งเราน้ันเขาไป เชน การสอนในอดีตหากผู เรียน       
ไมต้ังใจฟง ก็จะใชวิธีดุดาวากลาว คาดโทษ และลงโทษ
ผูเรียน เมื่อผูเรียนรับสิ่งเราเขาไปแลว ก็พยายามใหจดจํา
ดวยวิธีการตางๆ เชน ใหทองจํา ใหทําแบบฝกหัด เปนตน 
ซึ่งผูสอนคาดหวังวาวิธีการหรือกระบวนการเรียนรู
ดังกลาวสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได แตใน
ปจจุบัน ความคิดดังกลาวไมเพียงพอตอการจัดการเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพแลว เน่ืองจากมีขอมูลเชิงประจักษที่ได
พบเห็นกันโดยทั่วไปแลววาการสอนที่ผานมาในลักษณะ

ดังกลาวไมไดชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามท่ีตองการ
และจากความกาวหนาทางวิชาการท่ีไดมีการคนพบ
ขอความรูเก่ียวกับการเรียนรูอีกเปนจํานวนมากซึ่งไดรับ
การพิสูจนทดสอบแลววา สามารถชวยใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูไดดีกวา [2]  
         ในปจจุบันมี นัก วิชาการและนักจิตวิทยาที่มี
มุมมองในการจัดการศึกษาท่ีคลายกัน กลาวคือการเนน
ที่สิ่งแวดลอมทางการเรียน เชน การจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร การเนนกระบวนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง การจัดใหมีสื่ออุปกรณที่มีประโยชนและ
ทันสมัย อีกทั้งบรรยากาศในการเรียนที่อบอุนและเปน
กันเอง จะสามารถเปนตัวเรงการเรียนรูไดดี Oshima 
and others [4] กลาววา การทําใหสิ่งแวดลอมการเรียน
ที่ดี ไมเครงเครียด การใหอาหารท่ีครบ 5 หมู การอบรม 
และสนับสนุนส ง เสริมที่ ดีส ามารถทํ าใหมี การ
เปล่ียนแปลงในสมอง สิ่งแวดลอม ตัวกระตุนตางๆ ที่ดี
มีผลตอความฉลาด (IQ) 40 – 70 % สวนกรรมพันธุมี
ผลตอความฉลาด 30 – 60 % แรงกดดันจากสิ่งแวดลอม
ที่กําลังเรียนรู เชน การเกรี้ยวกราด การกําหนดการบาน 
การบังคับใหเด็กเรียนหลังเลิกเรียน รวมถึงการเขมงวด
เกินไป เชน การขูเข็ญ หรือการดุดาน้ัน ไมเหมาะสมอีก
ตอไป แตควรเปลี่ยนเปนการใหสิ่งแวดลอมในการ
เรียนรูอยูในภาวะที่ไรแรงกดดัน เรียนอยางมีความสุข 
สนุกสนาน และไดรับความรูใหมๆ ที่เปนประโยชน 
         จากที่ กล าวมาข างตนจะเห็นไดว า   การจัด
สภาพแวดลอมในการเรียน มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวาสื่อและเทคโนโลยี เพราะสิ่งแวดลอมที่ดียอมทํา
ใหผูเรียนอยากเขาช้ันเรียน สนใจใฝรู อยากเห็นและ
อยากลอง ดังน้ัน แนวทางที่ผูวิจัยนํามาใชคือการจัด
สภาพแวดลอมในช้ันเรียนใหมีบรรยากาศท่ีดี เอื้อตอ
การเรียนรู เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสิ่งจําเปนที่ขาด
ไมไดคือสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิง เพ่ือใชใน 
การกระตุนใหผูเรียนรูสึกเพลิดเพลินและไดรับความรู
ในเวลาเดียวกัน 
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แนวคิดทฤษฎี  

         ศูนยศึกษาบันเทิง หมายถึง สถานที่ที่มีการจัด
สภาพแวดลอมใหเกิดการเรียนอยางเพลิดเพลิน มีโตะ
และเกาอี้สีสันสวยงาม มีระบบปรับอากาศ และแสง
สวางที่เหมาะสม มีหองชมภาพยนตร หองชมรายการ
โทรทัศน หองเลนเกม หองกิจกรรม หองฟงเพลง และ
ซอมดนตรี ไวใหบริการ รวมทั้งมีระบบการบริหาร
จัดการที่อํานวยความสะดวกแกผูเรียน และมีการ
ประเมินผลอยางเปนระบบ  

         สื่อศึกษาบันเทิง หมายถึง วัสดุและอุปกรณที่ให
ความรูและความบันเทิง ไดแก ภาพยนตร ดนตรี เกม
เพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน มีการนําเน้ือหา
วิชาการบางสวนมาผสม ออกแบบใหสวยงามสะดุดตา 
แปลงสภาพใหอยูในรูปแบบสื่อประสม แลวนําไป
บรรจุไวในหนวยความจํา 

หลักการ  “KEEL” เพ่ือเสริมการเรียนรู 

         1. Knowledge (K) คือความรูที่ไดรับจากการเรียน
ในศูนยศึกษาบันเทิง เปนความรูนอกหองเรียนที่จะชวย
ทําใหผูเรียนมีความรู ความคิด ความสามารถ ความดี 
และมีความสุขในการเรียน เปนการแสดงใหเห็นวาการ
ที่บุคคลจะไดรับความรูน้ัน ไมจําเปนตองเครงเครียด
เสมอไป  

         2. Enjoy with Environment (E) ความสนุกสาน
เพลิดเพลินคือแกนหลักในการจัดสภาพแวดลอม เปน
การออกแบบ (Design) สภาพแวดลอมทางการเรียนให
เกิดความหลากหลาย ไมซ้ําซากจําเจ ไมทําใหเกิดความ
เบื่อหนาย เชน การจัดวางโตะ เกาอี้ การเลนโทนสี
ภายใน การวางตําแหนงของแสงไฟ เปนตน โดยจะทํา
การสํารวจความตองการกอนนํามาสรุปเปนแบบที่
สําเร็จรูปพรอมจะนําออกมาใชงาน 

         3. Entertainment (E) เปนการนําเอาความบันเทิง
เขามาผสมไวกับการเรียน ตามแนวคิดที่วาการเรียนรู
จะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาสคิด ทํา สรางสรรค 
ดวยอารมณสุนทรียและเพลิดเพลิน  โดยทําการ
ผสมผสานขอมูลความรูในดานตางๆ เขากับความ

บันเทิง  มีเจตนาเปาหมายชัดเจน  นําเสนอผานสื่อ
บันเทิงรูปแบบตางๆ โดยมีวัตถุประสงคใหบุคคลไดรับ
ความรู มีทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึง
ประสงค ผูสอนจะชวยจัดบรรยากาศ และกิจกรมการ
เรียนรูรวมกัน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานความสามารถทางสติปญญา อารมณ สังคม ความ
พรอมของรางกายและจิตใจ สรางโอกาสใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ดังน้ี  

               3.1 Technology เปนการนําเทคโนโลยีหลากหลาย
รูปแบบ มาประยุกตใชเพ่ือชวยสงเสริมการเรียนรู 
ไดแก  คอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  ระบบ
โครงขายอินเตอรเน็ต อินทราเน็ต  มัลติมีเดีย ฯลฯ เพ่ือ
ตอบสนองผูใชบริการท่ีมีความชอบแตกตางกัน 

               3.2 Relax หมายถึง การผอนคลาย ตามแนวคิด
ที่วา การผอนคลายทําใหเกิดสมาธิและปญญา ชวยให
เรียนอยางมีความสุข ไมเครงเครียดจนเกินไป โดยการ
พักสายตา พักอิริยาบถ รวมถึงการน่ังเลน  การฟงเพลง 
การอานหนังสือในมุมที่เงียบสงบ สิ่งเหลาน้ีลวนทําให
เกิดการผอนคลายทั้งสิ้น 
         4.  Learners (L) ยึดหลักแนวคิดที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ในการออกแบบศูนยศึกษาบันเทิง ซึ่งจะคํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลทั้งบุคลิกภาพ สติปญญา พ้ืน
ฐานความรู ความสนใจ โดยนักศึกษามีอิสระในการ
ควบคุมการเรียนและเลนของตนเอง คนควาหาความรู
ตามความถนัด เลือกสื่อและรูปแบบการเรียนที่เหมาะสม
กับตนเองได เชน สามารถควบคุมทั้งเน้ือหา ลําดับของ
การเรียนรู และการทําแบบทดสอบ เปนตน รวมถึงไดทํา
กิจกรรมเพ่ือแลกเปล่ียนความรู ถักทอความคิด พิชิต
ปญหารวมกันอีกดวย [5]  
         เมื่อบูรณาการแนวคิดดังกลาวขางตน จึงสามารถ
สังเคราะหจนไดรูปแบบศูนยศึกษาบันเทิง ที่ตรงกับคํา
ยอในภาษาอังกฤษวา  “KEEL” ซึ่งเปนคําพองเสียง 
(Homophony) กับคําวา KILL ในบริบทของศูนยศึกษา
บันเทิงน้ีหมายถึง การกําจัดความเครียดในการเรียนให
หมดไป คงเหลือแตความสนุกเทาน้ัน โดยคําน้ีไดถูกใช
เปนตนแบบในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 ตนแบบแนวคิดในการวิจัย (KEEL Model) 
 

2. วิธีการวิจัย 
         ระยะที่1 พัฒนาและสังเคราะหรูปแบบ ทําการศึกษา
เก่ียวกับอิทธิพลของสื่อ ผสมผสานกับแนวคิดทฤษฎีเลน
ปนเรียน (Play & Learn) ทฤษฎีกิจกรรม (Activity) และ
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน (Learning Environment 
Design) ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณจากกลุม
บุคคลที่เก่ียวของ คือ นักดนตรี ผูกํากับภาพยนตร ผูผลิต
รายการโทรทัศน ผูผลิตเกมเพ่ือการศึกษา ผูบริหารศูนย
ศึกษาบันเทิง และใชแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษา
กลุมเปาหมาย เพ่ือทําการประเมินและหาขอสรุปจนได
รูปแบบศูนยศึกษาบันเทิงตนแบบ พรอมกับทราบสื่อ
ตางๆที่จะนํามาใชในศูนยแหงน้ี  
         ระยะท่ี 2 การผลิตและพัฒนาสื่อ นําขอมูลมา
กําหนดสวนผสมระหวาง Entertainment (สื่อบันเทิง) 
กับ Education  (เน้ือหารายวิชา) ในสัดสวนที่แตกตาง
กันไปของสื่อแตละชนิด ซึ่งประกอบดวย ภาพยนตร 
ดนตรี เกมเพ่ือการศึกษา และรายการโทรทัศน ทําการ
สอดแทรกเน้ือหาวิชาการการผลิตรายการโทรทัศน
การศึกษาเรื่อง ขนาดภาพ (Shot Size) มุมกลอง 
(Camera Angle shot) และการเคล่ือนไหวกลอง 
(Camera Movement) แลวทําการแปลงไฟลใหเปน
รูปแบบดิจิทัลบรรจุไวในเครื่องเซิฟเวอรพรอมวาง
ระบบเครือขายใหสามารถเรียกดูผานระบบ Video on 
demand ผานหนาจอระบบสัมผัส  

         ระยะท่ี 3  ทดลองใชสื่อ  ใหกลุมเปาหมายเรียนรู
จากสื่อภายใตสภาพแวดลอมที่กําหนดไวตามรูปแบบ 
KEEL มีการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูกอนและหลังจากการเรียนผานสื่อภายใน
ศูนยศึกษาบันเทิง โดยการวิจัยครั้งน้ีไดวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ีคือ  
         1. ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบศูนยศึกษา
บันเทิงโดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) 
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา ออกแบบ และพัฒนาส่ือในศูนย
ศึกษาบันเทิง  ผูบริหาร  ผู เ ช่ียวชาญดานภาพยนตร 
ดนตรี เกม และรายการโทรทัศน จํานวน 22 คน 
วิเคราะหโดยใชเทคนิคการจําแนกประเภทขอมูล 
(Typological Analysis) 
         2. ประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
โดยวิเคราะหหาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และหา
คาความเช่ือมั่น โดยใชสถิติ match-paired t-test 
         3. ประเมินความคิดเห็น โดยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         4. ประเมินกระบวนการ (Process) โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนรวม (Analysis  of  Covariance) เพ่ือพิสูจน
วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเปนผลจากความ
บันเทิงที่ไดรับจากสื่อที่ผลิตขึ้นมาทั้ง 4 ชนิด เหตุผลที่
เลือกใชเทคนิควิธีการทางสถิติ (Statistic Control) เพ่ือ
นํามาควบคุมตัวแปรแทรกซอน  จะสามารถปรับ
คุณสมบัติที่แตกตางกันของกลุมตัวอยางได ทําใหผลที่
ปรากฏเปนผลจากการทดลองเทาน้ัน 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         โครงสรางพ้ืนฐานของศูนยศึกษาบันเทิง เปน
อาคารสํานักงานช้ันเดียว  ออกแบบเปนลักษณะ           
3 อาคารติดตอกัน วางผังอาคารลดหล่ันกันไปตาม  
แนวเฉียง มีพ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งหมด 3,200 ตารางเมตร      
มีระบบสาธารณูปโภค  เชน  ระบบไฟฟา  ระบบ
โทรศัพท ระบบประปา หองนํ้า นํ้าด่ืม บริเวณภายนอก
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มีลาน จอดรถ  จัดสวนเปนที่พักผอนหยอนใจ ปรับภูมิ
ทัศนเนนโทนสีเขียวเพ่ือความสดช่ืน มีการปลูกไมยืน
ตนขนาดใหญเพ่ือใหรมเงา ชวยลดความรอนจาก
แสงแดดที่มากระทบตัวอาคาร อีกทั้งมีการปลูกไมพุม 
ไมมงคล ไมเล้ือยจําพวกเถาวัลย และไมกระถาง จัด
สวนหยอมใหบรรยากาศแลดูนาพักผอน  น่ัง เลน 
รวมถึงมีรานขายเครื่องด่ืม กาแฟ  และขนมขบเคี้ยว 
ใหบริการอีกดวย สวนแบบจําลองศูนยศึกษาบันเทิงแหง
ใหม  ยึดหลักแนวคิด ปรัชญา รวมบริการ ประสานภารกิจ  
มีวิสัยทัศนและกลยุทธการบริหารงาน (Management 
Strategy)  ดังภาพที่ 2  
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 2 แบบจําลองศูนยศึกษาบันเทิง 

         ผ ล ก า ร ท ด ล อ ง ใ ช สื่ อ ทั้ ง  4  ช นิ ด พ บ ว า 
กลุม เป าหมายรูสึกสนุกสนานเพลิด เพลินและมี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรูกับสื่อรายการโทรทัศน มากเปน
อันดับแรก ตามดวยสื่อภาพยนตร  ดนตรี และเกม 
ตามลําดับ ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อในศูนย
ศึกษาบันเทิงอยูในระดับมาก โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
จากนักศึกษาคือ อยากใหมีการจัดรูปแบบการเรียนการ
สอนลักษณะน้ีกับรายวิชาอื่นๆ ที่คลายคลึงกันทุกภาค
การศึกษา ลักษณะของสื่อน้ันจะออกแบบหนาจอใหมีเมนู
สําหรับเลือกดูหนังฟงเพลง ดังภาพที่ 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะของสื่อศึกษาบันเทิง 

         การพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงน้ี ใชแนวคิดเลนปน
เรียน (Play & Learn) การจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียน (Environment design) และแนวคิดวิธีระบบ 
(System Approach) ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการพัฒนา
รูปแบบการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนของ Valerie 
and others [6] มาประยุกตใชกับสาระสําคัญทาง
เทคโนโลยีการศึกษา 3 ประการ คือ วัสดุ อุปกรณ และ
เทคนิควิธีการ และไดวิเคราะห สังเคราะห รูปแบบการ
พัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงจากงานวิจัยตางประเทศ ศึกษา
ดูงานในประเทศ วิเคราะหเอกสาร ตลอดจนสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญ มาเปนแนวทางในการสรางองคความรูใหม 
เพ่ืองานวิจัยช้ินน้ีโดยเฉพาะ ซึ่งผลที่ไดคือรูปแบบของ 
KEEL Edutainment  สวนแนวคิดทางทางทฤษฎีที่
นํามาผลิตตนแบบของศูนยศึกษาบันเทิง ประกอบดวย
ขั้นตอนคือ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียน (Process) ปจจัยนําออก 
(Output) และผลสะทอนกลับ (Feed back) เพ่ือการ
ปรับปรุงจนไดตนแบบ (Prototype) ที่แทจริง ซึ่ง
ตนแบบดังกลาวสอดคลองกับรูปแบบการศึกษาเชิง
หรรษา  [2] ที่ จัดระบบการเรียนการสอนภายใต
บรรยากาศที่สนุกสนานเพลิดเพลินหรือ Education and 
Entertainment (Edutainment) ดวยเรียนรูจากภาพ แสง 
สี เสียง เพลง และคําพูด เพ่ือใหผูเรียนไดเขาถึงองค
ความรูอยางแทจริง คือ มีความเขาใจอยางถองแท
สามารถนําองคความรูน้ันไปใชแกปญหาของตนและ
สวนรวมได นอกจากน้ีการพัฒนาศูนยศึกษาบันเทิงยัง
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สอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนของ ทิศนา แขมมณี [7] ที่
กลาววา  การเรียนรูผานสื่อโดยไมตองพ่ึงครู  หรือ 
“Instructional without Teacher” ที่มีการสอดแทรก
สาระและกิจกรรมเขาไปในรูปของวัสดุการเรียน
จําพวก ซอฟตแวรคอมพิวเตอร วิทยุ โทรทัศน เกม
ออนไลน  อินเตอร เน็ต  และหองเรียนเสมือนจริง 
(Virtual Classroom) มีแนวโนมจะไดรับความนิยมเพ่ิม
มากข้ึนเรื่อยๆ ยอมช้ีใหเห็นวาแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบศึกษาบันเทิงน้ีมีความเหมาะสมเปนอยางยิ่ง 

         การเรียนการสอนในรูปแบบศึกษาบันเทิงใช
เทคโนโลยีมั ล ติมี เ ดี ยผสมผสาน กับ วิธี ก า ร จัด
สภาพแวดลอมในช้ันเรียน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทาง
เรียนใหสูงขึ้นได ซึ่งผูสอนตองสรางบรรยากาศเหลาน้ี
ใหเกิดขึ้นใหได ซึ่งชวยสงเสริมและกอใหเกิดการ
พัฒนาแนวคิดการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สดใส 
ราเริง สอดคลองกับงานวิจัยของ Valerie and others [6] 
กระบวนการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
เยาวชน งานวิจัยน้ีเนนการเรียนนอกช้ันเรียน โดยการ
จัดหาวัสดุและอุปกรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
ความหลากหลายมาใชกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยาก
รูอยากเห็น ไดเรียนรูตามอัธยาศัย มีอิสระทางความคิด 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Cummins [3] ที่ใชความ
บันเทิงในรายการโทรทัศนเปนสิ่งดึงดูดใจ กอใหเกิด
ทัศนคติเชิงบวก มีความออนโยนทางจิตใจ ชวยเหลือ
เก้ือกูล และสรางแรงจูงใจใหอยากเรียนรูกับสื่อบันเทิง
ดังกลาวอยางมาก 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การเรียนการสอนในรูปแบบศึกษาบันเทิง มีสิ่ง
สําคัญที่ควรคํานึงถึงคือ การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย ไมซ้ําซากจําเจ และการจัดสภาพแวดลอมการ
เรียนรู ผูสอนตองเปดใจกวางยอมรับขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูเรียนในการใชประชามติเปนเครื่อง
ตัดสินวา ผูเรียนช่ืนชอบสื่อชนิดใดมากที่สุดในเวลาน้ัน 
แลวใชหลักการจัดกิจกรรมใหเกิดความสนุกสนาน สิ่ง

เหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ไดโดยไมตองลงทุนมากนัก สวนขอเสนอแนะสําหรับ
การวิจัยครั้งแตไปคือควรวิจัยใหครอบคลุมถึงการ
พัฒนาเทคนิค ลีลาการสอนสวนบุคคลของผูสอน  
ที่จะเปนตนแบบของผูสอนคนอื่นๆ ใหเปนผูมีบุคลิก  
ที่สอนสนุก กระฉับกระเฉง ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศ
ในช้ันเรียนใหครื้นเครง สนุกสนาน เปนสิ่งดึงดูดความ
สนใจ คลายติวเตอรที่มีช่ือเสียง และควรมีการ
ศึกษาวิจัยดานการออกแบบสภาพแวดลอม การจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบศึกษาบันเทิง กับนักศึกษา   
ทุกช้ันป 
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การพัฒนาวิธีการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม 
 

เกษม  พิพัฒนปญญานุกูล1   ธํารง  เปรมปรีดิ์2  และ สงวน ปทมธรรมกุล2 
 

บทคัดยอ—   วิชาวัสดุวิศวกรรมเปนวิชาพ้ืนฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร ผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนที่ 2/2551 
พบวานิสิตลงทะเบียน 331 คน สอบไดระดับ F จํานวน73 คน= 22.05% และ ถอนการลงทะเบียน (W) จํานวน 67 คน    
= 20.24% ทําใหนิสิตตองเรียนใหมจํานวนมาก สูญเสียทั้งเวลาและคาใชจาย ไดคาคะแนนสอบเฉล่ีย = 47.72% ซึ่งไมสูง
นัก ความรูพ้ืนฐานที่ไมแนนน้ีมีผลกระทบตอการนําความรูไปใชในวิชาอื่นๆและการประกอบอาชีพในอนาคตได จึงได
นําปญหานี้มาทําการวิจัยเพ่ือหาสาเหตุของปญหาและวิธีการแกไข งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการสอนที่จะ
ทําใหนิสิตสนใจเรียน มคีวามเขาใจ ไดคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นและไดเกรด F จํานวนลดลง วิธีการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นแรก: หาสาเหตุของปญหา โดยการสํารวจความเห็นของนิสิตที่เคยไดเกรด F หรือ W โดยใชแบบสอบถามปลายเปด 
ขั้นที่ 2: นําความคิดเห็นที่ไดรับจากขั้นแรกมาวิเคราะห พบประเด็นหลักดังน้ี 1) เน้ือหามากเกินไป / กวางเกินไป             
2) PowerPoint ที่ใชสอนเน้ือหาบางสวนเปนภาษาอังกฤษ 3) สอนเร็ว/สอนไมรูเรื่อง/วิธีสอนนาเบื่อ 4) ขอสอบยาก/
คําถามไมชัดเจน 5) คะแนนเก็บนอย 6) ไมเขาเรียน/ไมต้ังใจเรียน/เรียนไมรูเรื่อง ขั้นที่3:นําความคิดเห็นที่ไดสูการปฏิบัติ 
ไดแกไขดังน้ี  1) วิเคราะหเน้ือหาที่สอน ตัดสวนที่มีรายละเอียดมากเกินไปออก 2) ปรับPowerPointใหเปนภาษาไทยมาก
ขึ้นและเขียนอธิบายใหมีรายละเอียดมากพอท่ีจะอานเองรูเรื่อง นําวีดีโอที่เก่ียวของมาประกอบการสอน 3)  สอนใหชาลง
โดยคํานึงถึงความเขาใจของผูเรียน 4) ขอสอบมีการวิเคราะหและต้ังคําถามที่ชัดเจน 5) คะแนนเก็บ ไมเปล่ียนแปลง       
6) ใหผูเรียนทําการบานสงภายในเวลาที่กําหนด มีการสุมเช็คช่ือ ผลของการดําเนินการวิจัยพบวาในภาคเรียนที่ 2/2552  
มีนิสิตลงทะเบียนวิชาน้ี 375 คน สอบไดระดับ F =73 คนคิดเปน 19.47% และ ถอนการลงทะเบียน (W) = 99 คนคิดเปน 
26.40% ไดคาคะแนนสอบเฉล่ีย= 50.358% แสดงวาผูที่สอบไดF ลดลง ผลการเรียนเฉล่ียดีขึ้น นอกจากน้ีจากการสุม
ตัวอยางสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนการสอนพบวา2ลําดับแรกคือ 1.ความนาสนใจของVDO ประกอบการเรียน
ได 4.40 และ2.ความรูที่ไดจากการทําการบานเอง 4.08 จากคะแนนเต็ม5 สรุปไดวาการพัฒนาการเรียนการสอนทํามา   
ถูกทางแลวแตตองพยายามตอไป 

คําสําคัญ  การพัฒนาวิธีการสอน  วัสดุวิศวกรรม วิศวกรรมศาสตร 

1. บทนํา 
         วิชาวัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) เปน
วิชาพ้ืนฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร การเรียนการ
สอนที่ผานมา พบวานิสิตสนใจเขาเรียนในหองเรียน
ไมต็มจํา นวนที่ไดลงทะเบียนไว ผลการสอบวิชาน้ีของ  
 

           1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา   จ.ชลบุรี   20131 
 E-mail: kasemp@buu.ac.th 
         2สาขาการจัดการงานวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล   นครราชสีมา   30000 
 

 
นิสิตในภาคเรียนที่ 2/ 2551 ที่ผานมา พบวาไดเกรดที่ 
ไมดีนัก มีผูสอบไดระดับ F จํานวน73 คน = 22.05% 
และ W จํานวน 67 คน = 20.24% คน2 กลุมน้ีรวมกัน  
= 42.29 % จากผูลงทะเบียน 331 คน ตองเรียนใหม
จํานวนมาก สูญเสียทั้งเวลาและคาใชจาย ไดคาคะแนน
สอบเฉล่ีย = 47.72% ซึ่งไมสูงนัก และไดเกรด D และ 
D+ รวมกัน =  31.72 % ผลการเรียนแสดงไดดังตาราง 
ที่1 [1] ความรูพ้ืนฐานที่ไมแนนน้ี มีผลกระทบตอการ
นําความรูไปใชในวิชาอื่นๆ และการประกอบอาชีพใน
อนาคตได[2] จึงไดนําปญหาน้ีมาทําการวิจัย เพ่ือหา
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สาเหตุของปญหาวิธีการแกไขและพัฒนาวิธีการสอนที่
จะทําใหนิสิตสนใจเรียน มีความเขาใจ ไดคะแนนเฉล่ีย
สูงขึ้นและไดเกรด F จํานวนลดลง 

ตารางท่ี 1  ผลการเรียนวิชาวัสดุวิศวกรรม ภาค 2/2551 
เกรด จํานวนคนท่ีได % 

A 4 1.21
B+ 8 2.42
B 17 5.14 

C+ 21 6.34 
C 36 10.88 

D+ 40 12.08 
D 65 19.64 
F 73 22.05 
W 67 20.24 

จํานวนผูลงทะเบียนทั้งหมด 331 คน 

คะแนนเฉล่ีย, Ave = 47.72 %; 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, SD = 15.37 
 

2. วิธีการวิจัย 
วิธีการวิจัยแบงเปน 3 ขั้นตอน คือ  

         ขั้นแรก: หาสาเหตุของปญหา โดยการสํารวจ
ความเห็นของนิสิตที่เคยไดเกรด W  F  D หรือ D+ และ
ลงทะเบียนเรียนใหม โดยใชแบบสอบถามปลายเปดให
แสดงความคิดเห็นอยางอิสระ มี 2 คําถามหลัก คือ      
1. สาเหตุที่ทําใหทานเรียนไดไมดี  เน่ืองจากอะไร  
(ตอบไดมากกวาหน่ึงสาเหตุตามความเปนจริง )                     
2.กระบวนการสอนที่คาดว าจะทําใหการเรียนมี
ประสิทธิผล (ไดต้ังแตเกรด C ขึ้นไป) ควรเปนอยางไร 
(ตอบไดมากกวาหน่ึงวิธี) 
         ขั้นที่ 2 : นําความคิดเห็นอิสระที่ไดรับจากขั้นแรก
มาวิเคราะห โดยการรวบรวมความคิดเห็นที่มีความ
หลากหลายแยกเปนกลุม ๆ และรวมความคิดเห็นที่มี
ความหมายคลายคลึงกันเขาดวยกัน  

         

        ขั้นที่ 3 : นําความคิดเห็นที่ไดสูการปฏิบัติ โดยการนํา
ขอมูลที่ไดจัดกลุมแลวมาวิเคราะหความเปนไปได ทํา
การปรับวิธีการสอนและสื่อการสอนแลวดําเนินการ  

         เมื่อจบการทดลองแลวไดสอบถามความพึงพอใจ
ตอวิธีการสอนใหม  โดยสุมจากหน่ึงกลุมตัวอยาง      
ใชโปรแกรม SPSS for windows เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหขอมูล 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการวิจัยรวบรวมความคิดเห็นจากผูที่ลงทะเบียน
ซ้ํา 82 คน ถึงสาเหตุที่ทําใหนิสิตเรียนไดไมดี (ได W F D 
หรือ D+) และขอเสนอแนะถึงกระบวนการสอนที่คาดวา
จะทําใหการเรียนมีประสิทธิผล (ไดต้ังแตเกรด C ขึ้นไป) 
โดยใชแบบสอบถามปลายเปด เมื่อรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหโดยจัดเปนกลุมขอมูล ไดแบงสาเหตุหลักๆ ที่ทํา
ใหเรียนไดไมดีเปน 6 ดาน สรุปไดดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2  สาเหตุหลักท่ีทําใหเรียนไดไมดี 
 

สาเหตุท่ีทําใหเรียนไดไมดี จํานวน 
1. ดานเน้ือหาวิชา 
  เน้ือหามากเกินไป / กวางมาก 28
2. ดานสื่อการสอน 
  เอกสารประกอบการสอน(power point) 
เปน ภาษาอังกฤษ 

14 
 

3. ดานการสอน 
 สอนเร็ว /สอนไมรูเรื่อง /วิธีสอนนาเบื่อ 19 
4. ดานขอสอบ 
  1) ขอสอบยาก /ไมตรงกับที่สอน /คําถาม
ไมชัดเจน /ทําไมได 

20 
 

  2) เน้ือหาขอสอบกวางมาก /เยอะมาก /
ละเอียด /เจาะลึก 

10 
 

5. ดานการใหคะแนนและตัดเกรด 
  1) คะแนนเก็บนอย 6 
  2) เกณฑการตัดสินสูงเกินไป 5 
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สาเหตุท่ีทําใหเรียนไดไมดี จํานวน
6. ดานผูเรียน 
  1) ไมเขาเรียน /ไมต้ังใจเรียน / เรียนไมรู
เรื่อง / ขาด quiz 

23 
 

  2) ไมเขาใจบทเรียน/สอนยาก/เน้ือหายาก 21 
  3) อานหนังสือ นอย / ไมละเอียด/ไมทัน  14 

 

         กระบวนการสอนหลักที่คาดวาจะทําใหการเรียน
มีประสิทธิผล (ไดเกรด C ขึ้นไป) สรุปไดดังตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 กระบวนการสอนหลักท่ีคาดวาจะทําใหการ
เรียนมีประสิทธิผล (ไดต้ังแตเกรด C ขึ้นไป) 

 

ขอเสนอหลัก จํานวน 
1. ดานเน้ือหาวิชา 
  ลดเนื้อหา / เนนเน้ือหาหลัก 5
2. ดานสื่อการสอน 
  มีเอกสาร สื่อการเรียนที่เปนภาษาไทย 
อานงาย / หาอานงาย 

21 

3. ดานการสอน 
  1) สอนอยางคอยเปนคอยไป / ใหเขาใจ /
งาย 

27 

  2) มีแบบฝกหัด / การบาน ที่สอดคลอง
กับการสอบ 

12 

4. ดานขอสอบ 
  1) ขอสอบเปนแบบปรนัย /ขอสอบถูก-ผิด
ไมมีคะแนนติดลบ 

17 

  2) ขอสอบไมควรยากจนเกินไป /ไม
ละเอียดเกินไป 

13 

  3) ออกขอสอบตามที่สอน /ที่เนน / ตาม
เอกสาร 

11 

5. ดานการใหคะแนนและตัดเกรด 
  1) ใหคะแนนเก็บมากขึ้น 22 
  2)  ตัดเกรดใหคะแนนตํ่าลง 20 
6. ดานผูเรียน 
   อานหนังสือตองครบทุกหัวขอ / อาน
หนังสือใหมาก 

6 

 

การนําความคิดเห็นท่ีไดสูการปฏิบัติ  

         ไดนําความคิดเห็นที่สํารวจได มาปรับปรุงและแกไข
ดังน้ี1.วิเคราะหเน้ือหาที่สอน ตัดสวนที่มีรายละเอียดมาก
เกินไปออก 2.ปรับPowerPointใหเปนภาษาไทยมากขึ้นและ
เขียนอธิบายใหมีรายละเอียดมากพอที่จะอานเองรูเรื่อง 
พรอมทั้ งนําวี ดีโอที่มี เน้ือหาที่ เก่ียวของบทเรียนมา
ประกอบการสอน ไดแกสารคดีของรายการโทรทัศน กบ
นอกกะลา ตอนมหาวิทยาลัยเหมืองเหล็กมาประกอบการ
สอนเรื่องเหล็ก เปนตน  3.สอนใหชาลงโดยคํานึงถึงความ
เขาใจของผูเรียนแตละกลุม 4.มีการวิเคราะหเน้ือหาขอสอบ
และการคําถาม ไดปรับการต้ังคําถามที่ชัดเจนและเฉลย
คําตอบไวลวงหนา เพ่ือจะไดทราบวาคําถามกับคําตอบ
สอดคลองกันหรือไม 5.คะแนนเก็บใหไว 25 % ซึ่งนาจะ
มากพอจึงไมเปล่ียนแปลง 6.ใหผู เรียนทําการบานสง
ภายในเวลาที่ กํ าหนด มีการสุมเช็คช่ือ เมื่ อไดปรับ
กระบวนการสอนใหมตามผลการวิเคราะหแลว ไดนํามาใช
ในภาคเรียนที่ 2/2552 ผลของการดําเนินการพบวาในภาค
เรียนที่ 2/2552 มีนิสิตลงทะเบียนวิชาน้ี 375 คน สอบได
ระดับ F =73 คนคิดเปน 19.47% และ ถอนการลงทะเบียน 
(W) = 99 คนคิดเปน 26.40% ไดคาคะแนนสอบเฉล่ีย = 
50.358% แสดงวาผูที่สอบไดเกรด F  ลดลง คาคะแนนสอบ
เฉล่ียสูงขึ้น แสดงวาผลการเรียนเฉล่ียดีขึ้น ผลการเรียน
แสดงไดดังตารางที่ 4 [3] 

ตารางที่ 4 ผลการเรียนวิชาวัสดุวิศวกรรม ภาค 2/2552 
เกรด จํานวนคนท่ีได % 

A 20 5.33 
B+ 18 4.80 
B 19 5.07 

C+ 34 9.07 
C 43 11.47 

D+ 34 9.07 
D 35 9.33 
F 73 19.47 
W 99 26.40 

จํานวนผูลงทะเบียนทั้งหมด  375 คน 
คะแนนเฉล่ีย, Ave =  50.358 %; 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน, SD = 18.31 
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         เมื่อสิ้นภาคเรียนไดสุมตัวอยางนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนจํานวน 60 คน สอบถามความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอนดวยแบบสอบถาม ผลสํารวจแสดงได   
ดังตารางที่ 5 พบวาความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
2 ลําดับแรกคือ 1.ความนาสนใจของVDOประกอบ 
การเรียนได 4.40 คะแนน และ 2.ความรูที่ไดจากการทํา
การบานเอง 4.08 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 แสดงวา
สื่อการสอนและการบานมีสวนสําคัญตอการเรียน 

ตารางที่  5  ความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
กิจกรรม Ave Std. 

Dev 
1. ความนาสนใจของVDO
ประกอบการเรียน 

4.40 0.81

2. ความรูที่ไดจากการทําการบานเอง 4.08 0.79

3. ความนาสนใจของ powerpoint 
ประกอบการเรียน 

3.87 0.89

4. ความนาสนใจของการทําการบาน 3.85 0.80
5. ความพึงพอใจตอการสอน 3.80 0.84
6. ความนาสนใจของเอกสาร
ประกอบการเรียน 

3.62 0.72

7. ความสนใจในการฟงบรรยาย 3.57 0.91
8. ความเขาใจในเน้ือหาที่บรรยาย 3.32 0.73

จํานวนผูตอบคําถาม 60 คน 
 

อภิปรายผลผลการวิจัย 
         เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนิสิตถึงสาเหตุหลักที่
ทําใหเรียนไดไมดีต้ังแต 19 ความคิดเห็นขึ้นไปในตาราง 
ที่ 2 พบวา สาเหตุหลักประกอบดวย 1.ดานเน้ือหาวิชา คือ
สอนเน้ือหามากและกวางเกินไป (28) 2.ดานขอสอบ
ไดแก ขอสอบยาก/ไมตรงกับที่สอน/คําถามไมชัดเจน/
ทําไมได (20) 3.ดานการสอนไดแก สอนเร็ว/สอนไมรู
เรื่อง / วิธีสอนนาเบื่อ (19) สาเหตุทั้ง3 ดานน้ีเก่ียวของ
กับอาจารยผูสอน 
          

         อาจารยตองคํานึงถึงเน้ือหาวิชา ขอสอบและ
เทคนิคการสอน โดยเฉพาะเรื่องเทคนิคการสอนจะ   
ทําอยางไรจึงจะสอนให ผู เรียนรู เรื่องและไม เบื่อ      
คริสโตเฟอร[4] ไดเสนอวงจรการเรียนรู (Learning Cycle) 
ประกอบด วย  4  ขั้ นตอน ดั ง น้ี  1.ขั้ น เ ตรี ยมการ 
(Preparation) เพ่ือเปนการเราใหผูเรียนเกิดความสนใจ 
และรูสึกดีกับการเรียนการสอนที่ กําลังจะเกิดขึ้น                
2.ขั้นนําเสนอ (Presentation) เพ่ือแนะนําเรื่องที่กําลัง 
จะเรียน 3.ขั้นทดลองฝก (Practice) เพ่ือใหเกิด      
บูรณาการทางความรู 4.ขั้นปฏิบัติ (Performance) เพ่ือ
นําความรูและทักษะใหมมาตอยอดและประยุกตใชจริง 
         การวิจัยน้ีพบวาความพึงพอใจตอการเรียนการ
สอนในตารางที่ 5 นิสิตชอบดู VDO ประกอบการเรียน
และไดความรูที่ไดจากการทําการบานเองมากที่สุด      
มีความเขาใจในเน้ือหาที่ฟงบรรยายจากอาจารยนอย
ที่สุด ซึ่งสอดคลองความเห็นของ Edgar Dale [5] วา 
การปฏิบัติไดผลดีกวา การฟงและเห็นซึ่งดีกวาการฟง
หรือเห็นเพียงอยางเดียว  
         นอกจากน้ีสา เหตุหลักที่ทํ าให เรี ยนไดไม ดี
เก่ียวกับดานผูเรียนคือไมเขาเรียน /ไมต้ังใจเรียน /เรียน
ไมรูเรื่อง / ขาด Quiz (23) และไมเขาใจบทเรียน/สอน
ยาก/เน้ือหายาก (21) ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากการเรียนใน
ช้ันนาเบื่อ เมื่อนิสิตไมเขาเรียนยิ่งทําใหเรียนไมรูเรื่อง 
ตอเน่ืองไปถึงการทําขอสอบไมได จึงเปนเหตุใหการ
เรียนไดเกรดที่ไมดี อาจารยควรหาวิธีการจูงใจใหนิสิต
เขาช้ันเรียนเพ่ือจะไดรับเน้ือหาหลักไปคนควาเพ่ิมเติม 
หรืออาจตองจัดทําสื่อ e-Learning เพ่ือใหนิสิตสามารถ
เรียนดวยตนเองในทุกเวลาและทุกสถานที่เม่ือมีอารมณ
พรอมจะเรียน อยางไรก็ตามตองพิจารณาถึงสาเหตุอื่น
ที่ทําใหนิสิตไม เขาหองเรียน  เชน  พ้ืนฐานเดิมไม
เพียงพอ เรียนอยางไรก็ไมรูเรื่อง การทํากิจกรรมอื่นทํา
ใหไมมี เวลามาเรียน  ตองทํางานสงวิชาอื่นที่คิดวา
สําคัญกวา  เปนตน  เมื่อไดปรับปรุงวิธีการสอนตามที่
นําเสนอแลวทําใหผลการเรียนของนิสิตดีขึ้น อยางไร   
ก็ตามตองพัฒนาวิธีการสอนใหดีขึ้นอีกอยางตอเน่ือง 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         การวิจัยน้ีเพ่ือการพัฒนาวิธีการสอนวิชาวัสดุ
วิศวกรรม ซึ่งไดแนวทางในการพัฒนาดังน้ี 1.วิเคราะห
เ น้ือหาที่สอน  2.สื่อการสอนPowerPoint ปรับใหมี
ภาษาไทยมากข้ึน  พรอมทั้ งนําวี ดีโอที่มี เ น้ือหาที่
เก่ียวของบทเรียนมาประกอบการสอน 3.สอนใหชาลง
โดยคํานึงถึงความเขาใจของผูเรียนแตละกลุม 4.มีการ
วิเคราะหเน้ือหาขอสอบและต้ังคําถามที่ชัดเจนและ
พรอมเฉลยคําตอบไวลวงหนา 5.ใหผูเรียนทําการบาน
สงภายในเวลาท่ีกําหนด มีการสุมเช็คช่ือ  

         เมื่อไดปรับปรุงวิธีการสอนตามท่ีนําเสนอน้ี      
ทําใหผลการเรียนของนิสิตดีขึ้น โดยเปรียบเทียบผล
การเรียนของภาคเรียนที่ 1/2551 กับภาคเรียนที่ 2/2552 
แสดงไดดังตารางท่ี 6 สามารถสรุปไดดังน้ี มีผูไดเกรด 
F ลดลงจาก 22.05% เหลือ 19.47 % ไดเกรด A ถึง C 
จาก 28.11 % เปน 35.74 % ไดคะแนนเฉล่ียสูงขึ้นจาก 
47.72 % เปน 50.358 % 
 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลการเรียนของนิสิตภาคเรียน
ท่ี 2/2551 และ 2/2552 

เกรด ภาค 2/2551 ภาค 2/2552 
 % % 

A 1.21 5.33 
B+ 2.42 4.80 
B 5.14 5.07 

C+ 6.34 9.07 
C 10.88 11.47

D+ 12.08 9.07 
D 19.64 9.33 
F 22.05 19.47
W 20.24 26.40

ผูลงทะเบียน 331 คน 375 คน
คะแนนเฉล่ีย 47.72 % 50.358 %

 
 

ขอเสนอแนะ 
         เน่ืองจากวิชาวัสดุวิศวกรรมเปนวิชาพ้ืนฐานที่
นิสิตวิศวกรรมทุกสาขาตองเรียน นิสิตแตละคนแตละ
สาขามีพ้ืนฐานและความสนใจไมเหมือนกัน ใชเวลาใน
การเรียนรูตางกัน จึงควรใชสื่อ VDO ประกอบการ
สอนใหมาก รวมทั้งจัดทําสื่อ e-Learning เพ่ือใหนิสิต
ทุกคนมีโอกาสศึกษาและทําความเขาใจในเน้ือหาวิชาน้ี
ดวยตนเองในทุกเวลาและทุกสถานที่ โดยไมจํากัด 
เวลาเรียน  
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[2]   ศักด์ิดา หวานแกว, 2551. บัณฑิตจบใหมที่องคกร
เอกชนคาดหวัง. เอกสารประกอบการบรรยาย. 
หอประชุมธํ ารงบัวศรี , มหาวิทยาลัยบูรพา .           
7  กรกฎาคม 2551. 

[3]  http://reg.buu.ac.th.2552. บันทึกคะแนนวิชา 
Engineering Materials ภาค2/2552 

[4]  คริสโตเฟอร จอหนสัน. 2551. การสรางบรรยากาศ
แหงการเรียนรูสําหรับผูเรียนชาวไทย. ส เจริญการ
พิมพ 

[5] Edgar Dale. 1969. Audio Visual Method in 
Teaching (3rd Edition). Holt, Rinehart, and 
Winston. 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยน้ี ตามสัญญาเลขท่ี สช 2/2552 
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การเปรียบเทียบความแมนยําวิธีการประมาณคาสูญหาย  
ระหวางวิธกีารวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวธิีเซตอยางหยาบ 

 

ณรงค  โพธิ1 และ สมชาย ปราการเจริญ2 

 

บทคัดยอ—   งานวิจัยน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบความแมนยําวิธีการประมาณคาสูญหาย ระหวางวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซตอยางหยาบ สวนเกณฑเปรียบเทียบความแมนยํา (Accuracy) ใชคาเฉล่ีย 
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ (MMRE) ขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ ขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของอาจารยผูสอน
คอมพิวเตอร จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (ป 2550) จํานวน  
285 ชุด ผลลัพธจากวิธีการประมาณความแมนยําของคาสูญหาย พบวา วิธีเซตอยางหยาบมีความแมนยํา 90.75% 
(MMRE=9.25%) ซึ่งสูงกวาวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณซึ่งมีความแมนยํา 77.79% (MMRE=22.21%) 

คําสําคัญ  การประมาณคาสูญหาย  การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  เซตอยางหยาบ 

1. บทนํา 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         โดยทั่วไปงานวิจัยตองการขอมูลที่มีความครบ 
ถวนสมบูรณมาใชในการวิเคราะหเพ่ือใหไดผลลัพธที่
แมนยําและถูกตองมากที่สุด แตการเก็บขอมูลอาจมี
บางสวนที่ขาดหายไปหรือไมสมบูรณเกิดขึ้น ดังน้ัน 
เพ่ือใหสามารถนําขอมูลมาใชไดทั้งหมด จึงตองนําชุด
ขอมูลที่สูญหายมาทดแทนคาใหมดวยวิธีประมาณคา
ใหไดคาใกลเคียงกับคาที่หายไปใหมากที่สุด เ พ่ือ
นําไปใชในการวิเคราะหผลตามที่ตองการตอไป หากมี
ขอมูลสูญหายเปนจํานวนมากๆ ผูวิจัยจําเปนตองตัด
ขอมูลชุดน้ันทิ้งไป แตถาขอมูลมีปริมาณนอย ๆ การ 

 
 

         1ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
1518   แขวงวงศสวาง  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  
มือถือ: +66(8)-9900-7581 โทรสาร: +66(2)-281-8218   
E-mail:  narong@sueksa.go.th 
         2ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและสารสนเทศ   คณะ
วิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ  1518 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ   
มือถือ: +66(8)-9058-6601  โทรสาร: +66(2)-912-2019   
E-mail:  spk@kmutnb.ac.th  

 
นําขอมูลที่เหลือมาใชงานจะไดผลลัพธที่มีคลาดเคล่ือน
ไมตรงกับขอเท็จจริงได 
         สําหรับงานวิจัยน้ีผู วิจัยไดใชวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซตอยางหยาบมาใชใน
การประมาณคาสูญหาย เพ่ือหาความแมนยําในการ
ทดแทนคาสูญหาย โดยวัดความแมนยําจากคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ (Mean Magnitude of 
Relative Error: MMRE) หากมีคานอยๆ แสดงวามี
ความแมนยําสูงมากๆ 
 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1.2.1 เพ่ือเปรียบเทียบความแมนยําของวิธีการ
ประมาณคาสูญหาย ระหวางวิธีการวิเคราะหความถด 
ถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซตอยางหยาบ 
         1.2.2 เพ่ือหาความแมนยําของคาขอมูลใหมที่ได
จากวิธีการวิเคราะหความถด ถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซต
อยางหยาบ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
         1.3.1 ขอมูลที่ใชศึกษาวิจัย คือ ขอมูลคุณลักษณะที่
พึงประสงคของอาจารยผูสอนคอมพิวเตอร จํานวน 
285 ชุด (Case) ป 2550 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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         1.3.2 งานวิจัยน้ีกําหนดใหคาของ แอทริบิวต 
K411  คือ “ผูสอนมีความสามารถอธิบายพ้ืนฐานของ
ระบบปฏิบัติการ ใหเปนที่เขาใจได” เทาน้ันที่เปน 
คาสูญหาย เพ่ือใชเปรียบเทียบผลลัพธ 
 

ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         1. วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
linear Regression Analysis: MRA)  เปนเทคนิคที่ใชใน
การพยากรณตัวแปรตามและการประมาณคาของขอมูล 
[1],[2] ตามสูตร 

0 1 1 2 2ˆ ... n ny x x x e                   (1) 

โดยที่       ŷ =  คาประมาณการ (ตัวแปรอิสระ) 
        1... nx x =  คาของตัวช้ีวัด (ตัวแปรอิสระ) 
               0 =  คาคงที่ (สวนตัดแกน y, เมื่อ x = 0) 
       1... n  =  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  
                  e =  คาความคลาดเคล่ือน 
 

         2. วิธีเซตอยางหยาบ (Rough Set) ผูคิดคน คือ 
Pawlak [3] เปนวิธีทางคณิตศาสตรในการวิเคราะห
ขอมูลที่มีความคลุมเครือ และ ความไมแนนอน ซึ่งอยู
บนสมมุติฐานที่วา สามารถหาฐานความรู (ขอมูล) จาก
ทุกวัตถุในเอกภพสัมพันธ  วิธีการทํางาน  คือ  ลด
คุณสมบัติที่ไมจําเปนออกไป หาคาความสําคัญของ
คุณสมบัติ หา Reduct ที่ดีที่สุด Discernibility Matrix 
และ Core สุดทายจะไดกฎความรูสําหรับนําไปใชงาน 
 

         3 .วิ ธี การประมาณความแม นยํ า  ( Evaluation 
Criterion) จากการใชวิธีตางๆ ที่สรางขึ้น [4],[5] ตองมี
คาความแมนยําเขากันได (Model Best Fit) ซึ่งจะถูก
นําไปทดสอบกับกลุมขอมูลอีกชุดหน่ึงที่ทราบคาจริง 
(Actual Data) ผลจากการพยากรณขอมูลชุดใหม 
(Predicted Data) จะถูกนํามาคํานวณหาคาความคลาด 
เคล่ือนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MRE) 
ตามสูตร 

i i
i

i

Actual Predicted
MRE

Actual


         (2)     

          
 

         หากขอมูลมีจํานวนมากตองนํามาหาคาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ (Mean-MRE: MMRE) โดย
ที่ MMRE มีคามาก แสดงวา มีคาที่ไดจากการประมาณ
คาสูญหายมีความแมนยํานอย แตถา MMRE มีคาเขา
ใกล/เทากับศูนย (0) แสดงวาคาที่ไดมีความแมนยําสูง
หรือใกลเคียงกับคาจริงมากที่สุด ตามสูตร 
 

   
1

1 100
n

i i

i i

Actual Predicted
MMRE x

n Actual


  (3) 

100Accuracy MMRE     (4) 
 

         4. การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) [1] เปน
เทคนิคการวิเคราะหหลายตัวแปรเทคนิคหน่ึงที่นิยมใช
กันมาก ในการสรุปรายละเอียดของตัวแปรหลายๆ ตัว 
หรือ เรียกวาเปนเทคนิคที่ใชในการลดจํานวนตัวแปร 
โดยการศึกษาโครงสรางความสัมพันธระหวางตัวแปร 
และสรางตัวแปรใหมเรียกวา ปจจัย (Factor) โดยปจจัย
ที่สรางขึ้นจะประกอบดวยรายละเอียดหรือความผัน
แปรของตัวแปรเดิมหลายๆ ตัว หรือ เรียกวาเปนการนํา
ตัวแปรที่มีความสัมพันธกันหรือมีความรวมกันสูงมา
รวมกันเปนปจจัยเดียวกัน สวนตัวแปรที่อยูคนละปจจัย
กันจะมีความรวมกันนอยหรือมีความสัมพันธกันนอย
หรือไมมีความสัมพันธกันเลย 
 

         5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
         วราภรณ [6] ไดนําทฤษฎีเซตอยางหยาบมาใชใน
การวิเคราะหระบบสารสนเทศของนักศึกษาเพ่ือคนหา
กฎที่สามารถนํามาใชชวยคาดหมายสถานภาพของ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากประวัติและผลการเรียนใน
รายวิชาตางๆ พบวา วิธีน้ีเหมาะสมและใหผลลัพธที่
ใกลเคียงที่สุด 
         ไกรุง และ พยุง [7] ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับการ
เลือกคุณลักษณะดวยวิธีสมาชิกที่ใกลที่สุดสําหรับการ
แทนที่คาขอมูลที่ขาดหายดวยวิธีการท่ีใกลที่สุดแบบให
นํ้าหนักของขอมูลไมโครอารเรย พบวา วิธี KNNFSW 
Impute มีความแมนยํามากที่สุด 
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         จริยา  ประสิทธิ์ และ อําไพ [8] ไดทํางานวิจัย
เก่ียวกับการเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายใน
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวาใหความแมนยํา
สูงกวาการแทนคาดวยวิธีหาคาเฉล่ีย 
         ณรงค  และ  คณะ  [9] ไดทํ างานวิจั ย เ ก่ียว กับ
การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการประมาณคาสูญหายโดย
วิธีการทางสถิติ พบวา วิธีการวิเคราะหจําแนกประเภทมี
ความแมนยํามากที่สุด 
         สมชาย [4] ไดศึกษาวิธีการประมาณการเวลาใน
การพัฒนาซอฟตแวรประยุกตเชิงโครงขาย โดยวิธี
แบบจําลองสมการโครงสราง มีความแมนยํามากที่สุด 
         Hidetomo [10] ไดทํางานวิจัยเก่ียวกับวิธีการจัด
กลุมขอมูลจากคาขอมูลเริ่มตนและคาขอมูลที่สูญหาย
ดวยวิธี Fuzzy C-Means (FCM) พบวาใหความแมนยํา
มากที่สุด 
         สรุปงานวิจัยที่ไดศึกษาขางตนเปนการใชเทคนิค
การประมาณคาสูญหายของขอมูลที่มีความแตกตางกันซึ่ง
ขึ้นอยูกับประเภทและลักษณะของขอมูลที่นํามาใชงาน 
สําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจึงไดทดลองการประมาณคา
สูญหายกับฐานขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
อาจารยผูสอนคอมพิวเตอร จํานวน 285 ชุด ป 2550  จาก
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เพ่ือเปรียบเทียบความ
แมนยําในการประมาณคาสูญหายของขอมูลระหวาง
วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซต
อยางหยาบ 

2. วิธีการวิจัย 
         วิธีการประมาณคาสูญหายของขอมูลระหวาง
วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซต
อยางหยาบ ผูวิจัยมีขั้นตอนและวิธีการดังตอไปน้ี 
         2.1 นําฐานขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
อาจารยผูสอนคอมพิวเตอร ซึ่งมีแอทริบิวตทั้งหมด    
46 ตัว ดังตารางที่ 1 จํานวน 285 ชุด มาแบงออกเปน    
2 กลุม คือ กลุมขอมูลทดลอง (Training Data) 200 ชุด 
และกลุมขอมูลทดสอบ (Testing Data) 85 ชุด 

ตารางที่ 1  แอทริบิวตฐานขอมูล (บางสวน) ท่ีใชในการวิจัย 
ชื่อ

ขอมูล คําอธิบายความหมายของขอมลู ชวง
ขอมูล 

M101 ผูสอนใหคําแนะนําเม่ือนักศึกษาทํางาน
ผิดพลาด 1-5 

M102 
ผูสอนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกดวยวาจาหรือ
การกระทํา ที่ใหการชวยเหลือตอนักศึกษาโดย
ไมหวังผลตอบแทน 

1-5 

: : : 

K411 
ผูสอนมีความสามารถอธิบายพื้นฐานขอ
งะบบปฏิบัติการ (Operating System) ให
เปนที่เขาใจได 

1-5 

: : : 

S522 

ผูสอนนําเอาอุปกรณดาน ICT มาชวยเสริม
ความรู ทักษะ ใหกับชุมชน เชน การใช
อินเทอรเน็ต และโปรแกรมสําเร็จรูป เปน
ตน 

1-5 

S523 ผูสอนเปนผูประสานความรวมมือระหวางบาน
และชุมชน 1-5 

 
         2 .2 วิธีการประมาณคาสูญหายของขอมูลดวย 
การวิ เคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ  มีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 
               2.2.1 นําขอมูลกลุมทดลองมาทําการวิเคราะห
ปจจัย ไดจํานวน 9 กลุม (ปจจัย) ประกอบดวย 

F1 = {K411, K412, K413, K414, K415,  
         K416, K417}  (5) 
F2 = {S523, S522, S521, S512, S511,   
         K422, K421}                                     (6) 
F3 = {B323, B322, B321, B324, B313,  
         B325, B326}            (7) 
F4 = {T211, T213, T224, T222, T223, T215} (8) 
F5 = {T214, T232, T231, T225, T233}  (9) 
F6 = {M19, M18, M17, T212, M110}        (10) 
F7 = {M11, M13, M12, M15}                     (11) 
F8 = {B311, T221, B312}                           (12) 
F9 = {M14, M16}                                        (13) 
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               2.2.2 นําขอมูลที่ไดจากการสกัดปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันกับคาที่เกิดการสูญหายมาคํานวณหา
สมการทดแทนคาสูญหายดวยวิธีการวิเคราะหความ
ถดถอยเชิงพหุคูณ ซึ่งไดผลลัพธดังสมการที่ 14 และมีคา
ความคลาดเคล่ือน 0.476 ไดคาสัมประสิทธิ์ของสมการ
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธ์ิของสมการ 
 

Coefficients 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 0.496 0.217  2.278 0.024 

K412 0.421 0.057 0.449 7.409 0.000 

K413 0.120 0.064 0.119 1.886 0.061 

K414 0.048 0.060 0.052 0.801 0.424 

K415 0.070 0.056 0.081 1.239 0.217 

K416 0.100 0.062 0.110 1.617 0.108 

K417 0.117 0.049 0.140 2.385 0.018 
a. Dependent Variable: K411 

ŷ  = 0.496+(0.421*K412)+(0.117*K417)+0.476  (14) 

               2.2.3 นําขอมูลกลุมทดสอบมาแทนคาใน
สมการท่ี 14 เพ่ือคํานวณหาคาใหมของขอมูลที่เกิดการ
สูญหาย แลวจึงนําคาของขอมูลใหมที่ไดมาคํานวณหา
คาความแมนยําของผลลัพธที่ไดจากสมการ พบวา 
คาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพัทธมีคาเทากับ 22.21%
และคาความแมนยํามีคาเทากับ 77.79 % 

         2.3. วิธีการประมาณคาสูญหายของขอมูลดวยวิธี
เซตอยางหยาบ โดยคํานวณผลลัพธดวยโปรแกรม 
RSES (Rough Set Exploration System) พบวา คาเฉล่ีย
ความคลาดเคล่ือนสัมพัทธมีคาเทากับ 9.25% และคา
ความแมนยํามีคาเทากับ 90.75% 

 
 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบความแมนยําในการ
ประมาณคาสูญหายของขอมูล ระหวางวิธีการวิเคราะห
ความถดถอยเชิงพหุคูณและวิธีเซตอยางหยาบโดย
ขอมูลที่ใชวิจัย คือ ขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
อาจารย ผูสอนคอมพิวเตอร  จากคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระ
นครเหนือ (ป 2550) จํานวน 285 ชุด มาแบงเปน 2 กลุม 
คือ ขอมูลกลุมทดลอง 200 ชุด และขอมูลกลุมทดสอบ 
85 ชุด  

         ผลลัพธจากการประมาณคาสูญหายของขอมูล
ดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยการนํา
ขอมูลกลุมทดลองไปผานการวิเคราะหปจจัยกอนแลว
จึงนําขอมูลของปจจัยที่มีความสัมพันธกันมาคํานวณ
ดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณเพ่ือหา
สมการท่ีเหมาะสมในการประมาณคาสูญหายของ
ขอมูล  จากน้ันจึงนําขอมูลกลุมทดสอบมาแทนคา 
ในสมการเพ่ือประมาณคาใหมของขอมูลที่สูญหายไป 
ซึ่งการวัดความแมนยําจากคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
สัมพัทธของขอมูล พบวา มีคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือน
สัมพัทธ 22.21% หรือ แสดงวามีความแมนยําของการ
ประมาณคาสูญหายถูกตอง 77.79%  

         ผลลัพธจากการประมาณคาสูญหายของขอมูล
ดวยวิธีเซตอยางหยาบ โดยการนําขอมูลมาประมวลผล
ดวยโปรแกรม RSES (Rough Set Exploration System) 
พบวา มีคาเฉล่ียความคลาดเคล่ือนสัมพัทธ 9.25% หรือ
แสดงวามีคาความแมนยําของการประมาณคาสูญหาย
ถูกตอง 90.75% ซึ่งสรุปไดดังตารางที่ 3 และภาพที่ 1 
ตารางท่ี 3 คา MMRE และ Accuracy ของผลการวิจัย 

 MRA  Rough Set 

MMRE 22.21 9.25 

Accuracy 77.79 90.75 
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ภาพท่ี 1 กราฟเปรียบเทียบคา MMRE และ Accuracy 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         สรุปผลการวิจัยการประมาณคาสูญหายของ
ขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณและ
วิธี เซตอยางหยาบจะเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ
ทดแทนคาสูญหายของขอมูลที่จะนําไปใชในงานวิจัย 
หรือ พยากรณ เพ่ือใหไดผลลัพธของขอมูลใหมที่มี
ความคลาดเคล่ือนจากขอมูลจริงใหนอยที่สุด จาก
วิธีการประมาณคาสูญหายขางตนพบวามีความแมนยํา
มากกวาวิธี พ้ืนฐานทั่วๆ ไป  แตทั้งน้ีตองขึ้นอยู กับ
ประเภทของขอมูลที่นํามาใชในประมาณคาสูญหาย
ดวย เพราะขอมูลบางประเภทอาจจะไมเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชดวยวิธีการน้ี 
         วิจารณผลลัพธที่ไดจากการประมาณคาสูญหาย
ของขอมูลดวยวิธีเซตอยางหยาบจะใหคาความแมนยํา
มากกวา วิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ 
เน่ืองจากวิธีการน้ีมีความเหมาะสมกับขอมูลที่นํามาใช
ในงานวิจัยมากกวา อีกทั้งยังสามารถนําไปใชกับขอมูล
ประเภทที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพไดดวย สวนวิธีการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ เปนวิธีที่ผูวิจัยสวน
ใหญนิยมใชงานเน่ืองจากมีวิธีการทํางานที่งาย แต
บางครั้งอาจจะไมเหมาะกับขอมูลบางประเภท จึง
อาจจะทําใหผลลัพธออกมาไมมีความแมนยํามากนัก 
หากขอมูลหรือแอทริบิวตในฐานขอมูลไมมีความ 
สัมพันธกัน หากนํามาใชดวยวิธีการน้ีก็จะใหผลลัพธที่

คลาดเคล่ือนไป เน่ืองจากการจะคํานวณหาคาขอมูลที่
สูญหายของขอมูลในฐานขอมูลตองอาศัยการประมาณ
คาจากแอทริบิวตที่มีความสัมพันธกันจึงจะใหความ
แมนยํามากที่สุด 
         ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปเพ่ือให
ไดผลลัพธที่มีความแมนยํามากย่ิงขึ้น มีดังน้ี 

         1. ควรมีการจัดกลุมขอมูล (Data Grouping) เชน 
แบบหลัก (Column) และแบบแถว (Row) กอนนําขอมูล
มาใชงาน เน่ืองจากวิธีการทั้งสองอยางน้ีจะทําใหได
ขอมูลที่เปนกลุมเดียวกัน จึงจะทําใหวิธีการประมาณคา
ทดแทนคาสูญหายมีความแมนยําสูงมากขึ้นกวาเดิม 

         2. เทคนิคจากผลการวิจัยน้ี เปนการเปรียบเทียบ
ความแมนยําของวิธีการประมาณคาสูญหายเชิงตัวเลข 
ดังน้ัน ในกรณีที่ขอมูลเปนเชิงคุณภาพ ควรใชเทคนิค
และวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของขอมูลเขา
มาเปรียบเทียบผลลัพธ เพ่ือใหไดความแมนยําที่อยูใน
ระดับเดียวกัน 

         3. ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี สรางจากกลุมขอมูล
ทดลอง จํานวน 200 ชุด และใชกลุมขอมูลทดสอบ 
จํานวน 85 ชุด จะเห็นไดวากลุมขอมูลทดลองยังมี
ปริมาณนอย หากมีการเพ่ิมกลุมขอมูลทดลองใหมากขึ้น
จะทําใหผลการวิจัยมีความมั่นใจและไดรับผลจากการ
ประมาณคาทดแทนคาสูญหายที่มีความใกลเคียงกับ
ขอมูลจริงมากกวาน้ี หากขอมูลมีจํานวนจํากัดอาจตอง
ใชเทคนิค Bootstrap หรือ Jackknife เขามาชวยในการ
สรางกลุมขอมูลทดลองใหมากขึ้นตามความเหมาะสม
หรือตามที่ผูวิจัยตองการ 

         4. ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งตอไปควรใชอยางนอย 
2 ชุดขอมูลขึ้นไป ที่เปนลักษณะเดียวกัน เพ่ือยืนยันผลลัพธ
และความแมนยํ าของวิธีการ ท่ีใช งานว ามีความ
เหมาะสมจริง 

         5. การวิจัยครั้งน้ีกําหนดใหคาของแอทริบิวตใน
ฐานขอมูล จํานวน 1 คา เทาน้ันที่เปนคาสูญหาย ดังน้ัน 
การพัฒนาและวิจัยครั้งตอไปควรเพิ่มจํานวนของ   
แอทริบิตวที่ เกิดการสูญหายใหมากขึ้นเพ่ือที่จะได
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ครอบคลุมคาของแอทริบิวตที่เกิดการสูญหายจริงๆ ใน
ฐานขอมูลที่จะนํามาใชงานตอไป 
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การสรางนิสัยในการเรียนวิชาเคมีจากแผนที่มโนทัศน 
 

นัดดา   อังสุโวทัย 1 
 

บทคัดยอ—  การวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู นิสัยในการเรียนและแผนที่มโนทัศน
ที่มีประสิทธิผลในการเรียนรูในวิชาเคมี และพัฒนาการเขียนแผนที่มโนทัศนในวิชาเคมี  ในการดําเนินการวิจัยไดศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี นํามาสรางแนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู  ใหเกิดนิสัยในการเรียน ดวยการเขียนแผนที่มโนทัศนใน
การเรียนวิชาเคมีหลังการเรียนจบแตละหัวขอ และเมื่อจบบทเรียน โดยใชกระบวนการกลุม และตามลําพัง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเนนการใชแผนที่มโนทัศนในการนําเขาสูบทเรียน   อธิบายเน้ือหาความรู  ทําสรุปความสําคัญเรื่องที่
เรียน  แบบฝกหัด  และ แบบทดสอบความรู  เพ่ือฝกใหผู เรียนไดอาน ทบทวนบทเรียน คิด วิเคราะห และเขียน
ความสัมพันธของความรูวิชาเคมี  กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  จํานวน 43 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห  ในภาคเรียนที่ 1            
ปการศึกษา 2550  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  และสื่อการสอน 
แผนที่มโนทัศน  กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน คือ การมีสวนรวมในการเขียนแผนที่มโนทัศนเปนกลุมขณะเรียน  
และผูเรียนเปนรายบุคคล  มีกิจกรรมใหผูเรียนติดตามขาวและทําสมุดขาววิทยาศาสตร การทําโครงงานวิทยาศาสตรเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรูอีกทางหน่ึง ผลการวิจัยพบวา นักศึกษากลุมตัวอยางที่เขียนแผนท่ีมโนทัศนในการเรียนวิชาเคมี     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวา 
นักศึกษามีความเห็นวา การเขียนแผนที่มโนทัศนทําใหตองทบทวนความรู โดยการอานหนังสือกอน จึงเกิดความเขาใจ 
แลวจึงทําแผนที่ได และแผนที่มโนทัศนมีประโยชนใชทบทวนบทเรยีนใกลสอบ และจดจําเคมีไดงายขึ้น   

คําสําคัญ   ทักษะการเรียนรู  นิสัยในการเรียน  แผนที่มโนทัศน 

1.  บทนํา 
         สถาบันอุดมศึกษาจะตองพัฒนา “จิตใจแหงการ
เรียนรู” ใหแกนักศึกษาและพัฒนานักศึกษาใหเปนคน 
ที่สมบูรณ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนน้ัน 
จะตองเนนที่การเรียนมากกวาการสอน โดยตองเนนให
นักศึกษารูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (learning how to 
learn)  ดังน้ัน ครูผูสอนในระดับอุดมศึกษาควรให
ความสนใจตอการพัฒนาคุณลักษณะของการเรียนรู
ตลอดชีวิตของผูเรียนซึ่งอาจจะเริ่มที่การฝกทักษะผูเรียน 
_________________________________ 
         1ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  10210   
โทรศัพท: +66(2)-287-9681   โทรสาร: +66(2)-287-9681                                          
E-mall: nadda_ang@hotmail.com 

 

 
ใหเกิดการเรียนรูแบบนําตนเอง (self–directed learning) ขึ้น  
ผู เรียนตองรู ว าตนเองตองการจะเรียนรูอะไร  มี
เป าหมายการ เรี ยนอย างมีแบบแผน  ระบุแหล ง
ทรัพยากรท่ีใชในการเรียนได รูจักเลือกและใชกลยุทธ
ในการเรียน  และประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง 
[1] จะเห็นไดวา การศึกษาจะพัฒนาคนไดตองเปนการ
พัฒนาใหบุคคลน้ันเกิดกระบวนการเรียนรูถึงวิธีการ 
และกลไกของการเรียนรู โดยผูเรียนตองปฏิบัติดวย
ตนเอง ในรายงานการติดตามและประเมินสภาพการ
ปฏิรูปการเรียนรูระดับอุดมศึกษาพบวา  นักศึกษาไม
พรอมในการเรียนรูดวยตนเอง ขาดความกระตือรือรน
และความรับผิดชอบ อาจารยผูสอนมีความไมพรอมใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูพัฒนาตนเองได และ
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  และจากการทบทวนผล   
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การดําเนินงานพัฒนาการศึกษา  [2] ในระดับการ
อุดมศึกษา พบวา สถาบันอุดมศึกษายังไมสามารถผลิต
บัณฑิตเพ่ือสนองตอบความตองการกําลังคนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และกําลังสําคัญในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได       
         การสงเสริมผูเรียนใหเกิดนิสัยในการเรียนและ
ทักษะการเรียนรูจะทําใหผูเรียนมีความพรอมในการ
เรียนรู สมศักด์ิ  สินธุระเวชญ กลาวถึง การจัดการเรียน 
ขั้นตอนตางๆ  นับวามีความสําคัญอยางยิ่งจะตอง
เลือกใชกลยุทธใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมที่ทําใหเกิด
การเรียนรูหรือมีเครื่องมือการเรียนรูในการท่ีจะไป
แสวงหาความรูอยางตอเน่ือง อันไดแก แผนที่ความคิด 
และไดสรุปวา แผนท่ีมโนทัศนสามารถนําไปใชเปน
เครื่องมือการเรียนรู  และประเมินผลการเรียนรู 
สามารถใชในการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ให
ผู เรียนสรุปความเขาใจจากบทเรียนที่ เรียนในชวง
ระยะเวลาหน่ึง  แผนที่มโนทัศน หรือ ความคิดรวบ
ยอด (concept mapping) เปนวิธีหน่ึงในการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนโดยใชแผนที่
มโนทัศน มีผลทางบวกตอความสําเร็จในการเรียน
รายวิชา [3] มนัส บุญประกอบ [4] ใหความหมายของ
แผนที่มโนทัศนวา เปนแผนที่ที่แสดงความสัมพันธ
ระหวางแนวคิดตางๆ  แยกเปนระดับของแนวคิด
ลดหล่ันกันไป ตามรายละเอียดยอยๆ องคประกอบของ
แผนท่ีมโนทัศน ไดแก 1) คําหรือแนวคิดอาจเปนวลี 
(เขียนเสนลอมรอบ) 2) เสนโยงความสัมพันธ 3) คํา
เช่ือมโยงซึ่งอาจมีหรือไมมีก็ได โดยเขียนกํากับไวที่
เสนเช่ือมโยงและมักใชคํากริยาหรือวลี  แผนที่มโน
ทัศนจึงใชแสดงความคิด ความเขาใจที่มีตอเรื่องน้ันๆ 
ทิศนา  แขมมณี [5] กลาวถึง รูปแบบการเรียนการสอน
มโนทัศนวา  ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมโนทัศนของ
เน้ือหาสาระตางๆ อยางเขาใจ และใหคํานิยามมโน
ทัศนน้ันดวยตนเอง ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาควร
พัฒนา “จิตใจแหงการเรียนรู” ใหแกนักศึกษาโดย
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมผูเรียนเกิด
นิสัยในการเรียนและทักษะการเรียนรูจะทําใหผูเรียนมี
ความพรอมในการเรียนรู และการใชแผนที่มโนทัศน  

ดังตัวอยาง การเรียนในวิชาเคมีจะทําใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจ ลดการทองจําแบบไรความหมายลงได  
ผูเรียนจะเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง และนําไปสู
การเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต   อันเปนการพัฒนาคนท่ี
ยั่งยืนตอไป 

2.  วิธีการวิจัย 
         การ วิ จั ย น้ี เป นการ วิ จั ย เ ชิ งทดลอง  มี ก าร
ดําเนินการเปนขั้นตอน ดังน้ี 
         1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับทักษะ
การเรียนรู แผนผังมโนทัศน นิสัยในการเรียน หลักสูตร
รายวิชาเคมี  
         2. สรางรูปแบบการเรียนการสอนใหผูเรียนไดพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ปลูกฝงนิสัยการเรียน ฝกการสราง
แผนที่มโนทัศน วิธีการคนควาหาความรูจากแหลงการ
เรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง  
         3. สรางเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเคมี 
และสื่อการเรียนรู ไดแก เน้ือหาวิชาเคมี วิธีการสราง
แผนที่มโนทัศน  คําถามนําสูความรู  กิจกรรมการ
คนควาหาคําตอบ แบบฝกทักษะการเรียน เปนตน 
         4. สรางเคร่ืองมือการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน
ตามรูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู ไดแก เกณฑ
การประเมิน  แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน  การ
ตรวจสอบทักษะการเรียนของผูเรียน การประเมินผล
การเรียนดวยแผนที่มโนทัศน  แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี 

         5. จัดทําคูมือการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรูโดยสรางนิสัยในการเรียนใหเกิดองคความรูจาก
แผนที่มโนทัศนเพ่ือความเขาใจในวิชาเคมี 

         6. วิเคราะหและปรับปรุงรายงานการวิจัย 
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กระบวนการเรียนการสอน   มีแนวทาง ดังน้ี 
         1. แนวทางที่ผูวิจัยใชสอนนักศึกษาเพื่อแนะนํา 
“การเขียนแผนที่มโนทัศน” โดยใหนักศึกษาเลือก     
หัวเรื่องกันเองในกลุม นักศึกษามีความเขาใจ และ
สามารถเขียนแผนที่มโนทัศนในหัวขอที่เลือกได ซึ่งใช
กระบวนการกลุมในการรวมกันเขียนขึ้น  และให
นักศึกษาสงตัวแทนขึ้นอธิบายความหมายของแผนท่ี
มโนทัศนของกลุมตนเอง พบวา นักศึกษามีความเขาใจ
ในการทําแผนที่มโนทัศน และบางกลุมมีความคิด
สรางสรรคในการสรางภาพไดสวยงามอีกดวย  
         2. เมื่อสอนเนื้อหาวิชาเคมีในช่ัวโมงเรียน กอนเขา
สูเน้ือหาบทเรียน ผูวิจัยจะนําเสนอแผนที่มโนทัศน
แสดงหัวขอของเรื่องที่จะสอนในแตละหนวยการเรียน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดเช่ือมโยงความรูตามหัวขอกอนเรียน 
ในแตละครั้งที่สอน ผูวิจัยใหนักศึกษาแบงกลุมเพ่ือ
รวมกันเขียนแผนที่มโนทัศนสรุปเน้ือหาที่เรียนใน
หองเรียน พบวา ตองใชเวลามาก เน่ืองจากนักศึกษา  
ไมระดมความคิดรวมกัน มีนักศึกษาบางคนน่ังเฉย 
ไมใหความสนใจ ผูวิจัยซึ่งเปนผูสอนตองเดินสํารวจ
และกระตุนใหเกิดความสนใจ  
         3. สามารถใชแผนที่มโนทัศนในการนําเขาสูบทเรียน 
ดวยการแสดงแผนที่มโนทัศนที่เรียนในครั้งกอน แลว
นักศึกษาอธิบายคําสําคัญตางๆ ในแผนท่ีมโนทัศน และ
ความเช่ือมโยงกัน   
         4. สามารถใชแผนที่มโนทัศนในการประเมินผล
การเรียนรู ดวยการใหนักนักศึกษาบอกหัวขอตางๆ ที่
เรียน  และบอกคําสําคัญตางๆ  ครูจดคําตางๆ  บน
กระดาน ใหนักศึกษาเช่ือมโยงคําสําคัญเหลาน้ันเปน
แผนที่มโนทัศน อาจเพ่ิมคําได แลวเขียนคําอธิบาย
เพ่ิมเติม หรือใสตัวอยาง เพ่ือใหแสดงความรูชัดเจน 
ถูกตอง แลวครูอาจตอคําใหมที่จะสอนตอไป  
         5. เมื่อจบทุกหนวยการเรียน ผูสอนจะใหนักศึกษา 
ทําแผนที่มโนทัศนสรุปบทเรียนประจําบท ซึ่งมี 7 บท 
พบวา นักศึกษาบางสวนต้ังใจทําอยางดี แสดงตําแหนง
ไดเหมาะสมกับพ้ืนที่กระดาษ สามารถเช่ือมโยงหัวขอ
ได และลงรายละเอียดในระดับลึกได แตก็พบวา มี

นักศึกษาสวนหน่ึงลอกงานเพ่ือนมาสง สังเกตไดจากมี
การลอกมาอยางผิด เชน สูตรตางๆ  และทํางานไมเปน
ระเบียบ วางตําแหนงคําเบียดเสียดกัน เพราะทําโดย
ไมไดวางแผน  ทําโดยไมเขาใจเน้ือหา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเองตามแผนการ
สอนที่สรางขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
             1. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี กอนเรียนและหลังเรียน 
         2. ดําเนินการสอน 3 บทแรก แลวสอบกลางภาค 
ดวยขอสอบชุดที่ 1 (30 ขอ)  และ ทําการสอนตออีก     
4 บท จึงสอบปลายภาค ชุดที่ 2 อีก 45 ขอ ระหวาง
ดําเนินการสอน นักศึกษากลุมตัวอยางไดฝกการเขียน
แผนที่มโนทัศน และไดพัฒนาทักษะการเรียนรู โดย
การอานทบทวนบทเรียน คิดวิเคราะหเน้ือหา และเขียน
สรุปความรูที่ เรียนดวยการเขียนแผนท่ีมโนทัศน  
นอกจาก น้ี  ผู เ รี ยนมีการศึกษาการทํ าโครงงาน
วิทยาศาสตรเปนกลุม เพ่ือฝกทักษะการใชแหลงเรียนรู
คนควา  และใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการ
แกปญหา  และเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร 
         3. นําขอมูลที่ไดจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาเคมี มาวิเคราะหผลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน          
 

การวิเคราะหขอมูล 
         ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
         1. วิเคราะหเน้ือหาจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักศึกษากลุมตัวอยางเก่ียวกับแนวทางการเขียน
แผนที่มโนทัศน และประโยชนที่ไดรับจากการเขียน
แผนที่มโนทัศนในการเรียนวิชาเคมี 
         2. เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังการทดลอง
ของผูเรียนในกลุมตัวอยางจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช t – test แบบ dependent 
samples 
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3.  ผลและการอภิปรายผล 
         การวิจัย น้ีมี ผู เรียนเปนกลุมตัวอยางจํานวน       
43 คน ใชเวลาในการเรียนวิชาเคมี เปนเวลา 15 สัปดาห  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดขึ้น 2 ครั้ง คือ กลาง
ภาค และปลายภาค เปนขอสอบปรนัย 4 ตัวเลือก รวม 
75 ขอ นําคะแนนที่ไดไปหาคะแนนเฉล่ียเปรียบเทียบ
ระหวางคะแนนเฉล่ียกอนการทดลองและคะแนนเฉล่ีย
หลังการทดลอง เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีของนักศึกษากลุมตัวอยาง  ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉล่ียเปนดังตารางท่ี 1 และจากแนวทางการใช
แผนท่ีมโนทัศนในวิชาเคมีตามการทดลอง ทําใหได
ผลการวิจัย ดังน้ี   
3.1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของผูเรียนกอน
และหลังการทดลอง   
         ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลัง
การทดลองของกลุมตัวอยางเปนดังตาราง 1    
 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย
ในวิชาเคมีระหวางกอนและหลังการทดลอง     

 
                     คะแนน      สวนเบ่ียง             t            df             
                       เฉล่ีย      เบนมาตรฐาน                   
 
กอนทดลอง     23.14          3.986            2.159*      42 
หลังทดลอง     26.14           9.059 
หลัง-กอน          2.98           9.041 
 
* p < .05    
 

         ผลการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียใน
วิชาเคมีระหวางกอนและหลังการทดลองพบวา มีความ
แตกตางกันอย างมี นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05    
แสดงวา  นักศึกษากลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทาง       
การเรียนวิชาเคมีที่สูงขึ้นกวาเดิม ดังน้ันการเรียนการ
สอนวิชาเคมีโดยใหผูเรียนไดเขียนแผนผังมโนทัศน 
 

 
ประกอบการเรียนจะเปนการฝกทักษะการเรียนรู และ
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีได   
         ผลการทดลองครั้งน้ีไดขอคนพบซึ่งสามารถ
นํามาอภิปรายได  ดังน้ี  
         1. รูปแบบการสอนวิชาเคมีดวยการฝกเขียนแผน
ที่มโนทัศนตามการทดลองน้ี  ไดส งผลตอปจจัย            
3 ประการ คือ การพัฒนาทักษะการเรียนรู นิสัยใน   
การเรียนใหอาน คิด วิเคราะห และเขียน  และสงผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี  เน่ืองจากกอนที่จะ
เขียนแผนที่มโนทัศนไดน้ัน ผูเรียนตองอานเนื้อหาวิชา
กอนใหเขาใจ แลวจัดลําดับความเช่ือมโยงของเน้ือหา  
ใชคําสรุปสั้นๆ เปนตัวแทนขอความรูในเรื่องน้ัน ที่เรา
เรียกวา คําสําคัญ (key word) จากนั้นจึงนําคําเหลาน้ัน
มาสรางเปนแผนที่มโนทัศน  ดวยเหตุน้ี ผูเรียนกลุม
ตัวอยางจึงไดแสดงความคิดเห็นวา การเขียนแผนที่
มโนทัศนไดน้ัน ตนเองตองอานทบทวนกอน ทําใหเกิด
ความเขาใจ แลวจึงเรียบเรียงเขียนได  นอกจากน้ีตอง
ลํา ดับตามความสําคัญของเ น้ือหา เ พ่ือ เ ช่ือมโยง
ความสัมพันธของความรู  ทําใหผู เรียนไดคิด และ
วิเคราะหบทเรียนดวยเหตุผล  แลวสรางคํา หรือรูปภาพ
ขึ้ นมาแทนความหมาย น้ัน  ก อ ให เ กิ ดความคิ ด
สรางสรรคดังที่ ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต  สมุทวณิช  
ไดเปรียบเทียบความคิดสรางสรรคกับการเขียนแผนที่
ความคิด  นอกจากน้ี การเขียนแผนท่ีมโนทัศนทําใหเรา
สามารถเขาใจเรื่องราวไดเร็ว  เขาใจงาย และจดจําได
นาน เพราะการเขียนแผนท่ีมโนทัศนเปนวิธีการเรียน
การสอนที่ชวยใหผูเรียนใสรหัสขอมูลสูความจําระยะ
ยาว ซึ่งจะงายตอการเรียกคืนเมื่อตองการ ดังน้ัน การที่
ผูเรียนไดอานทบทวน ไดคิด วิเคราะห และหาคํามา
เขียนเช่ือมโยงในแผนที่ใหเขาใจ  จึงเปนการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูไปในตัว  ทําซ้ําเชนน้ีทุกครั้งที่เรียนจะ
สงผลตอพฤติกรรมจนเคยชินเปนนิสัยและชํานาญได          
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3.2 แนวทางการใชแผนท่ีมโนทัศนในวิชาเคมี 
 

         เคมีเปนวิชาที่ผูเรียนตองทําความเขาใจดวยการ
คิดวิ เคราะหอย างใช เหตุและผลซึ่ งมีการทดลอง
สนับสนุน  การใชแผนที่มโนทัศนจึงมีความเหมาะสม
ที่จะอธิบายและแสดงการเช่ือมโยงความรูใหเขาใจ    
ไดงาย  อาจใชแนวทางที่ผูวิจัยไดทดลองใช ดังน้ี 
         1. กอนเขาสูเน้ือหาบทเรียน ผูสอนสามารถใชแผนท่ี
มโนทัศนแสดงหัวขอของเรื่องที่จะสอนในแตละหนวย
การเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเช่ือมโยงความรูตามหัวขอกอน    
         2. ใชแผนที่มโนทัศนในการนําเขาสูบทเรียนใหผูเรียน
อธิบายคําสําคัญตางๆในแผนท่ีมโนทัศน และความ
เช่ือมโยงกัน   
         3. ใชแผนที่มโนทัศนในการประเมินผลการเรียนรู 
ดวยการใหผูเรียนบอกหัวขอตางๆ ที่เรียนและบอกคํา
สําคัญตางๆ ออกมา ครูจดคําตางๆ บนกระดานให แลว
ผูเรียนเช่ือมโยงคําสําคัญเหลาน้ันเปนแผนที่มโนทัศน   
         4. เมื่อจบทุกหนวยการเรียน ใหผูเรียนทําแผนที่
มโนทัศน สรุปบทเรียนประจําบท ผูสอนสามารถ
กําหนดแนวทางใหผูเรียนปฏิบัติ ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
และบอกจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนเห็นความสําคัญ    
         - เพ่ือใหผูเรียนรวบรวมความสําคัญของความรูที่
ไดรับจากการเรียนรูในวิชาเคมี 
         -  เปนการฝกใหแสดงความเช่ือมโยงของความรู
แตละเน้ือหาดวยตนเอง   
         - ฝกการตรวจสอบตนเองวาไดเกิดการเรียนรูใน
เรื่องน้ันๆ หรือไม 
 

แนวทางในการเขียนแผนท่ีมโนทัศนแตละบทเรียน    
         1. อานเน้ือหาคราวๆ ทั้งบท 1 รอบ เขียนช่ือเรื่อง
ของบทเรียนไวตรงกลาง นําหัวขอใหญและ หัวขอยอย
ของบทเรียนมาเขียนเปนลําดับโดยรอบช่ือเรื่อง โดย
โยงเสนตามลําดับความสัมพันธกันเปนเครือขาย     
แตกก่ิงไปตามความสําคัญของเน้ือหา 
         2. อานหนังสืออยางต้ังใจทีละหัวขอยอย   
วิเคราะหความรูที่สําคัญที่เปนหัวใจของเรื่อง แลวนํามา
เขียนสรุปใน ขอ 1 ที่ทําไว เพ่ือขยายความใหเขาใจ 

ควรใสตัวอยางประกอบดวยเพ่ือจะไดทําความเขาใจใน
หัวขอน้ันไดงายขึ้นและจะจําเน้ือหาน้ันได 
         3. ดูวาแผนที่ในขอ 2 มีเรื่องใดเก่ียวโยงสัมพันธ
กันบาง หรือมีหัวขออื่นอีก (ที่เราเคยเรียนรูมากอน) ให
เขียนหัวขอและเน้ือหาเพ่ิมเติมลงไปอีก เพ่ือใหความรู
ในเรื่องน้ันสมบูรณ ชัดเจนขึ้น  
         4. สรางสีสัน รูปภาพ ไดตามตองการ เพ่ือกระตุน
ความสนใจ ความจํา แตอยาใหเปรอะจนดูตัวอักษร ไม
รูเรื่อง ขนาดตัวอักษรใหอานไดชัดเจน พิมพหรือเขียน
ก็ได ทิศทางตัวอักษรใหอานงาย หันไปทางเดียวกัน 
         5. พยายามเขียนโดยใชคําที่กระชับ เปนตัวแทนของ
ความรูน้ันๆ มีแตใจความสําคัญของเรื่องและยกตัวอยาง
ประกอบ     
         6. เมื่อเขียนเสร็จแลว ใหผูเรียนพิจารณาแผนที่
มโนทัศนน้ีอีกครั้งวา เมื่อผูเรียนอานแผนท่ีแลวเขาใจ
เรื่องราวและอธิบายความรูในบทน้ีไดหรือไม ถายังให
ทบทวนบทเรียนอีกครั้ง แลวปรับแกแผนที่มโนทัศนใหม 
จนผูเรียนเขาใจเน้ือหาและสามารถอธิบายเรื่องราว
ความรูไดทั้งแผน 
         7. เมื่อทําแผนที่มโนทัศนครบทุกบทแลว ใหทําสรุป
รวมทุกบทเรียนลงในแผนเดียวกันอีกครั้ง เพ่ือเช่ือมโยง
ความรูทั้งหมด 
         8. ใหทําสรุปเฉพาะเร่ือง เชน การอานช่ือและการ
เขียนสูตรของสารสมบัติทางเคมีของสาร เพ่ือเปนการ
ทบทวนความรูที่สาํคัญ 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยไดขอสรุปสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังน้ี 
         1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรูนิสัยใน
การเรียน และแผนที่มโนทัศนในการทดลองครั้งน้ี 
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีอยางมี
ประสิทธิผลทําใหผูเรียนมีความรูวิชาเคมีเพ่ิมมากขึ้น
และแนวทางการเขียนแผนที่มโนทัศน ผูเรียน สามารถ
นําไปใชเขียนแผนท่ีมโนทัศนในวิชาเคมีไดอยางเขาใจ 
ผู เรียนสามารถใชประโยชนจากการเขียนแผนท่ี     
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มโนทัศนในการทบทวนบทเรียน ใชเตรียมตัวสอบ  
และตรวจสอบความเขาใจความรูที่เรียนไดดวยตนเอง   
         2. การสอนวิชาเคมีดวยการฝกใหเขียนแผนท่ี
มโนทัศน กอใหเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทําให
ผู เรียนตองอาน ทําความเขาใจ คิด วิเคราะหลําดับ
ความสําคัญของเนื้อหากอนเขียนแผนที่มโนทัศน   
และการทําซ้ําดวยวิธีการเดียวกันแตตางบทเรียน ทําให
ผูเรียนมีความชํานาญในการเขียนจนเคยชินเปนนิสัย 
จนเกิดความรูสึกวาทําไมยาก และสงผลตอความจํา
เน้ือหาวิชาอีกดวย    
         3. แผนที่มโนทัศนวิชาเคมีที่ใชประกอบการวิจัย
สามารถใชเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการ
เผยแพรได โดยนํามาสรางในโปรแกรมคอมพิวเตอร
และแผนใสจัดทําเปนเอกสารประกอบการสอนวิชา
เคมีได [6] 
ขอเสนอแนะ 
1.  เสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 
         1.1 ดานนโยบาย 
         ส นั บส นุ น ผู มี ค ว า ม รู ค ว า ม ส าม า ร ถท า ง
คอมพิวเตอรมาใหความรู แกครู ผูสอนได พัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอนมากขึ้น      
         1.2 ดานการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน 
               1.1.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
แผนที่มโนทัศน นาจะสงผลตอการสอนวิชาที่ตองมี
การวางแผน การแสดงความคิดสรางสรรค การทํางาน
อยางมีขั้นตอน เพ่ือใหเกิดความชัดเจน และจัดกระทํา
ขอมูลจากสมองแสดงใหเห็นเขาใจได ลดการทองจําลง    
                1.1.2 สรางแผนที่มโนทัศนจากโปรแกรม 
Mind Map ทางคอมพิวเตอร เพ่ือชวยในการเช่ือมโยง
ความคิดระหวางหัวขอ เปนการกระตุนความสนใจ
นาจะทําใหผูเรียนกระตือรือรนที่จะเรียนไดมากขึ้น 
 
 
 
 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
        2.1 ศึกษาเทคนิคการใชแผนผังกราฟกในการ
ประเมินผลการเรียนรูวิชาเคมี เน่ืองจากแตละแผนผัง  
มีจุดมุงหมายการใชงานตางๆ กัน เชน ใชแสดงลําดับ
ขั้นตอนการทํา [7] การแสดงเหตุผลการกระทํา การใช
เปนสื่อความหมายใหชัดเจน เปนตน 
        2.2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียน การ
สรางนิสัยในการเรียน การเขียนแผนที่มโนทัศน ใน
การเรียนวิชาทางภาษา ซึ่งตองใชทักษะการจําแนก
กลุมคํา และหนาที่ของคํา สามารถใชแผนที่มโนทัศน
สรางความเขาใจไดงายกวาการทองจํา 
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ระบบจัดการความรูกลุมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 

จตุรพิธ  เกราะแกว1 และ สุวรินทร  ปทมวรคุณ1 

 

บทคัดยอ—   ระบบจัดการความรูกลุมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนการรวบรวมองคความรู
กลุมงานวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจัดแบงเปน 10 กลุม ประกอบดวย  กลุมเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุมชีววัสดุและสิ่งแวดลอม กลุมเทคโนโลยีสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส กลุมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุมสังคม
และการศึกษา กลุมพลังงานทดแทน กลุมวิจัยสถาบัน กลุมทั่วไป กลุมเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ และกลุมเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใชระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ในการจัดเก็บขอมูลความรู และใชภาษา PHP ในการนําความรูแสดง
บนหนาเว็บเพจ รวมกับภาษา HTML และ Java Script การเขาถึงขอมูลในระบบแบงออกเปน 4 ระดับคือ ผูใชทั่วไป 
สมาชิก นักวิจัย และผูดูแลระบบ สําหรับนักวิจัยจะมีเวบบล็อก เพ่ือใชเปนพ้ืนที่สวนบุคคลในการนําเสนอความรูในรูป
บทความท่ีเปนสวนตัวของนักวิจัยและสําหรับถาม-ตอบความรูระหวางผูใชระบบดวยกันตามสิทธิของการเขาใช  

คําสําคัญ  การจัดการความรู งานวิจัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เว็บไซต

1. บทนํา 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มี
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายท่ีสนับสนุนใหอาจารย
สรางผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรมที่มีคุณคา
ตอบสนองความตองการของสังคม กลุมงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ไดสรางสรรคงานวิจัยที่มีประโยชน
คุณคาเปนอยางมาก และตอเน่ืองยาวนาน เชน กลุม
งานวิจัยดานพลังงาน  ดานวัสดุ  และดานสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย และยังมีกลุมงานวิจัยที่ดําเนินการ
อีกหลายดาน เชน ดานกีฎวิทยา ดานผลิตภัณฑ OTOP 
และดานผูสูงอายุ เปนตน จากการที่เทคโนโลยีการ
สื่อสารมีความฉับไว ศาสตรและวิชาการกลายเปนสิ่งที่
คนทั่วไปสามารถจะคนหาและเรียนรูไดอยางงายดาย
หากตองการ ความยากจึงไมใชการคนหาความรูและ 

______________________________________ 
         1สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  ภาควิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ต. คลองหก 
อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: 662-549-4194-5 โทรสาร: 662-549-4195 
 E-mail:  kjatura@yahoo.com และ  
suwarin@rmutt.ac.th, suwarinp@yahoo.com 

 
ขอมูล แตเปนการทําความเขาใจกับองคความรู และ 

ความหมาย ตางๆ อยางถองแท กลุมขององคความรูอาจ
แบงไดตามความสัมพันธระหวางความซับซอนของ
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกรเปน 4 กลุม [1] คือ กลุม
แรกมีจํานวนมากแตไมยาก กลุมที่ 2 มีความยากแตไม
ซับซอน กลุมที่ 3 มีทั้งความซับซอนและความยาก และ
กลุ มที่  4  มีความไม แนนอนและความซับซอน 
โครงการวิจัยน้ีมุงเนนเรื่องงานวิจัย ซึ่งถือวาเปนกลุม
ขององคความรูกลุมแรก คือ จํานวนมากแตถือวาไม
ยากเ น่ืองจากขณะน้ีมีทั้ ง เอกสารและที่ เปนแฟม
อิเล็กทรอนิกสแลว ดังน้ันการจัดการองคความรูจึงเปน
เรื่องที่เก่ียวของโดยตรงกับมหาวิทยาลัย ไมเพียงเพราะ
ความรูเปนภารกิจเทาน้ัน แตเพราะองคความรูที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัยมีมากมายทั้งที่ชัดแจง (Explicit) 
และรูแจง (Tacit) กระบวนการถายทอดและสนับสนุน
ใหคนในองคกรไดเขาใจและเรียนรูจากกันและกัน จะ
เปนเคร่ืองมือสําคัญที่นําพาใหหนวยงานพัฒนาไปสู
การเปนองคกรแหงการเรียนรูที่แทจริง ผูวิจัยจึงจัดทํา
ระบบการจั ดการความรู ของก ลุ มงาน วิจั ยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีลักษณะ
เปนเว็บไซตที่สามารถสนับสนุนการจัดการความรู
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งานวิจัยของกลุมงานวิจัย เว็บไซตงายตอการใช ระบบ
เช่ือมตอกับเอกสารเหมือนเว็บเพจชนิดตางๆ รวมทั้ง
ระบบมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับความรูแตละประเภท
หรือชนิด เพ่ือดําเนินการเรื่องการจัดการองคความรูที่
กระจัดกระจายภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือเปนการ
เผยแพรเพ่ือใหผูที่สนใจสามารถนําความรูเหลาน้ันมา
ตอยอดทางปญญามากขึ้น และทําใหคนภายในองคกร
คือ มหาวิทยาลัย มีความรูมากขึ้น องคกรเกงกลาขึ้น 
และกลายเปนหนวยงานที่ ช้ีนําการพัฒนาไดอยาง
แทจริง 

ทฤษฎีเทคโนโลยีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. ทฤษฎีการจัดการความรู          

         การจัดการความรู หมายถึง การรวบรวมองค
ความรูที่มีอยูในองคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุก
คนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเอง
ใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถท่ีสูงขึ้น นพ.
วิจารณ  พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการ
ความรู” คือ สําหรับนักปฏิบัติการจัดการความรู คือ 
เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมาย 4  ประการไปพรอมๆ 
กัน ไดแก 1. บรรลุเปาหมายของงาน 2. บรรลุเปาหมาย
การพัฒนาคน 3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไป
เปนองคกรเรียนรู 4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ 
ความเอื้ออาทรระหวางกันในที่ทํางาน การจัดการ
ความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอ
ความรู ไดแก  (1) การกําหนดความรูหลักที่จําเปนหรือ
สําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร (2) 
การเสาะหาความรูที่ตองการ (3) การปรับปรุง ดัดแปลง 
หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของ
ตน (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการ
ประยุกตใชความรูมาแลกเปล่ียนเรียนรู  และสกัด    
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว (6) การจดบันทึก “ขุม
ความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และ
ปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเช่ือมโยง

มากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น การจัดการ
ความรูประกอบดวยกระบวนการหลักๆ ไดแก การ
คนหาความรู การสรางและแสวงหาความรูใหม การจัด
ความรูใหเปนระบบ การประมวลผลและกล่ันกรอง
ความรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรูสุดทายคือ การ
เรี ยนรู และ เ พ่ือใหมีการ นําความรู ไปใช ให เ กิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร  เครื่องมือหลากหลาย
ประเภทถูกสรางขึ้นมาเพ่ือนําไปใชในการถายทอดและ
แลกเปล่ียนความรู  ซึ่งอาจแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
(1)  เครื่องมือที่ชวยในการ “เขาถึง” ความรู ซึ่งเหมาะ
สําหรับความรูประเภท Explicit (2) เครื่องมือที่ชวยใน
การ “ถายทอดความรู” ซึ่งเหมาะสําหรับความรูประเภท
Tacit ซึ่งตองอาศัยการถายทอด โดยปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลเปนหลัก ในบรรดาเคร่ืองมือดังกลาวที่มีผูนิยมใช
กันมากประเภทหน่ึงคือ ชุมชนแหงการเรียนรู หรือชุมชน 
นักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ชุมชนนัก
ปฏิบัติ [2] คือ ชุมชนที่มีการรวมตัวกัน หรือเช่ือมโยง
กันอยางไมเปนทางการ หรือ คือ คนกลุมเล็กๆ ซึ่ง
ทํางานดวยกันมาระยะหน่ึง มีเปาหมายรวมกัน และ
ตองการที่จะแบงปนแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ
จากการทํางาน การมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําให
เกิดการถายทอดแลกเปล่ียนความรูฝงลึก สรางความรู 
และความเขาใจไดมากกวาการเรียนรู จากหนังสือ หรือ
การฝกอบรมตามปกติ เครือขายที่ไมเปนทางการ ซึ่งมี
สมาชิกจากตางหนวยงาน ชวยใหองคกรประสบ
ความสําเร็จไดดีกวา การสื่อสารตามโครงสรางที่เปน
ทางการ ขอคิดเห็นเก่ียวกับชุมชนนักปฏิบัติ 
 

2. เว็บกับฐานขอมูล            

         ในปจจุบันเทคโนโลยีมี Internet เปนผลใหการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารบน Web ที่แตเดิมเปนแบบ 
Static ไดถูกพัฒนามาเปนแบบ Dynamic และมีระบบ
ฐานขอมูล พัฒนาใหมีความสามารถนํามาใชงานบน
เครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะที่เรียกวา “Web” ตาม
ไปดวย[3] Web เปนเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ที่นําเอาเครือขายคอมพิวเตอรตางๆ มา
เช่ือมตอกันโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแลกเปล่ียนและใช
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ขอมูลขาวสารรวมกัน ขอมูลขาวสารท่ีแลกเปล่ียน
ระหวางเครื่องคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย ไมได
จํากัดอยูในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง กลาวคือ อาจอยูใน
รูปของขอความโดยทั่วไป ขอมูลที่เปนตัวเลข รูปภาพ 
เสียง หรือขอมูลที่มีรูปแบบกําหนด ฯลฯ สําหรับขอมูล
ขาวสารท่ีใชงานบน Web  เหลาน้ี จะอยูในรูปของ
เอกสารที่สรางขึ้นดวยภาษา Hypertext Markup 
Language (HTML) และจะถูกเรียกวา Web Document 
ในการแลกเปลี่ ยนขอมูลข าวสารระหวาง เครื่อง
คอมพิวเตอรในระบบเครือขาย จะแบงออกเปน  2 ฝง 
คือฝง “Remote Computer” กับคอมพิวเตอรที่เปนผู
เรียกใชขอมูลขาวสาร ซึ่งจะตองอาศัยโปรแกรมที่
เรียกวา โปรแกรม Web Client เชน โปรแกรม Web 
Browser ตางๆในการสงคําสั่ง (Request)ไปยัง Remote 
Computer สวนทางดาน Remote Computer ก็เชนเดียวกัน 
จะตองมีโปรแกรมท่ีเรียกวา โปรแกรม Web Server 
เพ่ือรับ Request ที่สงมาจากโปรแกรม Web Client ไป
ประมวลผล สําหรับเครือขายคอมพิวเตอรในลักษณะ
ของ Web น้ี อาจเปนเครือขายสวนบุคคลที่ใชภายใน
องคกร เชน Intranet หรือเครือขายทั่วโลก Internet  ใน
การประมวลผลบน Web จะเก่ียวของกับการสงถาย
ขอมูลระหวาง  เครื่องคอมพิวเตอรที่ เปน  Remote 
Computer กับเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนฝายเรียกใช
ขอมูล ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตางๆ [3]  

(1) ผูใชสง Request ไปยัง Remote Computer 
ผานทาง Web Browser (2) Web Browser สง Request 
ไปยัง Web Server ผานทาง Protocol แบบ HTTP (3) 
Web Server ที่ Remote Computer รับ Request แลวทํา
การประมวลผล (4) ถาไมมีขอผิดพลาดใด ๆ Remote 
Computer จะสงขอมูลตามที่กําหนดใน Request ใหกับ 
Web Server (5) Web Server สงขอมูลกลับไปยัง Web 
Browser (6) Web Browser แปลงขอมูลที่รับมากลับมา
ใหอยูในรูปแบบที่ใชแสดงผลใหกับผูใช 

 
 
 

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ            

         งานวิจัย [4] ไดนําเสนอโมเดลของระบบจัดการ
ความรูที่พัฒนาดวย Native XML Database เพ่ือชวย 
ลดปญหา bottleneck ในการพัฒนาระบบ งานวิจัย [5] 
เปนการวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการความรู ซึ่งได
ขอสรุปวา (1) การวัดประสิทธิภาพของระบบจัดการ
ความรูเปนสิ่งที่สําคัญ (2) การวิเคราะหเชิงปริมาณ  
เปนวิธีหลักในการวัดประสิทธิภาพของการจัดการ
ความรู(3) ปจจุบันองคกรหันมาใชการวัดประสิทธิภาพ
ดวย benchmarking หรือ best practices แทนการใช 
balanced scorecard และ (4) องคกรสามารถเริ่มการวัด
ประสิทธิภาพของการจัดการความรูจากการบริหาร
โครงการมากกวาการวัดจากทั้งองคกร งานวิจัย [6] ได
นําเสนอประสิทธิภาพของระบบจัดการความรูที่ใช  
Web Blog เปนเครื่องมือในการเรียนรูและจัดการ
ความรู พบวาผูทดลองใชไดยอมรับการจัดการความรู
ผานเครือขายน้ีพรอมทั้งสะทอนขอดีขอเสีย  ของการ
ใชใหดวย 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีใชในโครงการวิจัย  
         ฮารดแวร (Hardware) ใชเครื่องคอมพิวเตอร 
หนวยประมวลผลกลาง AMD Athlon 64 X2 Dual core 
Processer 2.4 GB หนวยความจําหลัก 2 GB 
หนวยความจําสํารอง 160 GB 
         ซอฟตแวร โปรแกรม MySQL ใชในการจัดการ
ฐานขอมูล [7] โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 
เปนโปรแกรมสรางเอกสารเว็บ [8-9] โปรแกรม Adobe 
Photoshop เปนโปรแกรมที่ใชตกแตงภาพกราฟกใน
แนวตาง ๆ ใหสวยงาม [10] และ ภาษา HTML เปน
ภาษาหลักสําหรับการสรางโฮมเพจ ภาษา PHP เปน
โปรแกรมภาษาที่พัฒนาระบบงานเว็บ [11] โดยจะทํา
ประมวลผลที่ฝงเซิรฟเวอร ภาษา JavaScript [12] ใช
พัฒนาเว็บเพจและภาษา SQL เปนภาษาที่ทําใหผูใช
สามารถทํางานกับขอมูลที่เก็บบนฐานขอมูลได 
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2.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 

1. ศึกษาความเปนไปได และวิเคราะหโครงการ 
         โดยทําการศึกษาถึงเว็บไซตที่เก่ียวของกับการจัดการ
ความรูวามีรูปแบบและลักษณะเปนอยางไร เพ่ือนํามาทํา
การวิ เคราะหในการทําเว็บไซตการจัดการความรู           
ดานพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 
 

2. ศึกษาขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับการจัดการความรู 
         ทําการศึกษาขอมูล  การจัดการความรู ก ลุม
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เก่ียวกับขอมูลกลุมงานวิจัย 
 

3. วิเคราะหและออกแบบระบบ 
         (1) ศึกษากระบวนการทํางาน และความตองการ
ของระบบ 
         (2) การวิเคราะหและออกแบบสวนของระบบ
ฐานขอมูล   ออกแบบภาพรวมของระบบ (Context 
Diagram)  และออกแบบการไหลของขอมูลในระบบ 
(Data Flow Diagram) เพ่ือแสดงขั้นตอนการทํางาน
ของระบบ กําหนด Entity และ Attribute เพ่ือกําหนด
ความสัมพันธของขอมูล (E-R Diagram)  และออกแบบ
รายงานตาง ๆ ที่ตองการในระบบงาน 
         (3) การวิเคราะหและออกแบบโปรแกรมในการ
เชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลไปสูเว็บไซต ทําการ
ออกแบบระบบที่ใชในการติดตอระหวางขอมูลใน
ฐานขอมูลกับสวนที่ติดตอกับผูเขาชมเว็บไซต มีระบบ
โดยรวมดังน้ี  
        - ระบบสมาชิก เพ่ือจํากัดสิทธิการเขาใชระบบ เพ่ือให
มีสิทธิการใชมากกวาบุคคลทั่วไป 
        - ระบบขอมูลงานวิจัย เพ่ือนําเสนองานวิจัย เชน 
กลุมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะ  และ
บทความที่สามารถเผยแพรได เพ่ือเปนแนวทางและ
แนวคิด ในการปรับปรุงงานวิจัย หรือเพ่ือศึกษาเก่ียวกับ
งานวิจัย 
         - ระบบขาวสาร เพ่ือใชเปนเกร็ดความรู ในการ
ทํางานวิจัยหรือศึกษาแนวทางการทําวิจัย ใหขอคิดและ
ขาว เก่ียวกับพลังงาน เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การวิจัย 

         - ระบบพ้ืนที่สวนตัวบล็อก เพ่ือใชเขียนบทความ
สวนตัวของผู ใชแตละคน  โดยบทความดังกลาว
ครอบคลุมเรื่องสวนตัว หรือบทความเฉพาะดาน 
         - ระบบกระดานสนทนา เพ่ือแสดงความคิดเห็น 
ขอเสนอแนะ โดยสมาชิกและผูวิจัยเทาน้ันที่สามารถ
เขียนได สวนบุคคลทั่วไปมีสิทธิอานเทาน้ัน 
         - ระบบติดตอเจาหนาที่ เพ่ือใชเปนการติดตอ
เจาหนาที่ หรือผูดูแล 
         - ระบบผูดูแล ซึ่งสามารถ ลบ เพ่ิม หรือเปล่ียนแปลง
งานวิจัยที่นําเสนอ สมาชิก กระดานบล็อกขาวสารได
ทั้งหมดในระบบ  
         (4) สรางและพัฒนาระบบ 
        ทําการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP สรางหนา
เว็บติดตอฐานขอมูล MySQL 
         (5) การทดสอบระบบ ทําการทดสอบการใชงาน
ระบบงานในแตละฟงกชันและการทํางานในสวน   
ตาง ๆ วาควรมีการเพ่ิมเติม หรือพบขอผิดพลาดตรง
สวนไหนอยางไร  
         (6)  ปรับปรุงแก ไขระบบ  โดยแก ไขสวนที่
ผิดพลาด เพ่ิมเติมสวนที่ขาดใหสมบูรณ และปรับปรุง
โปรแกรมใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

3. ผลและการอภิปรายผล 
ผลการวิจัยของเว็บ  

         การสรางเว็บไซตไดแบงผูใชงานเปน 3 ประเภท
คือ 1.ผูใชทั่วไป 2.สมาชิก 3.ผูดูแลระบบ ประกอบดวย  

 
 

ภาพที่ 1 หนาหลักเว็บไซตการจัดการความรูกลุมงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภาพท่ี 2 หนากระดานสนทนา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาผลงานวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาขาว-สาระนารู 

 

 

 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 5 หนาสมัครสมาชิก 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6 หนา Research Blog 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         โครงการวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการความรูกลุม
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปน
การประยุกต เทคโนโลยีฐานขอมูลและอินเตอรเน็ต
เพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดการความรู โดยมีเน้ือหา คือ 
กลุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี การจัดการความรูกลุมงานวิจัยที่แบงเปนหัวขอ
ตาง ๆ และดําเนินการบันทึกขอมูลที่เปนความรูดาน
งานวิจัย อํานวยความสะดวกใหผูใชระบบซึ่งแบงเปน
ผูใชงานทั่วไป ผูใชงานที่สมัครเปนสมาชิกและผูดูแล
ระบบ ทําใหผูใชงานระบบคนหาขอมูลและศึกษา
ขอมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีได 

 

 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

187                                                     NC-3ED-013 

 5. เอกสารอางอิง 
 

[1]   รัชตวรรณ   กาญจนปญญาคม (ออนไลน). (2552). 
สืบคนจาก 
:www.moac.go.th/builder/mopsa/images/Km.doc 

[2] การจัดการความรูคืออะไร (ออนไลน). (2545). 
สืบคนจาก 
:http://www.dopa.go.th/iad/km/km_des.html 

[3] กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ. 2544. 
คัมภีรฐานขอมูล. เคพี คอมพ แอนด คอนซัลท 
จํากัด, กรุงเทพฯ. 582 หนา. 

[4]   Wang Xueyuan, Yang Ba and Kuang Yin, 2009. 
Research on Knowledge Management System 
Based on NXD. Proceeding of the 2009 
International Symposium on Web Information 
Systems and Applications. Nanchang, China, 
May 22-24. pp.478-480. 

[5] An-Pin Chen and Mu-Yen Chen, 2005. A Review 
of Survey Research in Knowledge Management 
Performance Measurement : 1995-2004. Journal 
of Universal Knowledge Management vol. 0, no. 
1.(200-5)4-12. 

[6] Ployduangrat, J. 2009. The development of 
Knowledge Management  Systems for Teachers 
in Basic Education School. In Proceedings of the 
12 th UNESCO-APEID International Conference 
: Quality Innovations for Teaching and Learning. 
Bangkok, Thailand, 24-26 March. 

[7] วรรณวิภา ดิตถะสิริ. 2551. คูมือเรียน SQL ดวย
ตัวเอง. บริษัทโปรวิช่ัน จํากัด, กรุงเทพฯ. 206 
หนา. 

[8] ประภาพร ชางไม. 2550. สรางเว็บสวยดวย Dreamweaver 
8. บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร เซ็นเตอร 
จํากัด, นนทบุรี. 328 หนา. 

 
 
 

 
[9] จิตเกษม พัฒนาศิริ. 2539. เริ่มสรางโฮมเพจดวย 

HTML. บริษัท ธนาเพรส แอนด กราฟฟค จํากัด, 
กรุงเทพฯ. 

[10] ปยะบุตร สุทธิดารา. 2549. Digiart Photoshop 
CS2 สําหรับผูเริ่มตน. บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริ   
บิวเตอร เซ็นเตอร จํากัด, นนทบุรี. 320 หนา 

[11] ชาญชัย ศุภอรรถกร. 2551. คูมือเรียนเขียนเว็บอี
คอมเมิรชดวย PHP+MySQL. บริษัท ซัคเซส มีเดีย 
จํากัด, กรุงเทพฯ. 

[12] วันชัย แซเตีย และสิทธิชัย ประสานวงศ. 2543. 
สราง Dynamic Web Pages ดวย JavaScript. 
บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. 
374 หนา. 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-3ED-015                                                          188 

ปจจัยที่มีอทิธิพลตอพฤติกรรมการดื่มสุราของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 
ธนีนุช  เร็วการ1  กนกอร  รักเผ่ือน1  และ  แสงเดือน  กุนา1 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการด่ืมสุรา ศึกษาทัศนคติในการด่ืมสุราของนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่เชียงราย จํานวน 280 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t-test , F-test  

         ผลการวิจยัพบวา พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาสวนใหญเคยด่ืมสุรามากอนที่จะเขาศึกษาตอ เริ่มด่ืม
สุราในชวงอายุ 12 – 18 ป โดยสาเหตุของการด่ืมสุราครั้งแรกเน่ืองจากเพ่ือนชวน และในปจจุบันยังคงด่ืมสุรา สําหรับ
เหตุผลที่นักศึกษาไมด่ืมสุรามากที่สุด คือ การด่ืมสุราทําใหสุขภาพรางกายทรุดโทรม ดานความถ่ีในการด่ืมสุรา นักศึกษา
จะด่ืมสุราไมบอยเฉพาะโอกาสพิเศษ โดยด่ืมเบียรมากที่สุดและจะรวมด่ืมสุรากับเพ่ือน สําหรับสถานที่ที่ด่ืมสุรา จะด่ืมที่
หอพักตัวเองหรือหอพักเพ่ือน ปริมาณการด่ืมสุราในแตละครั้ง มากกวา 8 แกวตอคน สถานที่ที่ซื้อสุรา คือ ซื้อจากราน
สะดวกซื้อ และคาใชจายในการด่ืมสุราประมาณ 200 – 500 บาทตอเดือน สําหรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการด่ืมสุรา 
มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับนอย (Mean = 1.8568) ความคิดเห็นที่อยูในระดับมากที่สุดไดแก การด่ืม
สุราทําใหทานรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา ไดแก 
ปจจัยดานวัฒนธรรม โดยนักศึกษาด่ืมสุราในเทศกาลตางๆ เปนบางเทศกาล ด่ืมสุราในงานเล้ียงตางๆ  เปนบางงาน และมี
ลักษณะการพักอาศัยรวมกับเพ่ือนในระหวางที่กําลังศึกษาตอ สวนปจจัยดานสังคม ครอบครัวของนักศึกษาเปน
ครอบครัวเด่ียว (พอ แม ลูก) สถานภาพบิดา มารดาอยูดวยกัน สถานภาพของครอบครัวอบอุน สมาชิกในครอบครัวด่ืม
สุราเปนบางคน และความถ่ีในการด่ืมสุราของสมาชิกในครอบครัวด่ืมสุราไมบอยเฉพาะในโอกาสพิเศษ  

คําสําคัญ  พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการด่ืมสุรา  การด่ืมสุรา 
 ทัศนคติที่มีตอการด่ืมสุรา   

1. บทนํา 
 

         ในปจจุบันประชาชนไทยมีแนวโนมการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ เพ่ิมสูงขึ้นดังจะเห็น ไดจาก
ขอมูลในป พ.ศ. 2534 มีผูด่ืมสุรารอยละ 31.5  ตอมา 
 
         1 หลักสูตรการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่เชียงราย 
99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทรศัพท : +66(53)729-600-5, +66(81)724-3292 
โทรสาร : +66(53)729-606-7  
E-mail : taneenuch_ao@hotmail.com 

 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจพบวาในชวงป พ.ศ. 
2534-2539 มีผูด่ืมสุราเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปละ 2 แสน 6 หมื่น
คน และในป พ.ศ. 2547 พบวาคนไทยอายุต้ังแต 15 ป
ขึ้นไป ซึ่งมีอยู 49.4 ลานคน มีผู ด่ืมสุราเพ่ิมขึ้นเปน  
รอยละ 32.7 (16.1 ลานคน) นอกจากน้ียังพบวาใน
จํานวนผูที่ด่ืมสุราน้ัน มีผูด่ืมที่มีอายุ 15-24 ป รอยละ 
23.5 โดยจํานวนผูด่ืมผูชายมากกวาผูหญิง และในกลุม
ผู ด่ืมสุราที่มีอายุ 15-24 ปน้ี สวนหน่ึงเปนผูที่ กําลัง
ศึกษาอยู ในระดับอุดมศึกษา  จากขอมูลดังกลาว         
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จะเห็นวามีผูที่อยูในวัยเรียนจํานวนไมนอยมีพฤติกรรม
การด่ืมสุรา และนาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคตดวย 
         ผลกระทบจากการด่ืมสุรามีหลายอยาง   เชน 
กอใหเกิดอาการมึนเมาในผูด่ืม ขาดสติยั้งคิด ควบคุม
อารมณไมได กอใหเกิดปญหาการทะเลาะวิวาท ซึ่งถา 
ผู ด่ื ม เ ป น นั กศึ กษ าอ า จถู ก ล ง โทษให อ อกจ าก
สถานศึกษาได อาการมึนเมายังทําใหเกิดการตัดสินใจ
ผิดพลาด กอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย ตัวอยางเชน จากผล
การสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ. 2547 
พบวา มีคนไทย 1.3 ลานคนเคยไดรับบาดเจ็บ/อุบัติเหตุ
จากผูขับขี่รถ ซึ่งในจํานวนน้ีมีถึงรอยละ 52.3 เกิดจาก 
ผูขับ/ขี่รถมีพฤติกรรมการด่ืมสุรา [2]  
         การปองกันและแกไขปญหาการด่ืมสุราในวัยเรียน 
นับวาเปนเรื่องที่สําคัญ เพราะบุคคลในวัยน้ีกําลังจะ
เติบโตเปนผูใหญและเปนทรัพยากรมนุษยที่มีบทบาท
ตอการพัฒนาประเทศในอนาคต และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่เชียงราย เปน
สถาบันการศึกษาแหงหน่ึงที่ผลิตเยาวชนท่ีมีคุณภาพ
เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการที่จะพัฒนาประเทศชาติได 
จากประเด็นปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุรา  
ของนักศึกษาคณะบริหารธุร กิจและศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ด่ืมสุรา ศึกษาทัศนคติในการด่ืมสุรา และศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพื้นที่เชียงราย ซึ่งผลจากการวิจัยที่
ไดในครั้งน้ี จะไดนําขอมูลตางๆใหกับอาจารยที่ปรึกษา
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักศึกษา ตอไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

         กลุมประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปน
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร  หลักสูตรการจัดการ  และหลักสูตร
การตลาด จํานวนทั้งหมด 793 คน โดยกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางตามเกณฑตารางของ Taro Yamane ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% และ ณ ระดับความคลาด
เคล่ือน 5% แตในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยตองการ 
กลุมตัวอยางที่มากพอเปนตัวแทนของนักศึกษาแตละ
หลักสูตร จึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางนักศึกษาเปน
จํานวนทั้งหมด 280 คน การเก็บขอมูลใชวิธีการเก็บ
ขอมูลแบบตามสะดวก 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย          

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ แบบสอบถาม 
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมและ
ทัศนคติในการด่ืมสุรา  และปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร แบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 
         ต อ นที่ 1 ลั ก ษณ ะ ส ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู ต อ บ
แบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา 
แหลงที่มาของรายได รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน 
เปนลักษณะคําถามแบบปลายปดชนิดเลือกตอบ 
จํ านวน  6 ขอ  สถิ ติที่ ใช ในการ วิ เคราะหผล  คือ 
คาความถ่ี รอยละ 
         ตอนที่2  พฤติกรรมการ ด่ืมสุ ร าของผู ตอบ
แบบสอบถาม ไดแก การเคยด่ืมสุรา อายุที่เริ่มด่ืมสุรา 
สาเหตุการด่ืมสุราครั้งแรก การด่ืมสุราในปจจุบัน 
เหตุผลในการไมด่ืมสุรา ความถ่ีในการด่ืมสุรา ประเภท
ของสุราที่ด่ืม บุคคลที่รวมด่ืมสุรา สถานที่ด่ืมสุราเปน
ประจํา ปริมาณการด่ืมสุราแตละครั้ง แหลงซื้อสุรา 
คาใชจายในการด่ืมสุรา เปนลักษณะคําถามแบบปลาย
ปดชนิดเลือกตอบ มีจํานวน 12 ขอ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหผล คือ คาความถ่ี รอยละ 
         ตอนที่ 3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืม
สุราของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาปจจัยดาน
วัฒนธรรมและปจจัยดานสังคม เปนลักษณะคําถาม
แบบปลายปดชนิดเลือกตอบ จํานวน 9 ขอ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหผล คือ คาความถ่ี รอยละ  
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         ตอนที่ 4 ทัศนคติเก่ียวกับพฤติกรรมการด่ืมสุรา
ของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะคําถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะหผล 
คือ คาเฉล่ีย ( X : Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD: Standard Deviation) 
         ตอนที่ 5 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ เก่ียวกับการ
โฆษณาขายสุรา เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด  
(Opened  end) 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 ผลการศึกษา           

         3.1.1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห พบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เขตพื้นที่เชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย มีอายุระหวาง 18-20 ป ศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรี หลักสูตร 2 ปตอเน่ือง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ/
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร แหลงที่มาของราย
ไดมาจากทางบานและเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
รายไดตอเดือนประมาณ 1,501-2,000 บาท มีคาใชจาย
รายเดือนประมาณ 1,000 – 2,000 บาท 
         3.1.2 พฤติกรรมการด่ืมสุราของนักศึกษา ผลการ
วิเคราะห พบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่
เชียงราย เคยด่ืมสุรามากอนที่จะเขาศึกษาตอเริ่มด่ืมสุรา
ในชวงอายุ 12 – 18 ป สาเหตุการด่ืมสุราคร้ังแรก
เน่ืองจากเพ่ือนชวน  และในปจจุบันยังคงด่ืมสุรา
สําหรับเหตุผลที่นักศึกษาไมด่ืมสุรามากที่สุด คือ ทําให
สุขภาพรางกายทรุดโทรม ความถ่ีในการด่ืมสุราน้ันจะ
ด่ืมสุราไมบอยเฉพาะโอกาสพิเศษ โดยด่ืมเบียรมาก
ที่สุด สวนใหญด่ืมสุรากับเพ่ือน บริเวณหอพักตัวเอง
หรือหอพักเพ่ือน การด่ืมสุราในแตละครั้งสวนใหญด่ืม
มากกวา 8 แกว โดยซื้อสุรามาด่ืมจากรานสะดวกซื้อ 
คาใชจายในการด่ืมสุรา 200 – 500 บาทตอเดือน 
         3.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุรา 
ผลการวิเคราะห พบวา ปจจัยดานวัฒนธรรม นักศึกษา
สวนใหญด่ืมสุราในเทศกาลตางๆ เปนบางเทศกาล    

ด่ืมสุราในงานเล้ียงตางๆ เปนบางงาน และพักอาศัยอยู
กับเพ่ือนมากที่สุดระหวางที่กําลังศึกษาตอ สําหรับ
ปจจัยดานสังคม ครอบครัวของนักศึกษาเปนครอบครัว
เด่ียว (พอ แม ลูก) สถานภาพบิดา มารดาอยูดวยกัน 
สถานภาพของครอบครัวเปนครอบครัว สมาชิกใน
ครอบครัวด่ืมสุราเปนบางคน โดยด่ืมสุราไมบอยเฉพาะ
ในโอกาสพิเศษ 
         3.1.4 ทัศนคติที่ มี ต อพฤติกรรมการ ด่ืมสุ ร า         
ผลการวิเคราะห พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของการด่ืมสุราโดยภาพรวม อยูใน
ระดับนอย ( X  = 1.856) โดยมีระดับความคิดเห็นมาก
ที่สุดในเรื่องของการด่ืมสุราทําใหทานรูสึกสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ( X  = 3.28) รองลงมา คือ สื่อตางๆ เชน 
การโฆษณา มีผลทําใหทานด่ืมสุรา ( X = 3.22) และ
นอยที่สุด คือ การด่ืมสุราชวยใหทานไดรับการยอมรับ
และยกยองในสังคม ( X  = 2.75)  
 

3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน          

          3.2.1 สมมติฐานที่ 1 นักศึกษาที่มีเพศตางกันมี
พฤติกรรมการด่ืมสุราที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         3.2.2 สมมติฐานที่ 2 นักศึกษาที่มีอายุตางกันมี
พฤติกรรมการด่ืมสุราที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
         3.2.3 สมมติฐานที่ 3 นักศึกษาที่มีระดับการศึกษา
ต า ง กันมี พฤ ติก ร รมก า รดื่ มสุ ร าที่ แ ตกต า ง กั น              
ผลการศึกษาพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
         3.2.4 สมมติฐานที่ 4 นักศึกษาที่มีแหลงที่มาของ
รายไดตางกันมีพฤติกรรมการด่ืมสุราที่แตกตางกัน     
ผลการศึกษาพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   
         3.2.5 สมมติฐานที่ 5 นักศึกษาที่มีที่พักอาศัย
ตางกันมีพฤติกรรมการด่ืมสุราที่แตกตางกัน ผล
การศึกษาพบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   
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         3.2.6 สมมติฐานที่ 6 นักศึกษาที่มีสถานภาพครอบครัว
ตางกันมีพฤติกรรมการด่ืมสุราที่แตกตางกัน ผล
การศึกษาพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05   
         3.2.7 สมมติฐานที่ 7 นักศึกษาที่มีทัศนคติตอการ
ด่ืมสุราตางกันมีพฤติกรรมการดื่มสุราแตกตางกัน     
ผลการศึกษาพบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05   
 

3.3 การอภิปรายผล   

        3.3.1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
ทําใหทราบวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขต
พ้ืนที่เชียงราย เปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย ศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี โดยมีแหลงที่มาของรายไดจาก
ทางบานและเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ประมาณ 
1,501-2,000 บาทตอเดือน 
         3.3.2 ขอมูลลักษณะทางพฤติกรรมการด่ืมสุราทําให
ทราบวา นักศึกษาชายคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เขตพ้ืนที่เชียงราย มี
พฤติกรรมการด่ืมสุราแตกตางจากนักศึกษาหญิง โดย
พฤติกรรมการด่ืมสุราครั้งแรกน้ันเกิดจากการท่ีเพ่ือน
ชวน ซึ่งพฤติกรรมของนักศึกษาชายสวนใหญเมื่อเพ่ือน
ชวนแลวมักจะทําตามเพ่ือนเพราะเห็นวาสามารถเขา
สังคมได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นความ
ตองการของ Maslow ขั้นที่ 3 ความตองการความเปน
เจาของและความรัก กลาวคือ นักศึกษาอยากมีเพ่ือน มี
พวกพอง มีกลุม มีครอบครัว มีคนรัก เปนตน  ทําให
นักศึกษาด่ืมสุรามาจนถึงปจจุบันน้ี และเหตุผลที่ทําให
ด่ืมสุราน้ันก็เน่ืองจากโอกาสพิเศษตางๆ ซึ่งมักจะชวน
กันด่ืมสุรา แตเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีที่ต้ังที่หางจาก
ตัวเมือง ดังน้ันสถานที่ที่นักศึกษามักจะด่ืมสุราคือ
หอพักของนักศึกษา น่ันเอง  ซึ่ งคล ายคลึง กับผล
การศึกษาของ จิราภรณ [3] ที่ศึกษาพบวา นักเรียนที่พัก
อาศัยอยูบานเดียวกับบิดามารดา มักจะไมด่ืมสุรา หรือ
ด่ืมสุรานอยกวานักเรียนที่พักอาศัยอยูกับเพ่ือนหรืออยู
ตามลําพัง ดังน้ันจะเห็นไดวาขอจํากัดในการด่ืมสุรา

ของนักศึกษาจะไมมี เลย  เพราะไมวาจะอยูที่ไหน
นักศึกษาก็สามารถด่ืมสุราได  และสุราก็สามารถ        
หาซื้อไดงาย   
         3.3.3 ขอมูลปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืม
สุราของนักศึกษา ประกอบดวย 2 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ดานวัฒนธรรม นักศึกษาจะดื่มสุราในบางครั้งตามงาน
ประเพณี  เทศกาลตางๆ  ของไทย  และนอกจากน้ี
นักศึกษายังด่ืมสุราในงานเล้ียงตางๆ เชน  วันเกิด บาย
เนียร เปดเทอม หลังสอบเสร็จ ฯลฯ สําหรับปจจัยดาน
สังคม  เ ก่ียวกับขนาดของครอบครัว  ลักษณะของ
ครอบครัว  และพฤติกรรมการด่ืมสุราของคนใน
ครอบครัว ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ด่ืมสุราของนักศึกษา  หากคนในครอบครัวของ
นักศึกษาด่ืมสุราแลวจะเห็นไดวานักศึกษาก็จะด่ืมสุรา
ดวยเชนกัน ซึ่งคลายคลึงกับผลการศึกษาของชัยยุทธ 
[4] ที่ศึกษาพบวาขนาดของครอบครัว รายไดของ
ครอบครัว อาชีพของบิดามารดา และระดับการศึกษา
ของบิดามารดา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมการด่ืม
สุราของนักเรียน 
         3.3.4 ขอมูลทัศนคติในการด่ืมสุราของนักศึกษา
น้ัน จะเห็นไดวามีปจจัยหลายดาน เชน การโฆษณา   
ซึ่งปจจุบันการโฆษณามีผลตอการด่ืมสุราของนักศึกษา 
และนักศึกษายังมองวาการด่ืมสุราจะชวยใหเขาสังคม
ได เพราะสังคมของวัยรุนสวนใหญจะใหความสําคัญ
กับเพ่ือน ดังน้ันการที่จะคบเพ่ือนหรือมีเพ่ือนได การ
ด่ืมสุรายังคงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่ นักศึกษาเห็นวา
สามารถคบเพื่อนได 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

4.1 สรุปสาระสําคัญของผลการวิจัย  
 

         คือ นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
เคยด่ืมสุรามากอนที่จะเขาศึกษาตอใน มหาวิทยาลัยฯ 
ซึ่งสาเหตุของการด่ืมสุราครั้งแรกเน่ืองจากเพ่ือนชวน 
และในปจจุบันยังคงด่ืมสุรา โดยด่ืมเบียรมากที่สุด   
การด่ืมในแตละครั้งจะด่ืมมากกวา 8 แกว สําหรับปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการด่ืมสุรา ในสวนของปจจัย
ดานวัฒนธรรม  จะเห็นไดวานักศึกษาด่ืมสุราเปน
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บางครั้ งตามเทศกาลตางๆ  สวนปจจัยดานสังคม 
สถานภาพของครอบครัวเปนครอบครัวอบอุน ในดาน
ทัศนคติของนักศึกษาที่มี ตอการด่ืมสุราโดยภาพรวมอยู
ในระดับนอย  โดยเห็นว าการ ด่ืมสุราทํ าใหรูสึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน สื่อตางๆ เชน การโฆษณา มีผล
ทําใหด่ืมสุรา และในปจจุบันผูหญิงมีบทบาทในสังคม 
จึงทําใหผูหญิง หันมาด่ืมสุราเพ่ิมมากขึ้น 
 

4.2 ขอเสนอแนะ 
 

         4.2.1 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการโฆษณา
ขายสุรา สรุปไดดังน้ี 
 1) การโฆษณาทําใหนักศึกษาไดรูจักชนิด
ของสุรามากขึ้น ทําใหเกิดความอยากรู อยากลองดื่ม 
 2) การโฆษณา ไมมีผลตอพฤติกรรมการด่ืม
สุราของนักศึกษา เน่ืองจากสาเหตุจากการด่ืมสุราไม
ไดมาจากการโฆษณา และการโฆษณาเปนเพียงการ
แนะนําใหรูจักสนิคาเทาน้ัน 
 3) การงดโฆษณาขายสุรา อาจจะชวยลดจํานวน
ของผูด่ืมสุราไดบาง 
 4) ควรจะปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาไดรูจักถึง
ขอเสียของการด่ืมสุรา 
         4.2.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรศึกษาการรับรูผลกระทบจาการด่ืมสุรา
ของนักศึกษาจําแนกตามลักษณะดานบุคคล ดาน
ครอบครัว และดานเพ่ือน 
 2) ควรศึกษาแนวทางในการปองกันหรือ ลด 
ละ เลิก การด่ืมสุราในทัศนะของนักศึกษา 
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[1] สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

สุขภาพของคนไทย 2546. กรุงเทพมหานคร: บริษัท
อมรินทรพริ้นต้ิง แอนดพับลิชช่ิง จํากัด , 2547 

[2] สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร. การสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่
แ ละการ ด่ืมสุ ร าของประชาชน  พ .ศ . 2547. 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานสถิติแหงชาติ , 2548 

 
 

[3] จิราภรณ เทพหนู. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการด่ืม เครื่องด่ืม
แอลกอฮอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญศึกษาในจังหวัดพัทลุง.วิทยานิพนธ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2540 

[4]  ชัยยุทธ ดายา. ปจจัยของการขัดเกลาทางสังคมของ
พอแมที่กระทบตอพฤติกรรมการด่ืมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอลของวัยรุน : กรณีศึกษาโรงเรียน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ นป ล า ย ข อ ง ก ร ม ส า มั ญ . 
วิทยานิพนธสังคมศาสตรมหาบัณฑิต คณะสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
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กิตติกรรมประกาศ 
          

         ง าน วิ จั ยฉบั บ น้ี ได รั บ งบประมาณในการ
ดําเนินการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล านนา  เขตพื้นที่ เ ชียงราย  ดวย เงินงบประมาณ
ผลประโยชน ประจําป 2550  
         ขอขอบคุณที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงดวยดี  
โดยผลจากคุณงามความดีเหลาน้ี ผูวิจัยขอใหทุกทาน
ประสบแตความสําเร็จ และกาวหนาตอไป 
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การวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ดวยการประเมินตามสภาพจริง 
 

ชไมพร  รัตนเจริญชัย1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยตามโครงการการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคล ดวยการประเมินตามสภาพจริง เปนการ
วิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลผูเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัย
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลและเพ่ือ
พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาเพ่ือใหสามารถประยุกตความรูเขากับสภาพจริงและสามารถแกไขปญหาที่มี
ความสลับซับซอนยุงยากในการคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑได  ผูวิจัยไดกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการ
มอบหมายใหนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติการในสถานประกอบการจริงเพ่ือทําการรวบรวมขอมูลตนทุน วิเคราะหตนทุน
และคํานวณหาตนทุนผลิตภัณฑ ประเมินผลโดยกระบวนการสังเกต การสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบประเมินมิติ
ความสําคัญของคุณลักษณะดานตางๆ การจดบันทึกและรวบรวมขอมูลจากผลงานและวิธีการปฏิบัติงานของผูเรียนอยาง
ตอเน่ือง ประเมินโดยอาจารยผูสอน ประเมินตนเอง และประเมินโดยผูประกอบการนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติ  
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 
            1. ผลประเมินตามแบบสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในดานความสนใจ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบ
พบวา ในการสังเกตพฤติกรรมในเชิงบวกพบวาผูเรียนสวนใหญแสดงพฤติกรรมในระดับมากที่สุด รองลงไปแสดง
พฤติกรรมระดับมาก พฤติกรรมระดับปานกลาง พฤติกรรมระดับนอย พฤติกรรมระดับนอยที่สุด และไมแสดง
พฤติกรรมตามลําดับ ในสวนพฤติกรรมเชิงลบ พบวาผูเรียนสวนใหญไมแสดงพฤติกรรม รองลงไปแสดงพฤติกรรม
ระดับนอยที่สุด พฤติกรรมระดับนอย พฤติกรรมระดับปานกลาง พฤติกรรมระดับมาก และแสดงพฤติกรรมระดับมาก
ที่สุดตามลําดับ 

             2. ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินคาเฉล่ียโดย
รวมอยูในระดับมากเทากับ 4.26 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.66  ผลการประเมินผูสอนพบคาเฉล่ียโดยรวมอยูใน
ระดับมากเทากับ 4.44 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  ผลการประเมินช้ินงาน พบคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ
มากเทากับ 4.44 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70      

             3. ผลประเมินโดยใชรูบริกสประเมินช้ินงานการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑของผูเรียนพบวารอยละ62 
คุณภาพของงานอยูในระดับดี รอยละ17 คุณภาพช้ินงานอยูในระดับดีมาก รอยละ 21 คุณภาพช้ินงานอยูในระดับพอใช  

              4. ผลการประเมินตามแบบวัดเจตคติทางการบัญชีของผูเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ 
4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

             5. ผลประเมินความคิดเห็นผูประกอบการตอการปฏิบัติงานพบคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 4.57  คะแนน   

 

 
         1สาขาวิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  
99  หมู  10  ต.ทรายขาว  อ.เมือง  จ.เชยีงราย โทรสาร: +66(53)-729-600-7  E-mail:  peemmo_r@hotmail.com 
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          จากผลการวิจัยนําไปสูแนวทางทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาความกาวหนาของผูเรียน การปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพ่ือ
ตรวจสอบวาผูเรียนมีความรูสามารถวางแผนและทํางานอยางเปนระบบ มีขั้นตอนเปนกระบวนการในการทํางานหรือไม 
เพ่ือใหมั่นใจวาผูเรียนสามารถนําความรู และประสบการณที่ไดฝกฝนในมหาวิทยาลัยไปปรับใชกับการทํางานใน 
อนาคตได 

คําสําคัญ   การวิจัยเชิงปฏิบัติการในช้ันเรียน  การประเมินตามสภาพจริง 
 

1. บทนํา 
         การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ไดเนนการจัดการเรียนรูโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญ 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผู เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพการเรียน
การสอนในปจจุบันจึงเปนการเรียนแบบรวมมือกัน
ระหวางผูสอน ผู เรียน และผู เ ก่ียวของเพ่ือนําไปสู     
การพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่เชียงราย ไดเห็น
ความสําคัญของการจัดการเรียนรูดังกลาว จึงไดมีการ
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร โดยมุงเนน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ซึ่งการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติน้ัน
ตองอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการ
ฝกปฏิบัติ โดยวิธีการเรียนการสอนที่จะนํามาใช คือ 
การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนซึ่งถือเปนนวัตกรรม
รูปแบบหนึ่งที่เอื้อการพัฒนาการเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันและตองอาศัยวิธีการประเมินผลการเรียนและ
ความก าวหน าของผู เ รี ยนดวย วิธีการประเมินที่
เหมาะสม ดังน้ันผูวิจัยจึงไดนําแนวความคิดในการ
ประเมินตามสภาพจริงมาใชในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ด า น ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ก า ร บั ญ ชี ร ะ ดั บ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปที่ 2 ในรายวิชา  
การบัญชีตนทุน 1 ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการฝกปฏิบัติและ
ไดมอบหมายงานใหนักศึกษาไดไปศึกษากระบวนการ
ผลิตและการวิเคราะหตนทุนของสถานประกอบการ
ธุรกิจชุมชนในชุมชนของนักศึกษาโดยประเมินผลการ 

 
เรียนรูของนักศึกษาดวยการประเมินตามสภาพจริง  
การประเมินตามสภาพจริง เปนการประเมินที่เนนการเรียน
การเรียนรูที่แทจริงของผูเรียนเพราะต้ังอยูบนพ้ืนฐานของ
สถานการณในชีวิตจริง  เนนการปฏิบัติเปนสําคัญ 
ประเมินโดยกระบวนการสัง เกต  จดบันทึกและ
รวบรวมขอมูลจากผลงาน และวิธีการปฏิบัติงานของ
ผูเรียนอยางตอเน่ือง โดยมุงเนนการประเมินทักษะ  
การคิดที่ซับซอนในการทํางาน ความรวมมือในการ
แกปญหา การประเมินตนเอง การแสดงออกจากการ
ปฏิบัติในสภาพจริง โดยการประเมินตามสภาพจริงน้ี 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาความกาวหนาของผูเรียน 
การปรับปรุงแกไขขอบกพรองเพ่ือตรวจสอบวาผูเรียน
มีความรู ความสามารถ วางแผนและทํางานอยางเปน
ระบบ มีขั้นตอนเปนกระบวนการในการทํางานหรือไม 
เ พ่ื อ ให มั่ น ใ จ ผู เ รี ย นส าม า ร ถ นํ า ค ว า ม รู  แล ะ
ประสบการณที่ไดฝกฝนในมหาวิทยาลัยไปปรับใช   
ในการทํางานในอนาคตได 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         ประชากรในการศึกษาวิจัยคือ นักศึกษาช้ันป 
ที่ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย จํานวน 34 คน
โครงการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช
สถานประกอบการเปนฐานในการเรียนรู  การรวบรวม
ขอมูลแบงตามกิจกรรมตามขั้นตอนการดําเนินงาน 
ดังน้ี 1) กําหนดกิจกรรม/โครงงาน 2) กําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายในการประเมิน 3) กําหนดขอบเขตในการ
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ประเมิน 4) เลือกใชเทคนิคและเครื่องมือในการประเมิน 
5) กําหนดเกณฑการประเมิน 6) กําหนดเวลา และสถานท่ี
ที่จะประเมิน 7) นักศึกษาลงพ้ืนที่ในสถานประกอบการ
ทํากิจกรรมตามช้ินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 8) วิเคราะห
ผลและวิธีการจัดการขอมูลการประเมิน 9) สํารวจความ
คิดเห็นของนักศึกษาและผูประกอบการธุรกิจชุมชน เมื่อ
สิ้นสุดกิจกรรมการสอนตามกรอบการประเมินตามสภาพ
จริง 10) ทําการประเมินผลการเรียนรูรายวิชาการบัญชี
ตนทุน 1 เรื่องตนทุนงานสั่งทํา การวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล ดังน้ี 1) กรอบการประเมินตามสภาพ
จริง 2) แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจ ความต้ังใจ และ
ความรับผิดชอบ  3) แบบวัดเจตคติทางการบัญชีของ
นักศึกษา 4) รูบริกสสําหรับประเมินช้ินงาน 5) แบบ
สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการเรียนการ
สอน 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูประกอบการตอ
การปฏิบัติจริงของนักศึกษา  การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยได
ดําเนินการ โดยมีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 1) หาความเที่ยงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) ของกรอบการออกแบบ
ทางการประเมินผลแบบใหคะแนนช้ินงาน 2) ความ
เช่ือมั่น (Reliability) การหาความเช่ือมั่นของแบบให
คะแนนช้ินงานโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ภายในช้ัน (Intraclass Correlation)  3) การประเมินผลการ
เรียนรูรายวิชาการบัญชีตนทุน 1 โดยใชช้ินงานตามแบบ
การใหคะแนนช้ินงาน คะแนนที่นักเรียนแตละคนไดรับ
จะนํามาเขียนในรูปการกระจายของระดับคะแนนจากน้ัน
พิจารณาคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 4) ขอมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึ กษาตอการ
ประเมินผล โดยการประเมินตามสภาพจริงรวมถึงการวัด
เจตคติทางการบัญชีของนักศึกษา  นําผลวิเคราะหหา
คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5)ขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามผูประกอบการตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาในสถานประกอบการ นําผลวิเคราะหหาคาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6) ขอมูลที่ไดจากแบบสังเกต
พฤติกรรมความสนใจ ความต้ังใจ และความรับผิดชอบ 
นําผลวิเคราะหหาคารอยละเพ่ือกําหนดเปนคาคะแนน 
 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         ผลการสรางกรอบการประเมินตามสภาพจริง
กรอบการประเมินตามสภาพจริงได กําหนดผลท่ี
คาดหวัง(จุดประสงคปลายทาง) ดัชนีบงช้ี (จุดประสงค
นําทาง) การจัดโอกาสการเรียนรู  และการประเมินของ
แตละหนวยยอยเพื่อสรางเคร่ืองมือในการประเมิน  การ
สรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินตามสภาพจริงและ
ผลจากการใชเครื่องมือดังน้ี  
         1) แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจความต้ังใจ 
และความรับผิดชอบ 
       พบวาพฤติกรรมเชิงบวกนักศึกษาแสดงพฤติกรรม
ในระดับมากที่สุด ในเรื่องของการถามอาจารยคิดเปน
รอยละ 82.35 และการสงงานตามกําหนดเวลาเปน
ลําดับรองลงมาคิดเปนรอยละ78.84 แสดงพฤติกรรมใน
ระดับมากในเรื่องของการใชความคิดคิดเปนรอยละ 
44.18 และความกระตือรือรนเปนลําดับรองลงมาคิด
เปนรอยละ 38.24 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมในระดับ
ปานกลางในเรื่องของการชวยเหลือเพ่ือนคดิเปนรอยละ 
52.94 และการตอบคําถามในช้ันเรียนเปนลําดับรองลง
ไปคิดเปนรอยละ 35.29 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมใน
ระดับนอยในเรื่องของการใชความคิดคิดเปนรอยละ 
20.54 และการตอบคําถามในช้ันเรียนเปนลําดับรองลง
ไปคิดเปนรอยละ 14.70 นักศึกษาแสดงพฤติกรรมใน
ระดับนอยที่สุดในดานการชวยเหลือเพ่ือนคิดเปนรอย
ละ 11.76  และความสนใจเรียนรวมถึงการตอบคําถาม
ในช้ันเรียนคิดเปนรอยละ 8.82 นักศึกษาไมแสดง
พฤติกรรมเลยในเรื่องของการตอบคําถามในช้ันเรียน
คิดเปนรอยละ 5.88 สวนการแสดงพฤติกรรมในเชิงลบ
พบวานักศึกษาแสดงพฤติกรรมในเชิงลบในระดับมาก
ที่สุดในเรื่องของการเขาช้ันเรียนสายคิดเปนรอยละ 
8.82 และการเหมอลอยเปนลําดับรองลงมาคิดเปนรอย
ละ 2.94  แสดงพฤติกรรมในเชิงลบในระดับมากใน
เรื่องของการคุยกับเพ่ือนคิดเปนรอยละ 14.70 การเขา
ช้ันเรียนสายเปนลําดับรองลงไปคิดเปนรอยละ 8.82 
แสดงพฤติกรรมในเชิงลบในระดับปานกลางในเรื่อง
ของการคุยกับเพ่ือนคิดเปนรอยละ  14.70 แสดงความ
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เบื่อหนายในการเรียนคิดเปนรอยละ 11.76 แสดง
พฤติกรรมในเชิงลบในระดับนอย ในเร่ืองของการคุย
กับเพ่ือนคิดเปนรอยละ 23.52 แสดงอาการเหมอลอย
เปนลําดับรองลงไป คิดเปนรอยละ 14.70 แสดง
พฤติกรรมในเชิงลบในระดับนอยที่สุดในเรื่องของการ
แสดงความเบื่อหนายในการเรียนคิดเปนรอยละ 35.29 
คุยกับเพ่ือน เปนลําดับรองลงไปคิดเปนรอยละ 26.48 
และไมแสดงพฤติกรรมเลยในเรื่องของการเดินออก
จากช้ันโดยไมมีเหตุผลคิดเปนรอยละ 100  

 

ตารางท่ี 1 ตารางการประเมินความคิดเห็นของผูเรียน
เก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอน  

 

ความคิดเห็นตอรูปแบบกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 
มีความสําคัญ 

X  SD  
ถูกปฏิเสธ 4.05 0.77 

สบายใจ 4.53 0.77 อึดอัดใจ 
มีสวนรวมใน
บทเรียน 

4.32 0.75 ไมมีสวนรวมใน
บทเรียน 

เปนสวนหนึ่ง
ของกลุม/ชั้น
เรียน 

4.37 0.61 โดดเด่ียว 

งานออกมาดี 4.05 0.69 งานออกมาไมดี 
รวม 4.26 0.66  

ความคิดเห็นตออาจารยผูสอน 

 
เตรียมการสอน 

X  SD  
ไมเตรียมการสอน 4.37 0.76 

รูความตองการ
ของนักศึกษา 

4.42 0.61 ไมรูความตองการของ
นักศึกษา 

มีความรู 4.63 0.50 ขาดความรู 
มีวิธีการถายทอด
นาสนใจ 

4.32 0.48 เบื่อหนาย 

สามารถอธิบายส่ิง
ที่ยากใหเขาใจงาย 

4.47 0.84 ไมสามารถอธิบายสิ่งท่ี
ยากใหเขาใจงาย 

รวม 4.44 0.52  

 
 
 
 

ความคิดเห็นตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

 

กระตุนความคิด 

X  SD  
ไมกระตุนความคิด 4.84 0.38 

ชวยใหการ
เรียนรูดีขึ้น 

4.47 0.84 ไมชวยใหการเรียนรูดี
ขึ้น 

ฝกการแกไข
ปญหา 

4.58 0.51 ไมชวยฝกการแกไข
ปญหา 

งายมาก 3.89 0.65 ยากมาก 

รวม 4.44 0.70  
 

         

        2) ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนเก่ียวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการประเมินคาเฉล่ีย 
โดยรวมอยูในระดับมากเทากับ 4.26 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.66 ผลการประเมินผูสอนพบ
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับมากเทากับ 4.44 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52  ผลการประเมินช้ินงาน 
พบคา เฉ ล่ียโดยรวมอยู ในระดับมากเทา กับ  4.44         
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.70  

ตารางท่ี 2 ตารางรูบริกสประเมินชิ้นงานการคํานวณ
ตนทุนผลิตภัณฑ 

เกณฑ คุณภาพ 
ดีมาก 

80-100% 
ดี 

70%-79% 
พอใช 

60%-69% 
ควร

ปรับปรุง 
50%-59% 

1.การ
รวบรวม
ตนทุน 
 (5 คะแนน) 

รวบรวม
ตนทุน

ผลิตภัณฑ
ไดอยาง
ครบถวน 

รวบรวม
ตนทุน
ผลิตภัณฑ
เกือบ
ครบถวน
ผิดพลาด 
1-5 
รายการ 

รวบรวม
ตนทุน
ผลิตภัณฑ
เพียง
บางสวน
ผิดพลาด  
6-10
รายการ 

รวบรวม
ตนทุน
ผลิตภัณฑ
ไมครบถวน
ผิดพลาดเกิน
กวา 10 
รายการ  

2.การจําแนก
ตนทุน 
(5 คะแนน) 

จําแนก
ตนทุนได
อยาง
ถูกตอง 

80-100% 

จําแนก
ตนทุนได
ถูกตอง
เปนสวน
ใหญ  

70-79% 

จําแนก
ตนทุนได
ถูกตอง
บางสวน 
60%-69% 

จําแนก
ตนทุนได
ถูกตองเป
บางสวน 50-
59% 
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เกณฑ คุณภาพ 
 ดีมาก 

80-100% 
ดี 

70%-79% 
พอใช 

60%-69% 
ควร

ปรับปรุง 
50%-59% 

4.การจัดทํา
งบตนทุน
ผลิต 
(5 คะแนน) 

จัดทํางบ
ตนทุน
ผลิตได
อยาง
ถูกตอง
ครบถวน 

จัดทํางบ
ตนทุน
ผลิตเกือบ
ครบถวน
ผิดพลาด 1 
รายการ 

จัดทํางบ
ตนทุน
ผลิต
บางสวน
ผิดพลาด  
2-3รายการ 

จัดทํางบ
ตนทุนผลิต
ไมครบถวน
ผิดพลาดเกิน
กวา 3 
รายการ  

          
         3) ผลประเมินโดยใชรูบริกสประเมินช้ินงานการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑของผูเรียนพบวารอยละ62 
คุณภาพของงานอยูในระดับดี รอยละ17 คุณภาพ
ช้ินงานอยูในระดับดีมาก รอยละ 21 คุณภาพช้ินงานอยู
ในระดับพอใช 
 

ตารางท่ี 3 ตารางการประเมินตามแบบวัดเจตคติทางการ
บัญชีของนักศึกษาการบัญชี 

 

                        เจตคติทางการบัญชี  X  SD 
การจัดทําบัญชีสามารถนําไปประยุกตใช 3.95 0.88 
   ในชีวิตประจําวันได    
การจัดทําบัญชีสามารถลดตนทุนการผลิตได 4.01 0.81 
การจัดทําบัญชีสามารถทําใหธุรกิจ 4.04 0.77 
   สามารถวางแผนการดําเนินงานได  
ผูประกอบธุรกิจสามารถนําขอมูลทาง 4.03 0.80 
   การบัญชีประกอบการตัดสินใจ 
ทุกธุรกิจมีความจําเปนตองจัดทําบัญชี 4.11 0.79 
การจัดทําบัญชีทําใหธุรกิจมีความเขมแข็ง 4.09 0.82 
ผูทําบัญชีสําคัญตอการอยูรอดของธุรกิจ 4.17 0.81 
การศึกษาวิชาการบัญชีดวยการเรียนรูจาก 4.23 0.75 
   สภาพจริงทําใหสามารถเขาใจไดดียิ่งขึ้น   

รวม   4.07 0.56 
         

         4) ผลการประเมินตามแบบวัดเจตคติทางการบัญชี
ของผูเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 
4.07 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 

 
 
 

ตารางที่ 4 ตารางผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูประกอบการตอการปฏิบัติจริงของนักศึกษา 

รายการ คะแนนเฉลี่ย 
1. มีการชี้แจงวัตถุประสงคในการขอขอมูล 4.43 
2. การใชถอยคําสุภาพ 4.87 
3. มีความต้ังใจในการเก็บขอมูล 4.73 
4. มีละเอียดในการเก็บขอมูล 4.62 
5. มีความครบถวนในการเก็บขอมูล 4.58 
6. การใหขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 4.51 
7.  การใหขอมูลยอนกลับแกผูประกอบการ 4.28 

รวม 4.57 

         5) ผลประเมินความคิดเห็นผูประกอบการตอการ
ปฏิบัติงานพบคาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 4.57 คะแนน 

         ผลการวิจัยสนับสนุนกับแนวคิดของสมนึก  นนธิจันทร 
[1] ที่ไดศึกษาการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล
จากสภาพจริงของผูเรียนโดยใช แฟมสะสมงาน พบวา 
ครูเกิดการรับรูเกิดการเปล่ียนแปลงความสัมพันธกับ
ผูเรียน คือใหอิสระในการเรียนรูมีความเขาใจผูเรียน
อยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และสอดคลองแนวคิดของอุทุมพร 
จามรมาน [2] ที่ไดกลาวถึงการตีคาความสามารถท่ี
แทจริงของผูเรียน เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาพบวาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามกรอบการออกแบบการ
ประเมินผล สงผลใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ รูจัก
วางแผน ทํางานเปน กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง มี
ความคิดสรางสรรค กระตือรือรนในการทํางานและ
สนใจการเรียนมากขึ้น 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ในการวิจัยเพ่ือหาแนวทางจัดการเรียนการสอนที่
สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลและ
ประเภทของผูเรียนที่แตกตางกันในกระบวนการวิจัยได
กํ าหนด กิจกรรมการ เ รี ยนการสอนและมี ก า ร
ประเมินผลการเรียนดวยการประเมินตามสภาพจริง
โดยการปฏิบั ติในสภาพจริงโดยมีการประเมินที่
หลากหลายวิธีการและประเมินในดานตอไปน้ี ผลการ
เรียนดานวิชาการ คือความรูความเขาใจในเน้ือหา
รายวิชา การใชเหตุผล คือการใชกระบวนการแกปญหา 
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การใชกระบวนการสรางความรูเปนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อสงเสริมการแกปญหาและเนนใหนักศึกษา
รูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง ดวยกิจกรรมการสอนที่ใช
แหลงเรียนรูทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายสามารถวัดและประเมินผล
ศักยภาพผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โดยเนนดานการ
วัดพฤติกรรมใหนักศึกษามีการแสวงหาขอมูล การนํา
องคความรูใชประโยชน ความรับผิดชอบ  โดยให
นักศึกษามีบทบาทในการหาแนวทางแกไขปญหาอยาง
อิสระดวยตนเอง  
         ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถประยุกตความรูเขากับสภาพจริงและสามารถ
แกไขปญหาที่มีความสลับซับซอนยุงยากไดเปนอยางดี 
รายวิชาการบัญชีตนทุน 1 เปนรายวิชาที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับการศึกษาสวนประกอบของตนทุนผลิตภัณฑ 
การจําแนกตนทุนผลิตภัณฑ  การคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑ รวมไปถึงการจัดทํางบตนทุนการผลิต ซึ่งใน
กระบวนการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑน้ันมีความยุงยาก
ซั บ ซ อ น  ห า ก ผ ลิ ต ภั ณฑ มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง กั น 
องคประกอบของตนทุนก็จะมีความแตกตางกัน ผูวิจัย
ไดกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูจากแหลงเรียนรู
เ พ่ือเปนกิจกรรมท่ีใช วัดและประเมินผลดวยการ
ประเมินตามสภาพจริงซึ่งการเลือกใชแหลงเรียนรูใน
สถานประกอบการจริง ในชุมชนของนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาไดฝกคํานวณตนทุนของผลิตภัณฑชุมชน 
ดังน้ันในการดําเนินงานของผู เรียนแตละคนก็จะมี
บทสรุปของผลงานที่แตกตางกันขึ้นอยู กับความ
ซับซอนขององคประกอบของตนทุนและความ
ซับซอนของกระบวนการผลิต ซึ่งสงผลตอการเรียนรู
ของผูเรียนดังน้ี ผูเรียนไดฝกการทํางานเปนกลุมรวมคิด
รวมทํา รวมแกไขปญหาตางๆ ซึ่งชวยใหเกิดการเรียนรู
และทักษะกระบวนการตางๆ ผูเรียนไดฝกทักษะการ
สังเกต การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การตีความ
และสรุปความ คิดแกปญหาอยางเปนระบบนอกจากน้ี
ยังเปนการฝกทักษะในการสื่อสาร การปฏิสัมพันธกับ

คนในชุมชน  การจัดการเรียนการสอนรวมถึงการวัด
และประเมินผลดวยวิธีดังกลาวหากจะวัดความแตกตาง
ระหว างบุคคลไดอย างแทจริ งควรจะใชสํ าหรับ
หองเรียนที่มีนักศึกษาจํานวนไมมากซึ่งสามารถทําให
ไดขอมูลยอนกลับผู เรียนมีสวนรวมในการสราง
รูปแบบการเรียนรูและผูสอนมีโอกาสไดวิเคราะห 
ความแตกตางระหวางบุคคลเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนใหคณุภาพยิ่งขึ้น 
5. เอกสารอางอิง 
 [1]  สมนึก นนธิจันทร. 2545. การเรียนการสอนและ

การวัดประเมินผลจากสภาพจริงของผูเรียนโดยใช
แฟมสะสมงาน. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 

 [2]   อุทุมพร จามรมาน. 2544. การตีคาควาสามารถที่
แทจริงของผู เรียนเ พ่ือการปฏิรูปการศึกษา .        
ฟนน่ีพับบลิชช่ิง. 
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การพัฒนาระบบการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 

ธัญภัค  สังฆมานนท1 
 

บทคัดยอ— การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ 
สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และศึกษาผลของการใชระบบการเรียนการสอน
ชีววิทยาฯ วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและสังเคราะห
ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ  ระยะที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ โดยการวิจัย
ปฏิบัติการวงจรท่ี 1 ระยะที่ 3 การประเมินผลการใชระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ โดยการวิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี 2 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการประกอบดวย (1) แผนการสอน (2) แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  (3)  แบบ
สังเกตพฤติกรรมการเรียน (4) แบบบันทึกการเรียน (5) แบบประเมินตนเองของนักศึกษา (6) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษา (7) แบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักศึกษา และ (8) แบบสอบถามปญหาการใชระบบการเรียนการ
สอนชีววิทยาฯ การวิเคราะหขอมูลใชรอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน t – test และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัด
หมวดหมู 

       ผลการวิจัยสรุปไดวา ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ ซึ่งมีรูปแบบที่ประกอบดวย 3 องคประกอบ 
ไดแก  องคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา องคประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ ขั้นนํา 
ขั้นดําเนินการเรียนการสอน ขั้นประเมินผล องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ  โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในขั้น
ดําเนินการเรียนการสอนมี 6 ขั้นตอน  คือ (1) การนิยามและวิเคราะหปญหา (2) การวางแผนแกปญหา (3) การสืบคน
ขอมูล (4) การอภิปรายคําตอบของปญหา (5) การนําเสนอคําตอบของปญหา และ (6) การสรุปผล น้ัน ทําใหนักศึกษา    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจตอระบบ
การเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันในระดับมากที่สุด  
 

คําสําคัญ   การพัฒนาระบบการเรียนการสอนชีววิทยา  การเรียนแบบรวมมือ  
 

1. บทนํา 
         ปจจุบันโลกอยูในยุคโลกาภิวัฒน  เปนสังคมที่    
มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในทุกๆดาน ทั้งดาน
สังคม การเมือง เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และวิทยาการ 
กลายเปนโลกของสังคมแหงขอมูลขาวสาร สังคมแหง
การเรียนรู มีการเช่ือมโยงถายเทความรูไดทั่วโลกแบบ 
 

 

       1สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต คณะวทิยาศาสตรและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
744 ถนนสุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000                              
โทรศัพท: +66(4)-423-3069  โทรสาร: +66(4)-423-3070    
E-mail:  thanyaphak@rmuti.ac.th 

 
ไรพรมแดน  นอกจากน้ียังเปนโลกของความรวมมือ  
แตขณะเดียวกันก็มีการแขงขันสูง  เปนเหตุใหเกิด
ปญหาตอการดํารงชีวิตของมนุษย  ดังน้ันสถานศึกษา
ซึ่งเปนหนวยสําคัญยิ่งของสังคมจะตองจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนา “คน” ใหรูเทาทันการเปล่ียนแปลง มีทักษะ
ในการปรับตัวใหสามารถแขงขันและรวมมืออยาง
สรางสรรคในเวทีโลก  และสามารถฝาวิกฤตความ
ขัดแยงทั้งดานความคิด  การกระทําของตัวบุคคล 
องคกร สังคม และชวยใหสังคมไทยดํารงความเปน
ไทยไวได  จากเหตุผลดังกลาว  จึงมีความจําเปนที่ตอง
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ปฏิรูปการศึกษา  [1] ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4  มาตรา 22-24 
ซึ่งไดกําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  
ผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  การจัดการศึกษาตองเนน
ความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู  
และบูรณาการตามความเหมาะสม กระบวนการเรียนรู
ตองจัดเน้ือหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีการฝกทักษะกระบวนการคิด         
การจัดการ การเผชิญสถานการณ ฝกกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได      
ทําเปน และคิดเปน  รวมท้ังพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรูดวย
ตนเอง  มุงกระบวนการเรียนการสอนใหเปนการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย สามารถเรียนไดทุก
เวลา  ทุกสถานที่  เ พ่ือสู เป าหมายในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีสติปญญาและมีวิจารณญาณ [2]   
แตจนถึงขณะน้ีปรากฏวา การปฏิรูปการเรียนรูใน
ประเทศไทยยังมีปญหาเก่ียวกับความรูความเขาใจเรื่อง
ผูเรียนเปนศูนยกลาง แมวาหลายหนวยงานจะมีการ
ต่ืนตัว สรางกระแสประชาสัมพันธใหสังคมตระหนัก
และใหความสําคัญ แตยังเกิดผลในภาพรวมนอยมาก 
เพราะผูที่เก่ียวของสวนใหญยังไมมีการปรับเปล่ียน
วัฒนธรรมการจัดการเรียนการสอน [3] การเรียนรูยังคง
เนนใหผูเรียนรับรูและเช่ือฟงการถายทอดเน้ือหาวิชา
มากกวาการพัฒนาคนใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแสวงหาความรู ความคิดสรางสรรคและการ
แกปญหาการเรียนการสอน ไมสรางความรูใหม สิ่งที่
ผูเรียนเรียนรูไมสอดคลองกับความเปนจริงในสังคม 
โดยครูยังเปนผูแสวงหาความรูใหผูเรียนและยังเปนการ
สอนแบบบรรยายเชนเดิม  
         จากเหตุผลดังกลาวขางตน ภายใตแรงขับและ
กระแสของการปฏิรูปการศึกษาที่ เนนการเรียนรู    
ตลอดชีวิต และมีลักษณะที่สําคัญหลายประการ ไดแก 
1) ครูคือผูช้ีแนะแหลงความรู 2) นักเรียนเรียนโดย    
การปฏิบัติ 3) นักเรียนเรียนเปนกลุมและเรียนรูจากกัน      

4) ประเมินเพ่ือนําไปสูแนวการเรียนรูขางหนา 5) ครู
พัฒนาแผนการเรียนรายบุคคล 6) ครูคือผูเรียนรูตลอด
ชีวิตเชนกัน 7) ผูเรียนเขาถึงโอกาสของการเรียนรู
ตลอดชีวิต ประกอบกับการศึกษาของสลาวิน อาร. อี. 
[4] ที่พบวา การจัดการเรียนแบบรวมมือมีประโยชน
ชวยเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  การสรางสัมพันธภาพ
ภายในกลุม การยอมรับผูที่ดอยโอกาสทางวิชาการ การ
รูจักตนเองและตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง การ
สรางบรรทัดฐานของกลุมเพ่ือนในการสงเสริมวิชาการ 
อํานาจในการควบคุมตัวเอง และ จอหนสัน, จอหนสัน 
และโฮลูเบค [5] พบวา การเรียนแบบรวมมือสงผลดีตอ
ผู เรียนในดานตางๆ  คือ  ทําใหผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น  มีผลงานมากขึ้น การเรียนรูมีความ
คงทนมากขึ้นมีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ มีการใชเวลาอยางมีประสิทธิภาพ ใชเหตุผลดี
ขึ้น คิดอยางมีวิจารณญาณมากขึ้น มีนํ้าใจนักกีฬามาก
ขึ้น ใสใจผูอื่นมากขึ้น  เห็นคุณคาของความแตกตาง 
ความหลากหลาย การประสานสัมพันธ มีสุขภาพจิตดี
ขึ้น มีความรูสึกที่ดีเก่ียวกับตนเอง มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองมากขึ้น และยังชวยพัฒนาทักษะทางสังคมและ
ความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผัน
แปรตางๆ ดังน้ันการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ชีววิทยา โดยใช การเรียนแบบรวมมือ(Cooperative 
Learning) นาจะเหมาะสม สงผลดีตอผูเรียน และ
นําไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งจําแนกเปน 3 ระยะ คือ  
         ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและสังเคราะหระบบ
การเรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ    
         การศึกษาบริบท ปการศึกษา 2547 และปการศึกษา 
2548  เปนการศึกษาสภาพปจจุบันในการเรียนการสอน
ชีววิทยา วิชาสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 
ก ลุ ม เป าหมาย  คื อ  นั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี           
คณะบริหารธุรกิจ เครื่องมือที่ใชไดแก แบบประเมินผล
การเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบประเมินมาตราสวน
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ประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ  พรอมดวยคําถาม
แบบปลายเปด ที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ 
การวิเคราะหขอมูลแบบมาตราสวนประมาณคาใชการ
หาคาเฉล่ีย ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
สวนคําตอบคําถามปลายเปดใชการจัดหมวดหมู 
(Typology Analysis)  ตอมาในปการศึกษา 2549 ไดทํา
การสํารวจความตองการพัฒนาการเรียนการสอน
ชีววิทยาของนักศึกษาในวิชาสิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากรโดยกลุมเปาหมาย  คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  เครื่องมือที่ใช ไดแก  
แบบสํารวจความตองการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง
เปนแบบสํารวจมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
5 ระดับ พรอมดวยคําถามแบบปลายเปดที่ใหผูตอบ
แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ การวิเคราะหขอมูลแบบ
มาตราสวนประมาณคา  ใชการหาคารอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนคําถามแบบปลายเปด
ใชการจัดหมวดหมู  
         การสังเคราะหระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ
เปนระบบการเรียนการสอนชีววิทยาที่ผูสอนตองมี  
การวางโครงการเรียนการสอนและต้ังวัตถุประสงค
ของการเรียนไวใหดีกอน ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลใน   
การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมเน้ือหา
บทเรียนและวิธีการสอนเพ่ือที่จะดําเนินการสอนให
ได ผล ลัพธ  คือการที่ ผู เ รี ยน เ กิดการ เรี ยนรู ต าม
วัตถุประสงคที่ต้ังไว   
         ระยะที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนการสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ  
โดยการวิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี  1 ซึ่งประกอบดวย 
ว า ง แ ผน  ป ฏิบั ติ ก า ร  สั ง เ ก ต  และสะท อนผล  
กลุม เป าหมาย  ไดแก  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาฟกสประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร 
ที่ เรียนวิชาสิ่ งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร      
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยปฏิบัติการประกอบดวย (1) แผนการสอน (2) 
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (3)  แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน (4) แบบบันทึกการเรียน (5) แบบ
ประเมินตนเองของนักศึกษา (6) แบบสอบถามความ 

พึงพอใจของนักศึกษา (7) แบบสัมภาษณความคิดเห็น
ของนักศึกษา  การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t–test และการจัดหมวดหมู  
         ระยะที่ 3 การประเมินผลการใชระบบการเรียน
การสอนชีววิทยาโดยใชการเรียนแบบรวมมือ โดย  
การวิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี 2 กลุมเปาหมาย ไดแก 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
คณะบริหารธุรกิจ ที่ เรียนวิชาสิ่งแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากรภาคเรียนที่1 ปการศึกษา 2551 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยปฏิบัติการเหมือนระยะที่ 2  
แตเพ่ิมแบบสอบถามปญหาการใชระบบการเรียน    
การสอนชีววิทยาฯการวิเคราะหขอมูลดําเนินการ
เชนเดียวกับระยะที่ 2 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและสังเคราะหระบบ
การเรียนการสอนชีววิทยา 
         ผลการศึกษาบริบท สภาพปจจุบันในปการศึกษา 
2547 และปการศึกษา 2548 ภาพรวมการดําเนินการ
สอนและการวัดและประเมินผลอยูในระดับดี  สําหรับ
ผลการสํารวจความตองการพัฒนาการเรียนการสอน
ชีววิทยาในปการศึกษา 2549 ปรากฏวา นักศึกษามี
ความตองการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับมาก
ที่สุด  เริ่มจากอันดับแรก คือ ตองการพัฒนาการเรียน
การสอนเปนระบบ  รองลงมาตองการพัฒนาดาน
เอกสารประกอบการสอน การพัฒนาดานวิธีการสอน 
และการพัฒนาดานการวัดและประเมินผล ตามลําดับ     
         ผลการสัง เคราะหระบบการเรียนการสอน
ชีววิทยาฯ  มีดังน้ี 
         1) ลักษณะเดนของระบบ เนนการเรียนแบบรวมมือ 
โดยใชกระบวนการกลุม และบูรณาการทักษะตางๆ 
เชน ทักษะการวางแผน ทักษะการแกปญหา ทักษะการ
สืบคนขอมูลหรือสารสนเทศ ทักษะการคิดและสรุป
ความคิด ทักษะการปฏิสัมพันธ เปนตน 
         2) หลักการและเปาหมาย กําหนดปญหาหรือจําลอง
สถานการณเปนประเด็นหลัก ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
ผูสอนจะเปนผูช้ีแนวทาง คอยชวยเหลือ และใหการ
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เสริมแรงผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนการสอน
ชีววิทยา 
         3) รูปแบบของระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ 
ผูเรียนรวมมือกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีสภาพแวดลอม
บรรยากาศที่เอื้ออํานวย ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได      
ดีที่สุด ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบ 
ดังน้ี  
         องคประกอบที่ 1 ปจจัยนําเขา ไดแก ผูเรียน 
ผูสอน แหลงทรัพยากรการเรียนรู และจุดประสงคของ
การเรียน  
         องคประกอบที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งมี 3 ขั้นตอนหลัก คือ  
 (1) ขั้นนํา   
 (2) ขั้นดําเนินการเรียนการสอน  ประกอบดวย  
                     ขั้นที่ 1 การนิยามและวิเคราะหปญหา  
                     ขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา  
                     ขั้นที่ 3 การสืบคนขอมูล  
                     ขั้นที่ 4 การอภิปรายคําตอบของปญหา  
                     ขั้นที่ 5 การนําเสนอคําตอบของปญหา  
                     ขั้นที่ 6 การสรุปผล   
 (3) ขั้นประเมินผล   
         องคประกอบที่ 3 ผลลัพธ   
         ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ ที่สังเคราะห
ได ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ วาอยู
ในระดับดีถึงดีมาก   
         ระยะที่ 2 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนการสอนชีววิทยาฯ โดยการวิจัยปฏิบัติการ 
         ผลการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการเรียนการ
สอนชีววิทยาฯ ปรากฏวา ภายหลังผานการเรียน 
นักศึกษามีการพัฒนาในการเรียนรูสูงขึ้น (ตารางที่ 1)  
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหการประเมินความรูกอนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษา ในการปฏิบัติการ 
วงจรท่ี 1    

การประเมิน N X  S.D. t 

กอนเรียน 11 7.55 1.44 17.38 

หลังเรียน 11 12.64 1.57 26.75 
        

         นอกจากน้ีผลการวิเคราะหบันทึกการเรียนของ
นักศึกษา พบวานักศึกษาสามารถสังเคราะหความรูได
ถูกตอง ตรงตามจุดประสงค และมีความพึงพอใจใน
การเรียนรู  อยู ในระดับมากที่สุด   จากการสังเกต
พฤติกรรม นักศึกษามีการใหความใสใจและเต็มใจ
ทํางานกลุมสูงสุด การแบงปนอุปกรณการทํางาน การ
รับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสดงความเอ้ือเฟอ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การกําหนดบทบาทหนาที่ของ
สมาชิกในกลุมเหมาะสม อยูในระดับดีมาก สมาชิก
กลุมทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย การวางแผนและ
จัดลําดับขั้นตอนการทํางาน อยูในระดับดี พฤติกรรม
การขัดแยงกันภายในกลุมอยูในระดับนอย  จากการ
ประเมินตนเองนักศึกษาไดความรูที่เกิดจากการเรียน
ดวยระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ ชวยในการ
จัดทําสื่อเพ่ือนําเสนอคําตอบของปญหา ชวยสืบคน
ขอมูลจากแหลงทรัพยากรการเรียนรูตางๆ ชวยอํานวย
ความสะดวกแกสมาชิกขณะทํางานกลุม รวมอภิปราย
กลุม ในระดับมากที่สุด  รวมในการสรุปคําตอบของ
ปญหา รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม เชิญชวน
ใหสมาชิกพูดแสดงความคิดเห็น  ขยายคําพูดของ
สมาชิกในกลุมใหชัดเจนยิ่งขึ้น ใหขอสรุปในกลุม 
ยกตัวอยางประกอบการพูด ต้ังคําถามเพื่อใหมีการ
อภิปรายในกลุม ชวยประนีประนอมกรณีสมาชิกมี
ความเห็นไมตรงกัน และใหขอเสนอแนะในกลุม ใน
ระดับมาก  จากการวิเคราะหความพึงพอใจ นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ตอระบบการเรียนการ
สอนชีววิทยาฯ  ภาพรวม  การสืบคนขอมูลโดยใช
อินเทอรเน็ต แหลงสืบคนขอมูลเพ่ือการเรียนรูมีความ
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เหมาะสมและมีประโยชน ระบบการเรียนการสอน
ชีววิทยาฯ  ชวยพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู 
กระบวนการคิด  และทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะในการใชเหตุผลและการสรุป ทักษะทางสังคม
และการสื่อสาร ความสามารถในการเรียนชีววิทยา การ
เรียนแบบรวมมือมีความเหมาะสม บทบาทของผูสอน
ในขั้นตอนตางๆ ลําดับขั้นตอนการเรียนการสอน         
6 ขั้นตอน เหมาะสม การเขียนแผนผังมโนทัศนมีความ
เหมาะสม บทบาทของผูเรียนในขั้นตอนตางๆความ
นาสนใจของระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ และมี
ความในระพึงพอใจในดับมาก  ตอความเหมาะสมของ
ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ ระบบการเรียน    
การสอนชีววิทยาฯ ชวยพัฒนาความนับถือตัวเอง  และ
การประเมินผลในระบบการเรียนการสอนชีววิทยา  

         ระยะที่ 3 การประเมินผลการใชระบบการเรียน
การสอนชีววิทยาฯ 

         จากการประเมินผลการใชระบบการเรียนการ
สอนชีววิทยาฯ  ปรากฏวา  ภายหลังผานการเรียน 
นักศึกษามีการพัฒนาในการเรียนรูสูงขึ้น (ตารางที่ 2)  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการประเมินความรูกอนเรียน
และหลังเรียนของนักศึกษา ในการปฏิบัติการ 
วงจรท่ี 2 

 
   

การประเมิน N X  S.D. t 

กอนเรียน 36 9.31 2.19 25.51 

หลังเรียน 36 13.72 2.60 31.63 
          

         นอกจากนี้ผลการวิเคราะหบันทึกการเรียน การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การประเมินตนเอง และ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ก็ปรากฏผลเชนเดียวกับ
ระยะที่ 2 

 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ (ภาพที่ 1) 
สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมี
ความพึงพอใจ มีความสุข สนุกสนานในการเรียน   
เน่ืองจากการเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดทํางานรวมกันเปนกลุม
ยอย สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การบรรลุเปาหมายรวมของกลุม สงผลตอการพัฒนา
วุฒิภาวะ ทักษะดานสังคม และอารมณ ในการทํางาน
และอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 
ขอเสนอแนะ 
         1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน มีดังน้ี 
(1) การเตรียมตัวผูสอน ควรมีการเตรียมลวงหนาหลาย
ประการ เชน ดําเนินการวิเคราะหหลักสูตร วิเคราะห
เน้ือหาสาระ การเตรียมแหลงการเรียนรูใหพรอมกอน
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน (2) การ
เตรียมผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ ผูเรียนจะเรียนไดอยางมี
สัมฤทธิผลหากมีความพรอม (3) การจัดหองเรียนและ
การเตรียมวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรมตางๆ เปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง (4) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แตละครั้งควรมีรูปแบบที่หลากหลาย ใชกิจกรรมท่ี
สรางแรงกระตุนหรือแรงจูงใจที่เหมาะสม และเปน
กิจกรรมท่ีผูเรียนช่ืนชอบ (5) การเรียนการสอนในทุก
บทเรียนจะเริ่มจากการต้ังประเด็นคําถามที่สอดคลอง
กับจุดประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน 
         2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย มีดังน้ี (1) การศึกษาวิจัย
ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯน้ี  ผูสนใจอาจ
ทําการศึกษาวิจัยซ้ํา โดยใชวิธีดําเนินการและเคร่ืองมือ
เดิม แตใชบริบทและกลุมเปาหมายใหม หรืออาจทํา
การปรับปรุงองคประกอบของระบบและขั้นตอนการ
สอนตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
บนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยีใหมๆ 
ซึ่งอาจทําใหไดขอคนพบใหมที่มีคุณคาเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาการเรียนการสอน (2) การศึกษาวิจัยระบบ  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ปจจัยนําเขา 

ผลลัพธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบการเรียนการสอนชีววิทยาฯ 

การเรียนการสอนชีววิทยาฯ น้ี  สามารถนําไปประยุกตใช
กับรายวิชาอื่นในระดับอุดมศึกษาได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งรายวิชาที่สอนโดยการบรรยาย (3) การศึกษาวิจัย
อยางตอเน่ืองเพ่ือศึกษาพัฒนาการของผูเรียนแตละคน
อย าง เจาะ ลึก ผูสนใจอาจทําการ วิจั ยปฏิบั ติการ
แบบตอเน่ือง โดยกระทํากับกลุมเปาหมายเดียว แต
หลายวงจร ผลการวิจัยที่ไดอาจชวยใหไดคําตอบที่
ลึกซึ้งวา ผูเรียนแตละคนมีพัฒนาการทางการเรียนใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพียงใด และอยางไร 
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ขั้นดําเนินการเรียนการสอน 
ขั้นท่ี 1 การนิยามและ  
             วิเคราะหปญหา 
ขั้นท่ี 2 การวางแผน 
             แกปญหา 
ขั้นท่ี 3 การสืบคนขอมูล 
ขั้นท่ี 4 การอภิปรายคําตอบ 
             ของปญหา 
ขั้นท่ี 5 การนําเสนอคําตอบ 
            ของปญหา 
ขั้นท่ี 6 การสรุปผล 

ขั้นประเมินผล 
 ผูเรียน 

- ประเมินตนเอง 
- ทดสอบ 

 ผูสอน  
- การสังเกตจาก
สภาพการณจริง 

- แผนผังมโนทัศน
สรุปผลการเรียนรู 

- บันทึกการเรียนของ
ผูเรียน 

- อ่ืนๆ 

ขั้นนํา 
แบงกลุม แจงจุดประสงค
การเรียน ทบทวนความรูเดิม 
ฯลฯ 

 ผูสอน 
 มีความรูความเขาใจ
เน้ือหาวิชาท่ีสอน 

 มีความรูความเขาใจใน
ระบบการเรียนการสอน 
วิธีการเรียนแบบรวมมือ 
การสืบคนขอมูล / 
สารสนเทศ  เปนตน  

หลักสูตร 
เปนหลักสูตรรายวิชาระดับ
ปริญญาตรี สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  
 วิเคราะหเน้ือหา 
 วิเคราะหจุดประสงค 
 แผนการเรียนการสอน 

ผูเรียน 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา ท่ีเรียน
ชีววิทยาเปนวิชาเลือก 

แหลงการเรียนรู 
 เอกสารประกอบการ
เรียน 

 ตํารา/วารสาร/สิ่งพิมพ 
 สื่อวีดิทัศน/ซีดีรอม 
 World Wide Web 
 สื่อโทรทัศน ฯลฯ

ผูเรียน
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 มีความพึงพอใจตอระบบการเรียนการสอนชีววิทยา 
 มีความสามารถในการเรียนแบบรวมมือ  เชน สามารถทํางาน
กลุม สามารถสืบคนขอมูลหรือสืบเสาะความรู สามารถคิด
และสรุปความคิด เปนตน 

ขอมูลปอนกลบั 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

         โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนชีววิทยา 
โดยใชการ เรี ยนแบบรวมมือ  สํ าหรับ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
น้ี ไดรับทุนสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2551–2552 
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ผลการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม 
 

เกียรติศักดิ์  พันธลําเจียก1 
 

บทคัดยอ—  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม      
กลุมตัวอยางไดแก  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  จํานวน 11 คน  ผูไดรับความรูเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 80 คน  และบุคคลทั่วไป จํานวน 44 คน  เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ไดแกรูปแบบการจัดการความรูสูสังคม: KNOW-SO Model ของเกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก (2552)  
แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการความรูของผูดําเนินการจัดการความรู แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการความรู
ของผูไดรับความรู และแบบประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบ การวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคารอยละ คาเฉล่ีย                  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหเน้ือหา  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

       1. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตสูสังคมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พบวา ผูเรียนในฐานะผูดําเนินการจัดการความรู  มีความพึงพอใจตอรูปแบบและเปนรูปแบบที่เหมาะสม  
สําหรับผลการประเมินความรูความสามารถที่ไดจากการจัดการความรูของกลุมตัวอยางดําเนินการจัดการความรู  มีผล     
การประเมินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด   

      2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสังคมกลุมเปาหมาย  
(นักศึกษาระดับปริญญาตรี) พบวา ความคิดเห็นโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม 4 ช้ันป)  ที่มีตอสื่อการ
เรียนรูอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ดานรูปแบบ
การนําเสนอ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  ดานความรูที่ไดรับ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับมาก  แตพบวา  ดานความรูที่ไดรับ นักศึกษาช้ันปที่ 2 มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

     3. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสังคมกลุมเปาหมาย
บุคคลทั่วไป  พบวา  ความคิดเห็นโดยรวมของผูไดรับความรูบุคคลทั่วไป  ที่มีตอสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส ที่ไดจาก
การจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ดานรูปแบบการนําเสนอ  พบวา บุคคล
ทั่วไปมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก  สวนดานความรูที่ไดรับ  พบวาบุคคลทั่วไปมีความคิดเห็นโดยรวมอยู    
ในระดับมากที่สุด    

     4. ผลการรับรองรูปแบบการจัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมโดยรวม พบวา
ผูทรงคุณวุฒิทําการรับรองทุกประเด็นหลัก  ประเด็นรอง  และประเด็นยอยของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น   

คําสําคัญ   การจัดการความรู  การเรียนการสอน  บัณฑิตศึกษา 
 

 
 

         1ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท:  +66(2)- 549-3207โทรสาร: +66(2)-577-5020   
E-mail:  punlumjeak@hotmail.com 

 

 

1. บทนํา 
         ความรู ที่ เ ปนฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ
ฐ านค ว า ม รู แ ล ะสั ง ค ม ก า ร เ รี ย น รู  ต อ ง อ า ศั ย
อ งค ป ร ะกอบ  กระบวนการ จั ดก า ร  ป จ จั ยที่ มี
ประสิทธิภาพในลักษณะองคกรการเรียนรู โดยเฉพาะ 
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อยางยิ่งทุนมนุษยที่จะจัดการความรูใหไดความรูใหม
ในการพัฒนา   กระบวนการศึกษาในการพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย เ ข า สู สั ง ค ม ต อ ง เ รี ย น รู จ า ก
ประสบการณและโลกความเปนจริงของการทํางานใน
องคกร การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเนน
ความสําคัญในการแสวงหาความรู  สรางองคความรู  
สั่งสม และเผยแพรองคความรู และเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต เพ่ือใหเกิดประโยชนและสอดคลอง
กับสังคม อันเปนการสนับสนุนสังคมการเรียนรู และ
เศรษฐกิจฐานความรูเพ่ือการพัฒนาประเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน สามารถแขงขันในสังคมโลกได 
          จากที่มาและความสําคัญที่กลาวมาขางตน ผูวิจัย
ในฐานะรับผิดชอบการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา      
จึงนําการจัดการความรูซึ่งเปนนวัตกรรรมนํามาใชใน
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนโดยอาศัยความรูทั้งภายในบุคคล และภายนอก
บุคคล ดวยกระบวนการจัดการความรู โดยมุงหวังให
ไดความรูในผูเรียน  สังคมช้ันเรียน  และความรูน้ันมุง
ประโยชนสูสังคม   
         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการ
จัดการความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
สูสังคม       
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดวิธีการวิจัยดังน้ี  
         ประชากร  ในการวิจัยครั้งน้ีไดกําหนดประชากร
เปน 2 กลุม คือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ที่ดําเนินการ
เรี ยนการสอนด วยรูปแบบการ จัดการความรู ที่
พัฒนาขึ้น  และกลุมไดรับความรู  ประกอบดวย  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบคุคลทั่วไป 
         ก ลุ ม ตั วอย า ง  ได แก  ก ลุ ม นักศึ กษ าระ ดับ
บัณฑิตศึกษา  ที่ดําเนินการเรียนการสอนดวยรูปแบบ
การจัดการความรูที่พัฒนาข้ึน ไดแก นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
ส า ข า วิ ช า เ ท ค โน โ ล ยี แ ล ะสื่ อ ส า ร ก า ร ศึ ก ษ า  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จํานวน 11 คน  
ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง  

          กลุมไดรับความรู ที่เปนกลุมตัวอยางนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ไดแก  นักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ช้ันปที่  1  -  ปที่  4  จํานวน  80  คน ไดมา
โดยการเลือกแบบเจาะจง  สําหรับกลุมตัวอยางบุคคล
ทั่วไป ไดแก บุคคลที่นักวิจัยไดเลือกมาทําการทดลอง
โดยสมัครใจ จํานวน 44 คน 
 

         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  
  

         1. รูปแบบการจัดการความรูในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม: KNOW-SO Model ของ
เกียรติศักด์ิ   พันธลําเจียก (2552) [1] ที่พัฒนาจากการ
วิเคราะหรูปแบบการจัดการความรูที่คัดสรรจาก
ตางประเทศ จํานวน 31 รูปแบบ และในประเทศ จํานวน 
27 รูปแบบ 
         รูปแบบการจัดการความรูในการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม ไดแก ดานองคประกอบ 
ประกอบดวย ความรูภายในบุคคล  ความรูภายนอก
บุคคล  และสังคม  ดานกระบวนการ ประกอบดวย  
การกําหนดความรู  การสืบคนความรู  การสรางความรู  
การจัดเก็บความรู  และการประเมินความรู ซึ่งรูปแบบ
ไดผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิดานการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาและการจัดการความรู จํานวน 
5 ทาน ดวยแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 4 
ระดับ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
( X = 3.80, S.D.= .32)  
         2. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการ
ความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ดําเนินการจัดการ
ความรู แบงเปนสวนที่ 1 เปนคําถามปลายเปด สวนที่ 2 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ ที่พัฒนาขึ้น
และผานการตรวจสอบรูปแบบ โครงสรางและความ
ตรง เ ชิ ง เ น้ือหาโดย ผู เ ช่ี ยวชาญด านการ วัดและ
ประเมินผล จํานวน 3 ทาน  
         3. แบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการความรู
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสั งคม  
สําหรับกลุมผูไดรับความรู  (กลุมนักศึกษาระดับ
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ปริญญาตรี และกลุมบุคคลทั่วไป) เปนแบบมาตราสวน
ประมาณค า  4  ระ ดับ  ที่ พัฒนาขึ้ นและผ านการ
ตรวจสอบรูปแบบ โครงสรางและความตรงเชิงเน้ือหา
โดยผูเช่ียวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน  
         4. แบบประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบการจัดการ
ความรูในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม
สําหรับผูทรงคุณวุฒิ   เปนแบบประเมินคาความ
สอดคลอง(IOC: Index of Item Objective Congruence) 
3 ระดับ ที่พัฒนาขึ้นและผานการตรวจสอบรูปแบบ 
โครงสรางและความตรงในการวัดโดยผูเช่ียวชาญดาน
การวัดและประเมินผล จํานวน 3 ทาน  
 

         การเก็บรวบรวมขอมูล  ไดดําเนินการดังน้ี 
 

         1. การศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรู
ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสั งคม  
สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยใหนักศึกษา
ดําเนินการความรูตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจํานวน 15  
สัปดาหๆ ละ 3 ช่ัวโมง และนอกเวลาตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากการเรียนการสอน ในสัปดาหที่ 16 ให
นักศึกษาทําแบบสอบถามความคิดเห็นการจัดการ
ความรู และรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล
ตอไป 
         2. การศึกษาความคิดเห็นการจัดการความรูในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมสําหรับ         
ผูไดรับความรู โดยให นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
จํานวน 80 คน  แบงเปนช้ันปที่  1-4  ช้ันปละ 20 คน 
และกลุมบุคคลทั่วไป จํานวน 44 คน  พิจารณาความรูที่
ไดรับจากการจัดการความรูของกลุมผู ดําเนินการ
จัดการความรู  หลังจากนั้นใหทําการประเมินโดยการ
แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราสวนประมาณคา  4  ระดับ  และรวบรวมขอมูล
เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
         3. การรับรองรูปแบบการจัดการความรูในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมสําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิโดยให ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  25 ทาน  
พิจารณาความเหมาะสมรูปแบบการจัดการความรู  และ
ประเมินเพ่ือรับรองรูปแบบในแบบประเมินคาความ

สอดคลอง  3 ระดับ  และรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไป
วิเคราะหขอมูลตอไป 
 

         การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  ดังน้ี 
         การศึกษาผลการจัดการความรูในการเรียนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม  ทําการประเมินผล
ความคิดเห็นของกลุมผูดําเนินการจัดการความรูใน
สวนคําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหาและสวน
มาตราสวนประมาณคาใชคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สวนการศึกษาผลความคิดเห็นของกลุม      
ผูไดรับความรูดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         สําหรับการรับรองรูปแบบการจัดการความรู  
ดํา เนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคาความถ่ี 
คา เฉ ล่ียความสอดคลอง  ( IOC) และคา เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

           ผลการวิจัย ในวิจัยครั้งน้ีพบวา 
        1. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรูในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตสูสังคมของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเชิงคุณภาพพบวา ผูเรียนที่ดําเนินการ
จัดการความรู  มีความพึงพอใจตอรูปแบบและเปน
รูปแบบที่เหมาะสม  สําหรับผลการประเมินความรู
ความสามารถที่ไดจากการจัดการความรูของกลุม
ตัวอยางผูดําเนินการจัดการความรู  มีผลการประเมิน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด( X =3.65, S.D.= .22)    
         2. ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการความรูในการ
เ รี ย น ก า รสอนร ะ ดั บบั ณ ฑิ ตศึ ก ษ า ขอ งสั ง ค ม
กลุมเปาหมาย  (นักศึกษาระดับปริญญาตรี) พบวา 
ความคิดเห็นโดยรวมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(รวม 4 ช้ันป)  ที่มีตอสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสที่ได
จากการจัดการความรูระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.37, S.D.= .26)  
โดยดานรูปแบบการนําเสนอ โดยรวมอยูในระดับมาก   
( X = 3.24, S.D.= .28) ดานความรูที่ไดรับโดยรวมอยู
ในระดับมาก ( X = 3.49, S.D.=  .32)  แตพบวาดาน
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ความรูท่ีไดรับโดยรวมนักศึกษาช้ันปท่ี 2 มีความ
คิดเห็นในระดับมากท่ีสุด ( X = 3.56, S.D.= .25)    
         3. ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการความรูในการ
เ รี ย นก า รสอนร ะ ดับ บัณ ฑิ ต ศึ กษ า ขอ งสั ง ค ม
กลุมเปาหมายบุคคลท่ัวไป  พบวา  ความคิดเห็น
โดยรวม  ของผูไดรับความรูบุคคลทั่วไป   ท่ีมีตอสื่อ
การเรียนรูอิเล็กทรอนิกส ท่ีไดจากการจัดการความรู
ระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม  มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มาก  ( X = 3.39, S.D.= .33)  ดานรูปแบบการนําเสนอ
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.28, S.D.= .35) สวน 
ดานความรู ท่ีไดรับ  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด          
( X = 3.50, S.D.= .41)    
         4. ผลการรับรองรูปแบบการจัดการความรูใน
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคม  โดยรวม
ผูทรงคุณวุฒิทําการรับรองทุกประเด็นหลัก  ประเด็น
รองและประ เ ด็นย อ ยของรู ปแบบ ท่ี พัฒนา ข้ึน                      
( X =  .89, S.D.= .35)  เม่ือพิจารณาแตละประเด็นหลัก  
พบวา  ประเด็นแนวคิดพ้ืนฐาน  มีคาความสอดคลอง
เฉล่ียสูงท่ีสุด( X = .91, S.D.= .34) รองลงมาคือ 
องคประกอบของการจัดการความรู ( X = .89 ,                
S.D.= .36) และตํ่าท่ีสุดคือ  กระบวนการจัดการความรู
( X = .88, S.D.= .38)      
 

            การอภิปรายผล 
         1. ความคิดเห็นท่ีมีตอรูปแบบการจัดการความรูใน
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสูสั งคมของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีดําเนินการจัดการความรู
พบวามีความพึงพอใจตอรูปแบบและเปนรูปแบบท่ี
เหมาะสม  อาจเน่ืองมาจากรูปแบบไดพัฒนาขึ้นอยางเปน
ระบบ โดยทําการศึกษา วิเคราะหเน้ือหา จากรูปแบบท่ี  
คัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดีจากตางประเทศ จํานวน 31 รูปแบบ  
และในประเทศ จํานวน 27 รูปแบบ และไดผานการ
ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  5 ทาน  นําไปปรับปรุง
และนําไปทดลองใช จึงสงผลใหผูเรียนมีความพึงพอใจ
และเห็นวารูปแบบมีความเหมาะสม สอดคลองกับ
ผลการวิจัยท่ีพบวานิสิตมีความพึงพอใจในการเรียน
การสอนท่ีใช กลยุทธการจัดการความรู[2] รูปแบบ  

การจั ดก า รคว าม รู ในสถาน ศึกษ าขนาด เ ล็ ก มี
ประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน[3] ในมหาวิทยาลัยราชธานี 
ผูบริหารและคณาจารยมีความพึงพอใจและประเมิน
ความสําเร็จของการจัดการความรูในระดับมาก[4] 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
บุคลากรทุกกลุมมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการ
ความรูระดับมาก  และเห็นวาการดําเนินการจัดการ
ความรูประสบความสําเร็จระดับมาก [5] รูปแบบการ
จัดการความรูองคกรชุมชนพ้ืนท่ี  พบวานักจัดการ
ความรูในชุมชน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก[6] การใชกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียน
ธรรมชาติทําใหระดับของการจัดการความรูของผูเรียน
อยูในเกณฑดีทุกคนและทุกดาน[7] ตลอดจนผลการ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังใชตัวแบบการจัดการ
ความรูของครูพบวา มีความรูความเขาใจในการจัดการ
ความรูสูงข้ึน[3] สวนความคิดเห็นตอกระบวนการแต
ละ ข้ันตอนของรูปแบบการจัดการความ รู ท่ี ใช
ดําเนินการ พบวามีความพึงพอใจตอกระบวนการแตละ
ขั้นตอน และมีเหมาะสม อาจเน่ืองมาจากในกระบวนการ
แตละขั้นตอนผูเรียนไดมีการดําเนินการอยางมีสวนรวม 
(Participation) มีความเปนองคกร  มีการดําเนินการใน
ลักษณะการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) โดยมุงท่ี
ความรูหลักใหเปนประโยชนตอสังคม  
         สําหรับผลการประเมินความรูความสามารถท่ีได
จากการจัดการความรูของกลุมตัวอยางดําเนินการ
จัดการความรู  มีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก การจัดการความรูครั้งน้ีได
ทําอยางเปนระบบ  มีขั้นตอนในแตละกระบวนการ
ชัดเจนสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผลการใช 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู                                
ท่ีเสริมสรางสมรรถนะการสอนของนักศึกษาครูอยูใน
ระดับปานกลาง และกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและสมรรถนะการสอนสูงกวากลุมควบคุม[8] 
การพัฒนาตัวแบบการจัดการความรูของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก พบวา  ครูและนักเรียนไดองคความรูใหมท่ี
ผลิตเปนช้ินงาน[3] 
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         2. ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการความรูในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสังคมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีพบวา ความคิดเห็นโดยรวม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม 4 ช้ันป)  ท่ีมีตอสื่อ
การเรียนรูอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดการความรูอยู
ในระดับมาก โดยดานรูปแบบการนําเสนอโดยรวมอยู
ในระดับมาก  ดานความรูท่ีไดรับโดยรวมอยูในระดับ
มาก แตพบวาดานความรูท่ีไดรับ นักศึกษาช้ันปท่ี 2   
อยูในระดับมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก รูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนไดเนนความรูท่ีมุงสูสังคม  และความรูท่ีจัดการ
ตองเปนไปตามความตองการ นโยบาย และวิกฤตท่ี
สามารถประยุกตใชและเปนประโยชน  ผูจัดการความรูท่ี
เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะผานการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรีจะทราบความตองการความรูท่ีจะเปน
ประโยชนและความตองการของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีเปนอยางดี  สอดคลองกับ รูปแบบการจัดการความรู
เพ่ือการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  
สงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห  
และการแลกเปล่ียนความรูในการทํางาน[9]  
         3. ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการความรูในการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของสังคมของบุคคล
ท่ัวไปท่ีไดรับความรู พบวาความคิดเห็นโดยรวม  ท่ีมี
ตอสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสท่ีไดจากการจัดการ
ความรูระดับบัณฑิตศึกษาสูสังคมอยูในระดับมาก  โดย
ดานรูปแบบการนําเสนอโดยรวมอยูในระดับมาก สวน 
ดานความรูท่ีไดรับโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  อาจ
เน่ืองมาจากเหตุผลในทํานองเดียวกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ท่ีวารูปแบบการจัดการความรูในครั้งน้ีเนน
ท่ีความรูสูสังคม  และนักศึกษาบัณฑิตศึกษามีความ
หลากหลาย และมีความรูความสามารถท่ีแตกตางกัน การ
ไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทําใหความรู เปนไปตาม
ความตองการของสังคม  สอดคลองกับผลการวิจัยท่ี
พบวา ประสิทธิผลจากการนํารูปแบบการจัดการความรู
เพ่ือ การบริหารงานวิชาการ  สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม   
ไปใช  ทําใหเกิดการบริหารแบบมีสวนรวมของทุกฝาย

ในทุกข้ันตอน[9] และเครือขายการจัดการความรูครู
เพ่ือศิษยภายในคณะศึกษาศาสตร สงเสริมใหคณาจารย  
บุคลากร นิสิตไดเขามาเรียนรูในการบริหารจัดการ
โครงการแบบมีสวนรวมเพ่ือสืบทอดองคความรูและ
ขยายผลการดําเนินงานในอนาคต[10]  
         4. การรับรองรูปแบบการจัดการความรูในการ
เ รี ยนการสอนระ ดับ บัณฑิต ศึกษาสู สั ง คมโดย
ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ผูทรงคุณวุฒิทําการรับรองรูปแบบ
ในองคประกอบ  กระบวนการ  และข้ันตอนในทุก
ประเด็นของรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน และใหความคิดเห็น
เพ่ิมเติมวาเปนรูปแบบท่ีดีมากและดี สามารถนําไป
ประยุกตใชไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ  อาจเน่ืองมาจาก 
รูปแบบไดพัฒนาข้ึนอยางเปนระบบ มีความยืดหยุน 
สามารถดําเนินการข้ันตอนใดกอนก็ได หรือดําเนินการ
พรอมกันหลายข้ันตอนก็ได การนําการจัดการความรูมา
ใชในการเรียนการสอน ทําใหเอ้ือตอการเรียนรูในสภาพ
เดียวกับองคการเรียนรู  สอดคลองกับ รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบการจัดการความรู  ซึ่งไดรับ
การประเมินความเหมาะสมโดยผูเช่ียวชาญท่ีระดับมาก
ท่ีสุด[8] รูปแบบการจัดการความรูในการประกัน
คุณภาพ  คณะศึกษาศาสตร โดยรวมมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากท่ีสุด[10] การจัดการความรู  คณะ
พยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยราชธานี  ทําให รูปแบบ
การจัดการความรูมีประสิทธิภาพเหมาะสมในระดับ
มาก[4]  
         รู ป แ บ บ ท่ี พั ฒ น า ข้ึ น ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ
กระบวนการ สอดคลองกับโมเดลการวัดการจัดการ
ความรูท่ีมีประสิทธิภาพท่ีพบวา “องคประกอบยอย
กระบวนการ” มีคานํ้าหนักองคประกอบสําคัญมาก
ท่ีสุดและมีความแปรผันรวมกับโมเดลการจัดการ
ความรูท่ีมีประสิทธิภาพในระดับท่ีสูงมากคือ รอยละ 
95.0 แสดงใหเห็นวาการจัดการความรูท่ีมีประสิทธิภาพ
ควรใหความสําคัญกับกระบวนการ[11]  
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4. สรุปผลการวิจัย 
         ในการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดวา
รูปแบบการจัดการความรูสูสังคมสามารถนําไปใชใน
การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยผลการวิจัย
พบวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบและเห็นวา
เหมาะสม และมีความรูความสามารถในระดับมากท่ีสุด 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสื่อท่ีได
จัดการความรูและความรูท่ีไดรับในระดับมาก สวน
บุคคลท่ัวไปมีความคิดเห็นตอสื่อท่ีไดจัดการความรูใน
ระดับมากและความรูท่ีไดรับในระดับมากท่ีสุด สําหรับ
ขอเสนอแนะควรมีการนํารูปแบบไปใชกับระดับ
การศึกษาอื่น การวัดผลการเรียนรูดานอ่ืนเชน ทักษะ
การคิด ทักษะทางสังคม เปนตน หรือการศึกษาใน
ลักษณะของผูเรียนท่ีแตกตางกัน 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริหารคลินิกทันตกรรม 
 

ธาดา  จันตะคุณ1  จันทรจิรา  รินทะรึก1  ธิติ  จันตะคุณ2 และ เกษรินทร รุงเรือง3  
 

บทคัดยอ—  งานวิจัยน้ีนําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับบริหารคลินิกทันตกรรมเพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทันตแพทย รวมถึงผูปวย และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชตอระบบ โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นมีลักษณะการทํางานบนวินโดวแอพพลิเคชัน ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชสําหรับพัฒนาระบบไดแก Microsoft Visual 
C#2008  และระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2005 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบใช
ผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน มีผลการประเมินคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.43 และผล     
การประเมินความพึงพอใจผูใชงานทั่วไป จํานวน 10 คน มีผลการประเมินคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40 สรุปวาระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับดีและสามารถนําไปใชงานไดอยางดี 

คําสําคัญ  ระบบสารสนเทศ  ระบบคลินิกทันตแพทย  ระบบบริหารคลินิกทันตกรรม  
 

1.บทนํา 
         คลินิกทันตกรรมทําหนาที่ใหบริการดูแลสุขภาพ
ปากและฟนของประชาชน โดยมีบทบาทและความ
รับผิดชอบดูแลผูปวยตามนโยบายอยางมีกระบวนการ
ที่ เปนมาตรฐาน กระบวนน้ีจะเก็บรายละเอียดของ
ผูปวยแตละราย โดยการรักษาจําเปนตองมีขอมูลที่
ถูกตองที่สุด ระบบที่มีความถูกตองแมนยําจึงเปน
เครื่องมือสําคัญที่ชวยผลักดันองคกรใหสามารถ
ประสบความสําเร็จและสามารถรองรับการแขงขันได 
ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ สูงรวดเร็ว และ
ชวยประหยัดงบประมาณในระยะยาว โดยผูใชตองมี
ความรูความเขาใจในระบบสารสนเทศ เพ่ือสามารถ
นําไปใช ง านไดตรงตาม วัต ถุประสงค และ เ กิด
ประโยชนสงูสุด 
 
 

         1สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
E-mail: 1thada@cs.rmu.ac.th, noo_zine1111@hotmail.com 
         2สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
E-mail: thiti100@hotmail.com 
         3สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
E-mail: ann_annnn@hotmail.com 

 
         คลินิกธีรวัฒนทันตแพทยมีการเก็บขอมูลใน
รูปแบบเอกสารท่ีเปนกระดาษ ทําใหเกิดปญหาการ
ชํารุด สูญหาย กระจัดกระจายได ซึ่งจะทําใหเสียเวลา 
และเปนการยากในการคนหาและนําขอมูลมาใช
ประโยชนตาง ๆ ซึ่งทําใหการดําเนินงานของคลินิก  
ทันตกรรมขาดเสถียรภาพและอาจกอความเสียหาย   
ตอกิจการเชิงธุรกิจได   
         ดั ง น้ั น ผู วิ จั ย จึ ง ไ ด มี แ นวคิ ด พัฒน า ร ะบบ
สารสนเทศสําหรับบริหารคลินิกทันตกรรมขึ้น เพ่ือ
จัดเก็บ จัดการ คนหา และนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ 
กับการดําเนินงานของคลินิกมาใชประโยชนไดอยาง
เหมาะสม ลดความซ้ําซอนในการจัดการกับเอกสารท่ี
อยูในรูปแบบกระดาษและเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินกิจการใหไดสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 

1. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
 

         ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร(Management 
Information System: MIS) เปนระบบท่ีใหสารสนเทศ
ที่สัมพันธกับการดําเนินงานขององคการ [1] เชน การ
ใช MIS เพ่ือชวยเหลือกิจกรรมของลูกจาง เจาของ
กิจการ ลูกคา และบุคคลที่เก่ียวของกับองคการ เปนตน  
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

         งานวิจัยเรื่องโปรแกรมบริหารระบบสารสนเทศ
คลินิกทันตกรรม [2] ชวยจัดเก็บระเบียนผูปวย ขอมูล
ทันตแพทย ขอมูลการวางแผนการรักษา ขอมูลการ
วินิจฉัยโรคทางชองปากและฟนทางทันตกรรม รวมท้ัง
ความสามารถในการคนหาที่รวดเร็วการออกรายงาน
และการจัดการระบบคลังยาและเวชภัณฑ สงผลให
สามารถติดตามประวัติการใหบริการการรักษาที่
ตอเน่ืองและอํานวยความสะดวกรวดเร็วของขั้นตอน
การทํางานในคลินิกยิ่งขึ้น 
            งานวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก [3] เพ่ือนําไปใชในการ
ส นับส นุนการ ดํ า เ นินง าน กิ จก ารของโรง ง าน
อุตสาหกรรมขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
โปรแกรมน้ีมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูลตางๆ   
มีการจัดการเบิก จายวัสดุ เครื่องมือตางๆ ในการทํางาน
มีแสดงสวนประกอบวัสดุที่ใชในการทําสินคาแตละ
ชนิดรวมถึงแสดงรายช่ือผูคาวัสดุตางๆ และสามารถ
ออกรายงานตางๆ  
         งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 
ชวยในการจัดการซอมบํารุงเครื่องจักรสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม [4] เพ่ือจัดการขอมูลเครื่องจักร อะไหล 
ผู ผลิต  แผนงานซอมบํ ารุ งและประวั ติการซอม
บํารุงรักษาเครื่องจักร  ซึ่งสามารถประยุกตใช กับ
โรงงานที่มีเครื่องจักรจํานวนมาก ผลจากการสํารวจ
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูใชงานระบบ สรุปไดวา 
ระบบที่ พัฒนาขึ้นเปนระบบงานท่ีสามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือชวยในการจัดการซอมบํารุงเครื่องจักร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
           งานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการจัดการสินคา
คงคลัง เพ่ือพัฒนาระบบสินคาคงคลัง [5] โดยมี
ขั้นตอนในการติดตามการผลิตโดยอัตโนมัติ ซึ่งชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางานใหกับพนักงานได
เปนอยางดีและสามารถเสนอรายงานตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
         งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหและออกแบบระบบ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ข อ ง โ ร ง พ ย า บ า ล ทั น ต ก ร ร ม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร [6] ทําการศึกษาระบบ
การทํางาน และวิเคราะหความตองการของหนวยงาน
ตางๆภายในโรงพยาบาลทันตกรรม วาแตละหนวยงาน
มีความตองการใชคอมพิวเตอรในงานใดบาง ในสวน
ของการออกแบบระบบงานจะออกแบบรายงานตางๆ 
ที่จําเปนตองใชในระบบงานใหมทั้งทางจอภาพและ
เครื่องพิมพ ออกแบบขอมูลนําเขาและแฟมขอมูลที่มี
การจัดเก็บ  
         งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศคลินิก
ทันตกรรม [7] ซึ่งประกอบไปดวยระบบยอยตางๆ คือ 
ระบบเวชระเบียน ระบบนัดหมาย ระบบการเงิน ระบบ
สต็อกยา และระบบฐานขอมูลคลินิก โดยระบบจะ
ทํางานในลักษณะเว็บเบสแอพพลิ เค ช่ัน  ระบบมี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมากและสามารถนําไปใช
งานไดเปนอยางดี 
         จากการศึกษางานวิจัยขางตนสรุปไดวาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบท่ีครอบคลุมครบถวนจะ
ทําใหไดระบบงานที่สมบูรณและนําไปพัฒนาระบบ
เพ่ือใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 การวิเคราะหระบบ  
 

         วิเคราะหระบบการทํางานของคลินิกทันกรรม 
ออกเปน 7 ระบบยอย ดังภาพที่ 1 ประกอบดวย 
         1) ระบบแฟมเอกสาร ซึ่งเก็บขอมูลของผูปวย 
         2) ระบบจัดเก็บขอมูลการเขารับการรักษา 
         3) ระบบจัดเก็บขอมูลยา 
         4) ระบบคํานวณคาใชจายในการรักษา 
         5) ระบบจัดการเก่ียวกับการนัดหมาย 
         6) ระบบบริหารงานดานบุคคลภายในคลินิก 
         7) ระบบจัดการดานเอกสารรายงาน 
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ภาพท่ี 1 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 
 

2.2 การออกแบบระบบ 
 

         จากการวิเคราะหระบบ ผูวิจัยไดทําการออกแบบ
ฐานขอมูลของระบบสารสนเทศสําหรับบริหารคลินิก
ทันตกรรม ซึ่งออกแบบได ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพท่ี 2 การออกแบบฐานขอมูลของระบบ 

2.3 การพัฒนาระบบ 

         การพัฒนาระบบสารสนเทศ  สวนใหญจะ
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ ที่กําหนดไวตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle, 
SDLC) ซึ่งรูปแบบวงจรการพัฒนาระบบจะมีหลาย
แนวทาง ตามแตนักพัฒนาระบบจะเลือกใช ไดกลาวถึง

การพัฒนาซอฟตแวร (Software) ตามปกติแลวจะ
ประกอบไปดวยกลุมกิจกรรม 3 สวนหลัก [7] ดวยกัน 
คือ การวิเคราะห (Analysis) การออกแบบ (Design) 
และการนําไปใช (Implementation) ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพท่ี 3 วงจรการพัฒนาระบบ 

         โดยพัฒนาในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน โดยใช
เทคโนโลยี ไดแก Microsoft Windows 2003 Server 
จัดการในสวนเว็บเซิรฟเวอร Microsoft SQL Server 
2005 ซึ่งชวยบริหารจัดการฐานขอมูล, Microsoft 
Visual C# 2008 ซึ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนา 
ทําใหระบบสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จาก น้ันนําระบบที่ พัฒนาขึ้นไปทําการประเมิน 
ประสิทธิภาพโดยผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาระบบ และ
ผูใชทั่วไปทําการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพระบบ 

2.4 การทดสอบระบบ 
         2.4.1 การทดสอบโดยผูพัฒนาระบบ ใชวิธีการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบแบล็กบอกซ (Black Box 
Testing) เปนกระบวนการทดสอบการทํางานของ
ระบบโดยรวมท้ังหมดวากระบวนการทํางานถูกตอง
ตามวัตถุประสงคที่ตองการหรือไม 
         2.4.2 การทดสอบระบบในขั้นเบตา (Beta Stage) 
นํ าระบบไปทํ าการทดสอบประสิทธิภาพ  โดย
ผูเช่ียวชาญทางดานการพัฒนาระบบจํานวน 5 คน และ
ผูใชงานทั่วไปจํานวน 10 คน โดยผูวิจัยกําหนดหัวขอ
ของการทดสอบคือ การทดสอบการทํางานตามความ
ตองการของผูใช การประเมินหนาที่โปรแกรม การ
ประเมินดานการใชโปรแกรม และความปลอดภัย 
จากน้ันทําการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศคลินิกทันตกรรม 
โดยมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
3.1 ผลการดําเนินงานในสวนการรักษาความปลอดภัย  
         การเขาใชงานระบบ ผูใชสามารถกรอก User และ 
Password แลวคลิกที่ปุมเขาระบบเพื่อเขาสูระบบการ
ทํางาน หรือยกเลิกการเขาใชงานระบบ ดังภาพที่ 4  
 

 
 

ภาพท่ี 4 หนาจอสําหรับเขาสูระบบ 
 

3.2 ผลการดําเนินงานในสวนการจัดการขอมูลผูปวย  
 

         การจัดการขอมูลของผูปวย โดยผูใชสามารถ 
คนหาผูปวย เพ่ิมขอมูลผูปวย บันทึกขอมูลผูปวย แกไข
ขอมูลผูปวย และลบขอมูลผูปวยได ดังภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพท่ี 5 หนาจอแสดงขอมูลผูปวย 
    

3.3 ผลการดําเนินงานในสวนขอมูลใบงานประจําวัน  
 

         บันทึกการเขารับบริการและซื้อสินคาของผูปวย 
ซึ่งจะสามารถทําการเพ่ิม/ลบใบงาน รายการบริการ 
สินคาที่ซื้อไปได และสามารถแสดงคาใชจายทั้งหมดท่ี
ผูปวยจะตองจายใหกับทางคลินิก ดังภาพที่ 6 

 
 

ภาพท่ี 6 หนาจอขอมูลใบงานประจําวัน 
 

3.4 ผลการดําเนินงานในสวนรายงานการนัดหมาย            

         ใชพิมพรายงานใบนัด ดังภาพที่ 7 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนาจอขอมูลการนัดหมาย 
 

3.5 ผลการดําเนินงานในสวนใบเสร็จรับชําระเงิน 
    

 
 

ภาพท่ี 8 หนาจอขอมูลใบเสร็จรับชําระเงิน 
 
 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-3IT-003                                                         216 

3.6 ผลการดําเนินงานในสวนรายงานรายรับประจําเดือน  
 

         ร า ยละ เ อี ย ด จํ านวน เ งิ น  ยอดร วมร า ย รั บ
ประจําเดือน ดังภาพที่ 9 
 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงรายงานรายรับประจําเดือน 
 

4. สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 
 

         ระบบคลินิกทันตกรรมที่พัฒนาขึ้น เปนระบบ
เก็บขอมูลเปนระเบียบมีรูปแบบที่แนนอน ทําใหเกิด
ความสะดวกในการเรียกใช รวดเร็วในการคนหาขอมูล 
ซึ่งสามารถนําสารสนเทศที่ไดไปใชในการบริหาร
จัดการในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากการ
พัฒนาระบบได มี ก า รประ เ มิ นคว าม พึ งพอใจ 
ผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอระบบอยูในระดับดี มี
คาเฉล่ียเทากับ 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.43 สวนกลุมผูใชงานน้ันมีความพึงพอใจตอระบบอยู
ในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.40 สรุปไดวาระบบที่พัฒนาขึ้น      
มีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
 

ขอเสนอแนะ 
           ควรพัฒนาเพ่ิมระบบยอยที่สามารถวิเคราะห
สถิติการเขารับการรักษาออกมาเปนกราฟ โดยสามารถ
วิเคราะหจาก เพศ อายุ สถานะภาพ และชวงเวลาที่เขา
รับบริการการรักษาซึ่งจะทําใหทราบวาผูปวยนิยมเขา
มารับการรักษาในวันใดมาก หรือนอยเพียงใด เดือนใด
มีผูปวยเขารับการรักษามากที่สุด ทําใหสามารถวาง
แผนการปฏิบัติงานของกิจการคลินิกไดอยางเหมาะสม 
 
 

5. เอกสารอางอิง 
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ความรู.” กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูชัน, 2549. 
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การเลือกซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการสอนพัฒนาเว็บ 
 

 ณัทณรงค  จตุรัส 1    และ ธีรวัฒน   ไพบูลยกุลกร 2  

  

บทคัดยอ—   งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือศึกษาวา สถาบันการศึกษาควรพิจารณาปจจัยใดบางในการเลือกใชซอฟตแวร
และภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการสอนพัฒนาเว็บ ผูวิจัยไดใชโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีเปนโมเดลในการศึกษา     
โดยเพ่ิมตัวแปรภายนอกอีกสองตัวแปรไดแก ความรูภาษาคอมพิวเตอรเดิม และ เครื่องมือดานความปลอดภัย ใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยโมเดลสมการโครงสราง  กลุมตัวอยางที่ใชคือนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศช้ันปที่ 4 และ
บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศจํานวน 175 คน ใชการสํารวจดวยแบบสอบถามออนไลน  ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา 
การเลือกซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรสําหรับการสอนพัฒนาเว็บ ตองพิจารณาดังตอไปน้ี 1)โปรแกรมและ
ภาษาคอมพิวเตอรตองสามารถเรียนรูและเขาใจไดงาย 2) ผูเรียนตองมีความเช่ือมั่นวาจะไดรับประโยชนในการนําไปใช
งานจริงและสามารถทําใหผลงานเปนที่ยอมรับ และ 3) ควรเลือกภาษาที่คลายกันหรือสัมพันธกันกับการเรียนในวิชา
พ้ืนฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูไดรวดเร็วขึ้น และ 4) ควรเลือกโปรแกรมและ
ภาษาที่มีเครื่องมือสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยเพ่ือเปนประโยชนตอการใชงาน  

คําสําคัญ  การเขียนโปรแกรมเว็บ  การพัฒนาเว็บ การยอมรับเทคโนโลยี 

1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
         วิชาที่สอนเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซตไดถูก
บรรจุในหลักสูตรการเรียนของสาขาวิชาที่เก่ียวของกับ
คอมพิวเตอรในสถาบันการศึกษาตางๆ  จุดมุงหมายของ
การเรียนการพัฒนาเว็บไซตคือตองการใหนักศึกษามี
ทักษะและความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร  สามารถนําไปประกอบอาชีพ   ใน
หนวยงานตางๆ ได [1-4]  เน่ืองจากเครื่องมือและ
ภาษาคอมพิวเตอรในการพัฒนาเว็บไซตมีใหเลือกใช 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         1สาขาวิชาระบบสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี  12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-3259                  
E-mail:  mr.natnarong@gmail.com  
         2ผูเชี่ยวชาญประจําโครงการปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี  12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-3259                  
E-mail:  terawatp@gmail.com 
 

 
เปนจํานวนมาก ไมสามารถทํา การสอนไดทั้งหมด 
ดังน้ันการตัดสินใจของสถาบันการศึกษาวา จะเลือกใช
เครื่องมือใดในการสอนน้ัน ตองพิจารณาเลือกอยาง
ถูกตองและตองเหมาะสมกับผูเรียนเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร[5] ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงไดทําการศึกษาวา 
สถาบันการศึกษาควรพิจารณาปจจัยอะไรบางในการ
เลือกใชเครื่องมือและภาษาคอมพิวเตอรในการสอน
พัฒนาเว็บ  เพ่ือสามารถตอบสนองใหผูเรียนไดรับ
ป ร ะ โ ยชน จ า กก า ร เ รี ย น และส าม า ร ถ ใช ง า น
ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาเว็บไซตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการออกไปปฏิบัติงานจริงเมื่อ
จบการศึกษาตอไป 
 

1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 

         1.2.1 ภาษาคอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาเว็บ 
         เ ว็บ เพจ  แบ งออก เปนสองประ เภท  ได แก            
เว็บเพจแบบสถิต (Static Webpage) และเว็บเพจแบบ
พลวัติ (Dynamic Webpage) โดยเว็บเพจแบบสถิตไม
สามารถโตตอบหรือรับขอมูลจากผูใชงานได มีลักษณะ
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คงที่ตลอดไป ตัวอยางของการนําเว็บเพจแบบสถิตไป
ใชงานไดแก เว็บเพจสําหรับประชาสัมพันธขอมูล          
เ ว็บ เพจสํ าหรั บแสดงรายละ เอี ยดสินค า  ส วน               
เว็บเพจแบบพลวัติสามารถโตตอบหรือรับขอมูลตาง ๆ 
จากผูใชงานได ตัวอยางเชน เว็บเพจที่มีความสามารถ
ในการคนหาขอมูลได เว็บเพจสําหรับการขายสินคา
เชน การสั่งซื้อสินคาออนไลน 
         ภาษาที่ใชในการเขียนเว็บเพจมีสองประเภท 
ไดแก Markup Language และ Scripting Language 
ภาษาประเภท Markup Language มีการทํางานใน
ลักษณะ Client Site Script แปรผลโดยเว็บบราวดเซอร 
ตัวอยางไดแก HTML JavaScript VBScript CSS สวน
ภาษาประเภท Scripting Language มีการทํางานใน
ลักษณะ Server Site Script แปรผลโดยเว็บเซิรฟเวอร 
ตัวอยางไดแก PHP ASP ASP.NET Perl และ JSP  
 

         1.2.2 การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) 
         โมเดลการยอมรับเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น  
โดย  Fred Davis[6] โดยโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
สามารถใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหถึงการยอมรับ
ของผูใชงานเมื่อตองใชงานกับเทคโนโลยีใหมๆ โดย
โมเดลไดเสนอวา มีปจจัยที่สําคัญสองประการท่ีจะทํา
ใหเกิดการยอมรับเทคโนโลยีใหมและใชงานตอเน่ือง 
ไดแก 1) การรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ (Perceived 
usefulness:PU) โดยเช่ือมั่นวาสิ่งใหมน้ันจะทําใหเกิด
ประโยชนและทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และ 2) การรับรูถึงการใชงานงาย(Perceived ease-of-
use:PE) หากผูใชไดรับรูว า เทคโนโลยีสิ่ งใหม น้ัน
สามารถใชงานไดงายไมยุงยากซับซอนจะทําใหเกิด
ความคิดที่จะใชตอไปอยางตอเน่ือง จนสงผลตอการ
ยอมรับเทคโนโลยีน้ัน อยางไรก็ตามโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยีไดเปดกวางไว  นอกจากปจจัย PU และ PE 
แลวยังมีปจจัยภายนอกอ่ืนๆ  ที่สงเสริมโมเดลการ
ยอมรับ เทคโนโลยีดวย  โดยโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยีแสดงดังภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพท่ี 1 Technology Acceptance Model 
 

         1.2.3 โมเดลสมการโครงสราง (Structure Equation 
Model) 
         โมเดลสมการโครงสราง คือ เทคนิคทางสถิติที่ใช
สําหรับการทดสอบเพ่ือประเมินความสัมพันธเชิง
สาเหตุ สามารถใชไดทั้งการทดสอบทฤษฎีและการ
สรางทฤษฎี โดยมีคุณลักษณะที่ทดสอบโมเดลพรอม
กันไดในครั้งเดียว  โมเดลการยอมรับเทคโนโลยีที่ใช
ในการวิจัยน้ี ตองวิเคราะหโดยโมเดลสมการโครงสราง 
เพ่ือทดสอบถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ [7, 8] 
1.3 กรอบการวิจัย 
         งานวิจัยน้ีตองการศึกษาวาควรพิจารณาถึงปจจัย
ใดบางเพ่ือเลือกใชซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรใน
การสอนพัฒนาเว็บ โดยใชกรอบงานวิจัยโมเดลการ
ยอมรับเทคโนโลยี  เปนเครื่องมือในการศึกษา  มีการ
เพ่ิมตัวแปรภายนอกเขาไปในโมเดลจํานวน 2 ตัวแปร 
ไดแก ความรูพ้ืนฐานเดิมดานภาษาคอมพิวเตอร และ 
เครื่องมือดานความปลอดภัย นอกจากน้ีไดยุบรวม  
สวนของการใชงานตอเน่ืองจนเกิดการยอมรับเปนตัว
แปรในการศึกษาเพียงตัวแปรเดียวคือ การยอมรับและ
ใชงาน  

 
 

ภาพท่ี 2 กรอบการวิจัย 
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1.4 สมมุติฐาน 
         H1: การรับรูถึงประโยชนของซอฟตแวรและภาษา 
คอมพิวเตอรจะสงผลเชิงบวกตอการยอมรับและใชงาน 
         H2: การรับรูถึงความงายของซอฟตแวรและภาษา 
คอมพิวเตอรจะสงผลเชิงบวกตอการยอมรับและใชงาน 
         H3: การรับรูถึงความงายของซอฟตแวรและภาษา 
คอมพิวเตอรจะสงผลเชิงบวกตอการรูถึงประโยชนที่ไดรับ 
         H4: ซอฟตแวรที่มีเครื่องมือชวยดานความปลอดภัย
จะสงผลเชิงบวกตอการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ 
         H5: ความรูเดิมของภาษาคอมพิวเตอรจะสงผลเชิงบวก
ตอการรับรูถึงความงายในการใชงาน 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         งานวิจัยน้ีมีขอบเขตของประชากรเฉพาะนักศึกษา
ช้ันปที่ 4 และ บัณฑิตที่จบการศึกษาของสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จํานวน 170 คน โดยนักศึกษาและบัณฑิตที่เปนกลุม
ประชากรน้ัน เปนบุคคลที่มีความสามารถในการพัฒนาเว็บ
เพจ ทั้งแบบสถิตและแบบพลวัติ เน่ืองจากกลุมประชากรที่
ตองการศึกษา มีจํานวนไมมากนักจึงใชการเลือกกลุม
ตัวอยางมาจากจํานวนประชากรท้ังหมด  
2.2 สถิติท่ีใชในวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 2 สวนไดแก 
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร ไดแก 
1) รอยละ 2) คาเฉล่ีย และการวิเคราะหความสัมพันธ
ไดแก 1) สหสัมพันธเพ่ือทดสอบความสัมพันธกันแต
ละคําถาม  2) Cronbach’s coefficient สําหรับทดสอบ
ความเช่ือมั่น (Reliability) 3) Factor Analysis สําหรับ
ทดสอบความถูกตอง (Validity) และ 4) Structure 
Equation Model เพ่ือทดสอบและยืนยันสมมุติฐานของ
โมเดลในกรอบงานวิจัย  

 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 การทดสอบทางสถิติพ้ืนฐาน 
         ผลการวิจัยในสวนของประชากรศาสตร สวน
ใหญมีประสบการณในการใชงานมาแลวประมาณ 1 ป 
คิดเปนรอยละ 80  สวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปน     
รอยละ 75  ความรูและความสามารถในการใชงาน
ภาษาตางๆ แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่1 ความรูดานภาษาคอมพิวเตอรของผูตอบแบบสอบถาม 

ภาษาคอมพิวเตอร จํานวนคนที่รูจักและใชงานได 
ASP.NET 132 

ASP 47 

PHP 120 

JSP 48 

Perl 6 

HTML 150 

JavaScript 106 

VBScript 76 

AJAX 27 

HTML DOM 13 

DHTML 15 

 

3.2 การทดสอบความเช่ือม่ันและความถูกตอง 
         การทดสอบสถิติแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และความเช่ือมั่น Cronbach’s Alpha แสดง ดังตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 สถิติเบื้องตนและสัมประสิทธ์ิความเช่ือถือของ

แตละตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยี กลาวคือ 
 Mean SD Cronbach’s 

Alpha 

Ease-of-use   .751 

ease1 4.34 .71  

ease2 4.30 .67  

ease3 4.30 .77  

Usefulness   .767 

useful1 4.13 .76  

useful2 4.22 .78  

Security   .900 

secure1 4.38 .80  

secure2 4.45 .78  

Self computer language   .901 

self1 3.86 .81  

self2 3.87 .78  

Accept   .739 

accept1 3.88 .76  

accept2 4.04 .73  

accept3 3.99 .89  
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         สวนผลการทดสอบทางสถิติเพ่ือแสดงความถูกตอง
ของแตละกลุมคําถาม ใชการทดสอบสองดานไดแก การ
ทดสอบแรกคือการทดสอบ Convergent Validity เพ่ือแสดง
วาขอมูลแตละกลุมคําถามมีความสัมพันธเฉพาะในกลุม
จริง ใชการวิเคราะหความสัมพันธและการวิเคราะหปจจัย 
แสดงดังตาราง ที่ 3 และตารางที่ 4 สวนการทดสอบที่สอง
คือ Discriminant Validity สังเกตไดจากตารางที่ 3 คําถามแต
ละกลุมไมสัมพันธกับคําถามในกลุมอื่น  ๆ 

3.3 การทดสอบสมมุติฐานและทดสอบโมเดล 
         สมมุติฐานทั้ง 6 ขอไดทดสอบโดยใชการวิเคราะห
สมการโครงสราง ไดผลในครั้งแรก ไมสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยใชการสังเกต จากคา Goodness of 
fit จึงไดทําการ Modification indices จนกระทั่งขอมูล
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแลว โดยมีขอมูล 
Goodness of fit ดังน้ีChi-square = 31.571, df=40, p value=.827, 
GFI = 0.967, AGFI = 0.935, NFI = 0.966, CFI = 1.00 และ             
คา   RMSR  =  0.024 ซึ่งเปนไปตามคาที่แนะนํา แสดงดัง
ตารางที่ 6 สําหรับผลสถิติสําหรับการทดสอบโมเดลไดคา
นํ้าหนักการถดถอยดังภาพที่ 3 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหปจจัย 
 Component 

 1 2 3 4 5 

Ease-of-use

ease1 .107 .808 .192 .102 .079

ease2 .165 .814 .050 .151 .170

ease3 .114 .632 .253 .069 .356

Usefulness

Useful1 .200 .246 .041 .101 .840

Useful2 .168 .159 .177 .147 .824

Security

Secure1 .090 .168 .896 .135 .216

secure2 .117 .201 .916 .139 .024

Self computer language

self1 .230 .160 .219 .875 .093

self2 .121 .115 .077 .928 .156

Accept

accept1 .660 .244 .029 .289 .056

accept2 .806 .182 .081 .056 .202

accept3 .841 -.008 .123 .094 .149

 
                    ตารางที่ 4 ผลการทางสถิติแสดงความสัมพันธระหวางกลุมคําถาม 

 Ease of use  Usefulness Secure Self Accept 

 1 2 3  1 2 1 2 1 2 1 2 3 

ease1 1.000      

ease2 .544 1.000     

ease3 .484 .491 1.000    

useful1 .299 .401 .440  1.000   

useful2 .325 .342 .383  .623 1.000   

secure1 .331 .281 .395  .304 .377 1.000   

secure2 .346 .288 .352  .174 .256 .818 1.000   

self1 .303 .304 .304  .263 .298 .369 .369 1.000   

self2 .234 .274 .253  .279 .295 .257 .245 .820 1.000   

accept1 .243 .386 .195  .287 .304 .230 .207 .387 .336 1.000   

accept2 .268 .285 .344  .393 .298 .226 .208 .339 .232 .450 1.000  

accept3 .184 .184 .221  .275 .310 .195 .216 .319 .249 .431 .588 1.000 

 
 

                         
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

221                                                       NC-3IT-004 

        ตารางท่ี 5 Direct and indirect effect ของโมเดล 
 Direct effect  Indirect effect  Total effect 

 Ease Useful Accept  Ease Useful Accept  Ease Useful Accept 

Secure  .214     .074   .214 .074 

Self .457     .253 .233  .457 .253 .233 

Ease  .553 .321    .190   .553 .511 

Useful   .343        .343 
 

ตารางที่ 6 Goodness of fit Measure 
Goodness of Fit Measure แนะนํา วัดได 

Chi-square/degree of freedom <3.00 0.77 
Goodness-of-fit index (GFI) >0.90 0.967 
Adjusted goodness-of-fit index (AGFI) >0.80 0.935 
Normalized fit index (NFI) >0.90 0.966 
Comparative fit index (CFI) >0.90 1.00 
Root mean square residual (RMSR) <0.10 0.024 

*p < 0.05; **p < 0.01; ***p < 0.001 
 

 
ภาพท่ี 3 ผลการทดสอบโมเดล 

3.4 อภิปรายผล  
         จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีการยอมรับ
สมมุติฐานทั้ง 5 ขอ โดยสมมุติฐานที่ 1 ถึง 3 เปนไป
ตามโมเดล เมื่อผูเรียนไดรับความสะดวกรวดเร็วจะทํา
ใหเกิดความคิดวาเปนประโยชนและเกิดการยอมรับ
และใชงานตอไป สมมุติฐานที่ 4 และ 5 แสดงใหเห็นวา  
การเลือกภาษาที่นักศึกษาคุนเคยมากอนเพ่ือสอนใน
การพัฒนาเว็บ ทําใหเกิดการเรียนรูที่งายไมตองเรียนรู
ใหมทั้งหมด เน่ืองจากมีรูปแบบและคําสั่งที่เหมือนกัน 
ทําใหสามารถประยุกตใชไดทันที  และการเลือก
ซอฟตแวรน้ัน หากซอฟตแวรไมมีการเตรียมเครื่องมือ
ตางๆ ไวให ผูพัฒนาโปรแกรมจะตองจัดทําดวยตนเอง
ทั้งหมด ซึ่งจากผลงานวิจัยแสดงใหเห็นวา การเลือก 

 

 

ซอฟตแวรที่มีการเตรียมเครื่องมือตางๆ มาใหแลวมี
ความสัมพันธตอการรับรูถึงประโยชน เพราะผูใชงาน
สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ (ในงานวิจัยน้ี
ศึกษาเครื่ องมือด านความปลอดภัยที่ซอฟตแวร
จัดเตรียมมาให)  

4. สรุปผลการวิจัย  
         การเลือกซอฟตแวรและภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือ 
ใชในการสอนพัฒนาเว็บ ตองมีการดําเนินการอยาง
เหมาะสม การเลือกตองสงเสริมใหผู เรียนเกิดการ
สัมฤทธิ์ผลในการเรียน  เปนผูที่มีความรูความสามารถ 
ตอบสนองตอการนําไปปฏิบัติงานไดจริง โดยการ
จัดการสอนควรมีการพิจารณาดังตอไปน้ี  1) โปรแกรม
และภาษาคอมพิวเตอรตองสามารถเรียนรูและเขาใจ  ไดงาย 
2) ผูเรียนตองมีความเช่ือมั่นวาจะไดรับประโยชนในการ
นําไปใชงานจริงและสามารถทําใหผลงานเปนที่
ยอมรับ และ 3) ควรเลือกภาษาที่คลายกันหรือสัมพันธ
กัน กับการ เ รี ยนใน วิชา พ้ืนฐานการโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูได
รวดเร็วขึ้น และ 4) ควรเลือกโปรแกรมและภาษาที่มี
เครื่องมือสําหรับการจัดการดานความปลอดภัยเพ่ือเปน
ประโยชนตอการใชงาน อยางไรก็ตามขอเสนอแนะใน
การทําวิจัยในอนาคต อาจพิจารณาปจจัยอื่นๆ ที่เก่ียว
อาจเ ก่ียวของกับการใชงานซอฟตแวรและภาษา 
คอมพิวเตอร ตัวอยางเชน ความคิดเห็นจากผูประกอบการ 
หรือประเด็นคาใชจายสําหรับการซื้อซอฟตแวร เปนตน 
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ภาคผนวก 
 

         คําถามที่ใชในงานวิจัย 

ตัวแปร  คําถาม 

Ease-of-use 

ease1  มีเครื่องมือที่ใชงานไดงาย 

ease2  มีความยืดหยุนในการใชงาน 

ease3  หาแหลงขอมูลความรูเชน ตํารา เอกสารสอน ไดงาย 

Usefulness 

Useful1  เช่ือมั่นวาผลงานจะไดรับการยอมรับ 

Useful2  เช่ือวาจะทํางานไดรวดเร็ว 

Security 

secure1  มีเครื่องมือรักษาความปลอดภัย 

secure2  มีเครื่องมือจัดการฐานขอมูล 

Self computer language 

self1  ภาษาคอมพิวเตอรคลายคลึงความรูเดิม 

self2  เครื่องมือคลายคลึงกับความรูเดิม 

Accept 

accept1  ทานจะใชงานโปรแกรมท่ีทานใชอยู ตอไป 

accept2  ถามีโอกาส ทานจะบอกตอบุคคลอื่น ๆ 

accept3  ถามีโอกาส ทานจะสอนวิธีการใชใหแกบุคคลอื่นๆ ในหนวยงาน 
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การบงช้ีฐานขอมูลเวชระเบียนโดยใช RFID 
 

สุจิตรา  จีนะวงษ1 และ สิทธิชัย  จีนะวงษ1 
 

บทคัดยอ—   เวชระเบียน (Medical Record) เปนบันทึกของแพทย และบุคลากรทางการแพทยในการดูแลรักษาผูปวย    
ในการคนหาเวชระเบียนของผูรับบริการของโรงพยาบาล ตองใชเวลาในการสืบคนนาน เน่ืองดวยโรงพยาบาลสวนใหญ
จัดเก็บเวชระเบียนของผูปวยดวยเอกสาร ทําใหเกิดความลาชาในการเขารับการรักษาพยาบาลของผูปวย  
         งานวิจัยน้ีนําเสนอการนําเทคโนโลยีการบงช้ีโดยใชคล่ืนวิทยุ มาพัฒนาระบบฐานขอมูลเวชระเบียน    
โดยใช RFID Tag แทนบัตรประจําตัวผูปวย ซึ่งบรรจุขอมูลประวัติเบื้องตนของผูปวย ไดแกเลขที่บัตรจําตัวผูปวย      
โรคประจําตัวของผูปวย ประวัติการแพยาและสารเคมีของผูปวย ผลการตรวจวินิจฉัยครั้งสุดทายของผูปวย โดยบัตร
ประจําตัวผูปวยจะนําไปใชในการติดตอกับฐานขอมูลเพ่ือแสดงเวชระเบียนของผูปวยและขอมูลการรักษาพยาบาล
ทั้งหมดของผูปวย ซึ่งพัฒนา โดยภาษา Visual Basic 6 รวมกับ โปรแกรม Microsoft Access 
         ผลการทดลองการบงช้ีฐานขอมูลเวชระเบียน โดยใช RFID พบวาสามารถสืบคนฐานขอมูลเวชระเบียน
ไดอยางรวดเร็วถูกตอง แสดงเวชระเบียนตางๆ ของผูปวยไดครบถวนตามท่ีกําหนดไว  และสามารถพิมพสถิติผูเขารับ
การรักษาพยาบาลในแตละวัน ของแตละแผนกของโรงพยาบาลได  

คําสําคัญ   เวชระเบียน  การบงช้ีโดยใชคล่ืนวิทยุ 

1. บทนํา 
         เทคโนโลยีการช้ีเฉพาะโดยใชคล่ืนวิทยุเปน
ระบบท่ีนําเอาคล่ืนวิทยุมาเปนคล่ืนพาหะเพ่ือใชในการ
สื่อสารขอมูลระหวางอุปกรณสองชนิดที่เรียกวา แท็ก 
(Tag) และตัวอานขอมูล (Reader หรือ Interrogator) ซึ่ง
เปนการสื่อสารแบบไรสาย (Wireless) โดยการนํา
ขอมูลที่ตองการสง มาทําการมอดูเลต (Modulation) 
กับคล่ืนวิทยุแลวสงออกผานทางสายอากาศท่ีอยูใน
ตัวรับขอมูล RFID ในปจจุบันน้ีระบบ RFID สามารถ
ตอบสนองความตองการไดอยางครบถวน มีการนํา
เทคโนโลยี RFID มาประยุกตใชงานในดานตางๆ เชน 
ระบบคลังสินคา ดานระบบการขนสง ดานการทหาร 
ดานการเกษตรกรรมและปศุสัตว ธุรกิจการบิน ธุรกิจ 
 
 

         1ภาควิ ช า วิ ศ วกรรมไฟฟ า   คณะวิ ศ วกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย   
99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทรศัพท: +66(53)-729-600-4 โทรสาร: +66(53) - 729-600 6-7 
E-mail:  phahongsa@hotmail.com ,sithichai19@hotmail.com 
 

 
การเงิน การศึกษา การทองเที่ยว การผลิตอุตสาหกรรม 
ดานการแพทยและสาธารณสุข เปนตน [1] ในดาน
การแพทยและสาธารณสุข เวชระเบียน (medical record) คือ
ขอเขียนหรือเอกสารทางการแพทยทุกประเภทท่ีบันทึก
เก่ียวกับการเจ็บปวย  ของผูปวยทั้งประวัติสวนตัว 
ประวัติครอบครัว ประวัติการแพยา ประวัติการเจ็บปวย
ในอดีตและปจจุบัน[2] มีวัตถุประสงคเพ่ือการระบุ
ขอมูลบงช้ีเฉพาะของผูปวย กอใหเกิดความตอเน่ืองใน
การดูแลรักษาผูปวย เกิดการสื่อสารที่ดีระหวางทีมผู
ให บ ริ ก า ร  ปญหาสํ าคัญ เมื่ อ ผู ป ว ย  เ ข า รั บการ
รักษาพยาบาลคือการรอพบแพทย มีสถิติจาก
โรงพยาบาลตางๆ พบวาผูปวย 1 ราย ใชเวลารอพบ
แพทยนานเกิน 2 ช่ัวโมง และหากเปนโรงพยาบาล
ขนาดใหญ มีผูปวยมาก อาจตองใชเวลาตลอดทั้งวัน[3] 
รวมเวลารอรับยาดวยซึ่งเปนปญหาที่ เ กิดจากการ
บริหารจัดการระบบเวชระเบียนที่ไมดีพอ คือ ตองใช
เวลาในการคนหาแฟมประวัติที่นาน หรือบางครั้งหา 
ไมเจอ เวชระเบียนหายหาไมพบ ขอมูลที่บันทึกไม
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สามารถนํามาใชประโยชนได เพราะบันทึกไมละเอียด
พอ บันทึกผิด หรือไมบันทึกเลย เปนตน ทําใหไม
สามารถระบุขอมูลบงช้ีเฉพาะของผูปวยได ดังน้ัน
ผูพัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการบงช้ีฐานขอมูล   
เวชระเบียนโดยใช RFID โดยนําเอาระบบ RFID มา
ประยุกตใช  สําหรับจัดเก็บดัชนีขอมูลประวัติการ
รักษาพยาบาลของผูปวยเม่ือผูปวยมาติดตอขอรับการ
รั กษาจะสามารถตรวจสอบข อมู ลประ วั ติก าร
รักษาพยาบาลไดอยางรวดเร็วและแมนยํา รวมทั้งยังรู
สถิติสารสนเทศไดเร็วขึ้นเชน ประสิทธิภาพของยา การ
เบิกจายยา ราคายา และติดตามโรคตางๆ อาทิ มะเร็ง 
เบาหวาน หัวใจ ได 
 

2. วิธีการวิจัย 
         การบงช้ีขอมูลเวชระเบียนดวย RFID มี
วัตถุประสงคเพ่ือนําระบบ RFID มาใชเปนตัวบงช้ี
ฐานขอมูลเวชระเบียน ซึ่งมีลักษณะการทํางานเริ่มจาก
การที่นํา Tag มาอานขอมูลโดยเครื่องอาน RFID 
จากน้ัน Reader จะทําการสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอร
จากน้ันผูใชงานจะเปนผูที่จะเลือกวาตองการเรียกอาน
ขอมูลจาก Tag  ฐานขอมูล หรือตองการเรียกขอมูลจาก
ฐานขอมูลโดยใช ขอมูลจากTag เปนตัวเรียกขอมูล  
 

 

 

ภาพท่ี 1 ระบบการบงชี้ขอมูลเวชระเบียนดวย RFID 

 

 

2.1 การออกแบบระบบ 
         ระบบงานเวชระเบียน โดยใช RFID มีทั้งหมด    
2 สวนดวยกันคือสวนของเวชระเบียนผูปวยที่อานจาก
Tag และสวนของเวชระเบียนผูปวยจากฐานขอมูล 
         - เวชระเบียนผูปวยที่อานจาก Tag เปนการอาน
ขอมูลที่เก็บอยูในRFID Tag ซึ่ง จะมีขอมูลของผูปวย
ดังน้ีคือ เลขท่ีบัตร โรคประจําตัว ประวัติการแพยาหรือ
สารเคมีและ ผลการตรวจวินิจฉัยครั้งสุดทาย 

        -  เวชระเบียนผูปวยจากฐานขอมูล คือ เปนการ
อานขอมูลดวย ID ของบัตร RFID Tag แลวทําการเรียก
ขอมูลจากฐานขอมูลมาแสดงซึ่งการทํางานของทั้งสอง
สวนน้ีตองอาศัยการทํางานของโปรแกรมที่ไดจัดทําขึ้น 
มีขอบเขตการทํางานของโปรแกรมในการกําหนด
ขอมูลการแสดงผลออกทางหนาจอในสวนตางๆ  ดังน้ี 

         1) หนาจอ Login  เปนสวนที่ใชในการกรอกชื่อ
และรหัสผานกอนเขาสูโปรแกรมเพ่ือปองกันการเขาใช
โปรแกรมของบุคคลภายนอกโดยผูที่ไดรับอนุญาตเขา
ใชโปรแกรมเชน เจาหนาที่เวชระเบียน แพทย พยาบาล  

         2) หนาจอเวชระเบียน เปนสวนที่ใชในการอาน
และบันทึกขอมูลประวัติของเบื้องตนของผูปวยลงใน
ฐานขอมูลและบัตรประจําตัวผูปวยรวมไปถึงการเลือก
หองตรวจที่จะเขารับการรักษาเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน
สําหรับผูปวยกอนที่จะเขารับการรักษาโดยผูที่จะ
ปฏิบัติหนาที่น้ีคือเจาหนาที่เวชระเบียน 

         3) หนาจอการรักษาพยาบาล  สวนน้ีจะแสดง
ขอมูลประวัติของผูปวย ผลการเขารับการรักษาโดยผูที่
จะทําการบันทึกขอมูลคือแพทยและพยาบาล 

         4 )  หน าจออ านและเขี ยนขอมูลลงบนบัตร
อิเล็กทรอนิกสประจําตัวผูปวย หนาน้ีจะใชในการ
จัดเก็บแกไขขอมูลของผูปวย 

3.  ผลและการอภิปรายผล 
3.1 การทดสอบการเขาสูฐานขอมูล  
         ผลการทดลองและผลการทดสอบของระบบการ
บงช้ีขอมูลเวชระเบียนดวย RFID โดยทางผูดําเนินการ
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ไดทําการกรอกขอมูลที่ตาง ๆ ที่จําเปนลงในฐานขอมูล
แลว เพ่ือใหสามารถทําการทดลองโปรแกรมไดซึ่งมี
รายละเอียดเก่ียวกับการทดลองโปรแกรม มีดังตอไปน้ี 
         3.1.1  การทดลองสวนหนาจอ Login  หลังจาก
ทําการตออุปกรณชุด RFID เขากับพอรต USB ของ
คอมพิวเตอร แลวเขาสูโปรแกรมบัตรอิเล็กทรอนิกสเรา
จะพบหนาตางของหนาจอ Login ปรากฏออกมาใหเรา
ทําการกรอกช่ือและรหัสผานใหถูกตอง ดังแสดงใน
ภาพที่ 2 จากน้ันกดปุมตกลง  ก็จะเขาสูการใชงาน
โปรแกรมระบบงานเวชระเบียนในสวนของหนาจอ 
เวชระเบียน ดังภาพที่ 3 

 
ภาพท่ี 2 หนาจอ Login 

 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอเวชระเบียน 
 

          3.1.2  การทดลองสวนหนาจอเรียกและแกไข
ขอมูลในฐานขอมูล  หลังจากที่เขาสูหนาตางในสวน
หนาจอเรียกและแกไขขอมูลในฐานขอมูล ดังภาพที่ 4 
แลวทําการเลือกโหมดการทํางานโดยคล๊ิกเลือกไอคอน  
ซึ่งจะมีใหเลือกทั้งหมด 5 โหมด คือ 

 

 อานขอมูลบนบัตร 
 อานบัตรแลวเรียกฐานขอมลู 
 สืบคนจากฐานขอมูล 
 บันทึกขอมูลลงบัตร 
 บันทึกขอมูลลงฐานขอมูล 

 

 
ภาพท่ี 4 โหมดการของการเลือกอาน/บันทึกขอมูล 

 

         เมื่อทําการทดลองเลือกโหมด อานบัตรแลวเรียก
ฐานขอมูล  จะเปนการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล
ออกมาแสดง การสืบคนจากฐานขอมูลอีกแบบจะ
สามารถทําไดโดยการกรอกเลขประจําตัวประชาชน 
แสดงในภาพท่ี 5 
 

 
ภาพท่ี 5 การอานบัตรแลวเรียกฐานขอมูล 

 

         เมื่อคล๊ิกปุมการรักษา  จะปรากฏหนาตางสําหรับ
แสดงขอมูลของผูปวย และเมื่อคล๊ิกปุม คนที่ประวัติ
การรักษาแลวเลือกวันที่ขอมูลการรักษาก็จะแสดง     
ดังภาพที่6  
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ภาพท่ี 6 ขอมูลการรักษา 
 

         จากน้ันทําการบันทึกขอมูลลงฐานขอมูลโดย  
การคล๊ิกที่ปุมบันทึกและในสวนของการบันทึกขอมูล
ลงบัตรจะตองกลับไปที่หนาตางเวชระเบียนแลวเลือก
โหมดบันทึกขอมูลลงบัตรกรอกขอมูลแลวทําการ
บันทึก ดังภาพที่7 

 
ภาพท่ี 7 บันทึกขอมูลลงบัตร 

 

         การอานขอมูลจากบัตรก็เชนเดียวกันแตกตางกัน
ตรงที่ตองเลือกโหมดการอานขอมูลจากบัตรดังภาพที่ 8 

 
ภาพท่ี 8 อานจากบัตร 

 

         สวนหนาจอสถิติการเขารับการรักษา การเขารับ
การรักษาพยาบาลในแตละวันจะมีการบันทึกสถิติไว  
และสามารถพิมพออกมาไดเพ่ือนําไปเก็บรักษาในแฟม
สถิติการใหบริการของแผนกได โดยกดปุม Report      
ที่มุมบนซาย คล๊ิกสถิติการเขารับการรักษา แลวเลือก
วันที่ที่ตองการแสดงสถิติกดที่ปุมพิมพเพ่ือพิมพสถิต
ในแตละวันหรือกลับไปยัง เมนูหลักเวชระเบียน         
ดังภาพที่ 9   

 
ภาพท่ี 9 สถิติการเขารับการรักษา 

 

          การบงช้ีฐานขอมูลเวชระเบียนโดยใช RFID มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชระบบ RFID เปนตัวเช่ือมตอใน
การเขาถึงฐานขอมูลเวชระเบียน โดยการบันทึกรหัส
ขอมูลเบื้องตนไวใน tag RFID ซึ่งรหัสขอมูลที่บันทึก
ใน tag  จะสัมพันธกับฐานขอมูลเวชระเบียน  เมื่อนํา 
tag RFID เขาเครื่องอานก็จะสามารถเขาสูฐานขอมูล
เวชระเบียนได  ใชโปรแกรมวิชวลเบสิกในการเขียน
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โปรแกรมควบคุมการเช่ือมตอระบบ RFID กับ
ฐานขอมูลและการติดตอกับผูใชงานผานทางหนา
จอคอมพิวเตอร   การสรางฐานขอมูลใช Microsoft 
Access สรางฐานขอมูลเวชระเบียน ผลการดําเนินงาน
และการทดสอบการเขาสูฐานขอมูลเวชระเบียน
สามารถสรุปไดดังน้ี  

         1. การรับขอมูลจาก  tag RFID  ระบบการบงช้ี
ฐานขอมูลสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดอยางถูกตอง จาก
การทดลองไดทดสอบจํานวน 10 ฐานขอมูล หรือ      
10 คน สามารถระบุฐานขอมูลไดอยางถูกตองทั้งหมด   

         2. ในการเขาสูฐานขอมูลเวชระเบียน หากผูรับบริการ
ยังไมเคยเขารับบริการ ระบบสามารถสรางฐานขอมูล
ขึ้นใหม และบันทึกขอมูลเบื้องตนไวใน tag RFID ซึ่ง
จะใชเปนบัตรประจําตัวผูปวย หากภายหลังเขารับ
บริการใหมก็สามารถใช tag ที่เปนบัตรประจําตัวผูปวย
เขาเคร่ืองอาน tag แลวเขาสูฐานขอมูลเวชระเบียนได
ทันที  

         3. โปรแกรมที่ออกแบบสามารถพิมพขอมูลสถิติ 
จํานวนการเขารับบริการรักษาพยาบาลประจําวันได
อยางถูกตอง 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ระบบ RFID ที่นํามาใชกับงานน้ีในสวนของ  
การสื่อสารขอมูลระหวางผูปวยกับโรงพยาบาล ใน
สวนของการรับขอมูลจาก Tag จะสามารถรับไดครั้งละ
หน่ึง Tag เทาน้ันเน่ืองจากความสามารถของเครื่องอาน
ที่เลือกใชในโครงงานน้ีมีขอจํากัดในการอานขอมูลที่
อานไดเพียงหน่ึง Tag ตอครั้งภายใน Tag จะสามารถ
เก็บขอมูลไดทั้งหมด 64 ตัวอักษรซึ่งเปนคุณสมบัตร
ของ  Tag ที่ เ ลือกนํามาใช กับงานน้ี  ทางผูจัดทําได
กําหนดการใชงานดังน้ี รหัสบัตรประจําตัวผูปวย 5 
ตัวอักษร โรคประจําตัว 13 ตัวอักษร ประวัติการแพยา
หรือสารเคมี 23 ตัวอักษร และผลการตรวจวินิจฉัยครั้ง
สุดทาย 23 ตัวอักษร ในสวนของเครื่องอานขอมูล 
Reader จะมีระยะในการอานอยูที่ 4 เซนติเมตร 
เน่ืองจากในโรงพยาบาลมีผูคนมากที่เดินผานไปมา    

ถาเคร่ืองอานมีระยะการอานที่ไกลจะทําใหมีการอาน
ขอมูลของผูที่ เ ดินผานไปมา  เครื่องอาน  Reader ที่
นํามาใชในงานน้ีจะนํามาตอในสวนของ USB Port  ซึ่ง
งายในการเช่ือมตอและสะดวกในการใชงาน ในระบบ
การรับสงขอมูลระหวาง Tag กับ Reader น้ีใชความถ่ี
อยูที่ 13.56 MHz ซึ่งเปนมาตรฐานความถ่ีที่ใชใน
ประเทศไทย ในสวนของการจัดเก็บฐานขอมูลทาง
ผูจัดทําไดเลือกใช โปรแกรม Microsoft Access 
เน่ืองจากผูจัดทํามีความถนัดในการใช  โปรแกรม 
Microsoft Access ซึ่งไดใชเก็บขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวกับ
ผูปวย แลวเช่ือมตอไปยังโปรแกรม วิชวลเบสิกที่ทํา
หนาที่แสดงผลของขอมูลทั้งหมดที่ผูใชเรียกดูจาก
ฐานขอมูลที่อยูใน Microsoft Access  
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การพยากรณปริมาณ PM10 ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยใชโครงขายประสาทเทียมเรเดียลเบซิสฟงกชัน  และวิธีบ็อกซและเจนกินส 

 
เสาวลักษณ อรามพงศานุวัต1 และ พยุง มีสัจ2 

 

บทคัดยอ—   บทความน้ีเปนการหารูปแบบของการพยากรณปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่เปน
สารมลพิษทางอากาศที่เปนปญหาหลักในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียมในรูปแบบของ
โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน (Radial Basis Function Network) และวิธีบ็อกและเจนกินส (Box-Jenkins) เพ่ือพยากรณ
ปริมาณ PM10 โดยอาศัยขอมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ในชวงระยะเวลา 10 ป ต้ังแตป 
2543 -2552 มาเปนขอมูลในการสรางรูปแบบการพยากรณ ซึ่งผลการดําเนินงานวิจัยวิธีโครงขายประสาทเทียมแบบ
เรเดียลเบซิสฟงกชันมีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ียกําลังสอง (Mean Square Error: MSE) เทากับ 1.0510-25 และพบวาวิธีบ็อกซ
และเจนกินสมีคาคลาดเคล่ือนเฉล่ียกําลังสอง (Mean Square Error: MSE) เทากับ 0.032 ซึ่งสรุปไดวาจากขอมูลที่นํามา
วิจัยน้ี วิธีโครงขายเรเดียลเบซิสสามารถใชในการพยากรณปริมาณ PM10 ไดดี และใหความถูกตองในการพยากรณสูง
กวาวิธีบ็อกซและเจนกินส 

คําสําคัญ  การพยากรณ  ฝุนขนาดเล็ก  โครงขายประสาทเทียม  เรเดียลเบซิสฟงกชัน  บ็อกซและเจนกินส 

1. บทนํา 
         จากรายงานสถานการณคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ [1] ช้ีวาสารมลพิษ
อากาศท่ีเปนปญหามากที่สุดโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ 
คือฝุนละอองขนาดเล็กกว า  10 ไมครอน  (PM1 0)  
เน่ืองจากพบวามีระดับความเขมขนของฝุนสูง ในระดับที่
อาจเกิดปญหาสุขภาพกับประชาชนในเมืองใหญ โดยผล
การตรวจวัดพบจํานวนครั้งที่ เกินคามาตรฐาน 120 
ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (มคก./ลบ.ม.) มากเกินกวา
สารมลพิษอากาศชนิดอื่นๆ  ซึ่งกอใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพแกประชากรท้ังผลระยะสั้น และเรื้อรัง เน่ืองจาก
สามารถหายใจเขาไปได (respirable particulate matter)   
 
         1ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         2ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800 โทรศัพท: +66(2)-913-2500 โทรสาร: +66(2)-587-4350  
E-mail: saowalak.a@hotmail.com, pym@kmutnb.ac.th 
 

 
 
         ดังน้ันการติดตามตรวจสอบขอมูลฝุนที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพเชนน้ี นับวามีความสําคัญมากในการวางแผน 
ปองกัน แกไข และควบคุมมลภาวะทางอากาศใหประสบ
ผลสําเร็จในอนาคต [2]  ซึ่งหนวยงานภาครัฐ โดยกรม
ควบคุมมลพิษ ก็ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศของประเทศไทย โดยทําการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศโดยใชสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แตเน่ืองจาก
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบถาวร มีขอจํากัดใน
ดานการลงทุนและดําเนินการสูง จากปญหาและขอจํากัด
ดังกลาว งานวิจัยน้ีจึงจะทําการพยากรณสารมลพิษทาง
อากาศท่ีเปนปญหาหลัก คือฝุนละอองขนาดไมเกิน       
10 ไมครอน (PM10)  โดยพยากรณปริมาณของ PM10 ใน
กรุงเทพมหานคร โดยใชเทคนิคโครงขายเรเดียลเบซิส
ฟงกชัน (Radial Basis Function Network) และบ็อกซ
และเจนกินส (Box-Jenkins) 
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x3 

ฟงกชันผลรวม ฟงกชันกระตุน ผลลัพธ

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
1. โครงขายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) 
         โครงขายประสาทเทียมมีการทํางานแบบขนาน
เลียนแบบการประมวลผลของสมองมนุษย[3] [4] 
โครงสรางของโครงขายประสาทเทียมประกอบดวย
นิวรอนหลายนิวรอนเช่ือมตอกันเปนโครงขาย การทํางาน
ของแตละนิวรอนภายในโครงขายประสาทเทียมแสดงได
ดังภาพที่ 1 
 

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 การทํางานของนิวรอนภายในโครงขายประสาทเทียม 
 

         กําหนดใหตัวแปร x1, x2,..., xn เปนคาขอมูล
เขา ตัวแปร w1, w2,..., wn  เปนคานํ้าหนัก ตัวแปร  
เปนคาความโนมเอียง ตัวแปร f เปนฟงกชันกระตุน 
และตัวแปร y เปนคาผลลัพธจากนิวรอลดังสมการที่ 1 

   1 1 2 2 3 3 ... n ny f x w x w x w x w        (1) 
 

2. โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน (Radial Basis Function 
Network) 
 

         โครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน (Radial Basis Function 
Network หรือRBF Network) [5] เปนโครงขายไป
ขางหนา (Feed Forward Network) ประเภทหน่ึง ที่ไดรับ
การยอมรับวามีประสิทธิภาพสูงโครงขายหน่ึง โครงขาย 
RBF แตกตางไปจากโครงขายเพอรเซ็พตรอน แบบหลาย
ช้ัน (Multi-layer Perceptron) ตรงที่โครงขาย RBF น้ันมี
ช้ันซอนเรนเพียงช้ันเดียว Broomhead และ Lowe [6] ถือ
เปนผูบุกเบิกนําเอา RBF มาประยุกตใช โครงขาย
เรเดียลเบซิสฟงกชันสามารถพิจารณาเปนฟงกชันการ
สง (mapping function) ของความสัมพันธระหวางคู 
 

 
 

 

ภาพท่ี 2 เครือขาย RBF 
 

         รูปแบบอินพุตและเอาตพุตไดโดยการเรียนรูของ
โครงขายเปนการปรับคานํ้าหนักประสาทใหไดฟงกชัน
การสงที่เหมาะที่สุด ดังน้ันสามารถกลาวไดวาโครงขาย 
RBF คือกระบวนการปรับเสนโคง (curve fitting) ระหวาง
ขอมูลอินพุตกับเอาตพุตน่ันเอง โครงขายเรเดียลเบซิส
ฟงกชันจึงเหมาะในงานการประมาณคาฟงกชัน และ
สามารถนําไปประยุกตใชงานไดอยางหลากหลาย 
         ในสวนของสถาปตยกรรมของโครงขาย RBF น้ัน 
โครงสรางของโครงขาย RBF โดยทั่วไปจะประกอบ
ไปดวยช้ันของนิวรอน 3 ช้ัน [7] ไดแก ช้ันอินพุต ช้ัน
ซอน และชั้นเอาตพุต โดยที่ในช้ันอินพุตน้ันแตละ
อิน พุตจะแทนคุณ ลักษณะของ เวก เตอร อิน พุต
เหมือนกับในโครงขาย เพอรเซ็พตรอนแบบหลายช้ัน
ทั่วๆ ไป ในที่น้ีเวกเตอรอินพุตมีขนาดเทากับ N และใน
ช้ันซอน แตละนิวรอนในช้ันซอนจะมีฟงกชันถายโอน
ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ที่ซึ่งใหผลตอบสนองของฟงกชันที่
ขึ้นอยูกับระยะหางระหวางอินพุตกับจุดศูนยกลางของ
ฟงกชัน กลาวคือถาเวกเตอรอินพุตอยูใกลจุดศูนยกลาง
มาก เอาตพุตที่ไดจะมาก ถาเวกเตอรอินพุตอยูหางออก
จากจุดศูนยกลาง เอาตพุตที่ไดจะลดลงตามลําดับ ใน
ที่น้ีจํานวนนิวรอนในช้ันซอนมีขนาดเทากับ S และใน
ช้ันเอาตพุต มีหนาที่รวมเอาตพุตที่ไดจากแตละนิวรอน
ในช้ันซอน โครงขายจะใหเอาตพุตในรูปของเวกเตอร
ขนาดเทากับ M  ดังภาพที่ 2 
         ดังน้ันจึงสามารถพิจารณาโครงขาย RBF วาเปน
ฟงกชันการสงระหวางปริภูมิของอินพุต  1 NRp  ไปยัง
ปริภูมิของเอาตพุต 1 MRy  ไดจากโครงขาย RBF ใน
ภาพขางตนจะไดวาเอาตพุตของโครงขายขายมีคาเทากับ
สมการ 2 และสมการ 3 

ชั้นอนิพุต ชั้นซอน ชั้นเอาตพุต 
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โดยที่  k  คือ ฟงกชันสงคาจาก R ไปยัง R  
   คือ ฟงกชันระยะทางแบบยูคลิค (Euclidean Norm) 

ikw   คือ คานํ้าหนักประสาทในช้ันซอน 
 S      คือ จํานวนนิวรอนในช้ันซอน 

1 N
k Rc   คือ เวกเตอรจุดศูนยกลางของ RBF ในปริภูมิ

ของเวกเตอรอินพุต 
 

 
 

ภาพท่ี 3 Radial Basis Function แบบเกาสเซียน 
 

         สําหรับแตละนิวรอนในช้ันซอน คาระยะทางยุค
ลิดระหวางเวกเตอรจุดศูนยกลาง kc  กับเวกเตอร
อินพุต p จะถูกคํานวณ เอาตพุตของนิวรอนในช้ันซอน
น้ีจะไดจากฟงกชัน  k   ซึ่งเปนฟงกชันแบบไมเปน
เชิงเสน สุดทายแลวเอาตพุตของโครงขายจะไดจาก
ผลรวมของคานํ้าหนักประสาท กับเอาตพุตของนิวรอน
จากช้ันซอน  ตัวอยางของฟงกชัน  k  ที่ใชใน
โครงขาย RBF เชน ฟงกชันเกาสเซียน (Gaussian 
Function)  
    Gaussian Function:       22 / pep                  (4) 
 

         โดยฟงกชันเกาสเซียนเปนฟงกชันที่นิยมใชใน 
RBF มากที่สุด ซึ่งรูปรางของฟงกชันเกาสเซียนแสดง
ไดดังภาพที่ 3 โดยที่พารามิเตอร  เปนตัวควบคุม
ความกวางของ RBF หรือเรียกวาพารามิเตอรการ
กระจาย (spread parameter) 

        เวกเตอรศูนยกลาง kc ของนิวรอนซอนตัวที่ k  จะ
รับอินพุตจากเวกเตอร p ที่มีมิติเทากับ N  พารามิเตอร 

k  ทําหนาที่ควบคุมความกวางของแตละ RBF โดย

ปกติแลว ถาเวกเตอรอินพุต p มีระยะหางจากจุด
ศูนยกลาง kc มากข้ึน กลาวคือ 

kcp  มีคามากขึ้น คาที่
ไดจากฟงกชัน k  จะลดลง ดังภาพที่ 3 โดยพ้ืนที่ของ
ฟงกชัน เรียกวาสนามรับ (receptive field) ของ
นิวรอนน้ันๆ [8] เอาตพุต iy ของโครงขายไดจาก
ผลรวมของเอาตพุตของฟงกชัน phi  จากทุกนิวรอนใน
ช้ันซอน โดยปกติแลวเวกเตอรจุดศูนยกลาง kc  จะถูก
เลือกจากปริภูมิของเวกเตอรอินพุต  ที่ซึ่งจะตองมี
จํานวนเวกเตอรจุดศูนยกลาง (หรือจํานวนนิวรอนใน
ช้ันซอน) เพียงพอและครอบคลุมปริภูมิของอินพุตได  

3. วิธีบ็อกและเจนกินส (Box-Jenkins) 
         เปนวิธีการพยากรณที่รวมเอาตัวแบบการถดถอยใน
ตนเอง ซึ่งเปนคาสังเกตในอดีต (Autoregressive หรือ AR) 
แ ล ะ ต ัว แ บ บ ค า เ ฉ ลี ่ย เ ค ลื ่อ น ที ่ซึ ่ง เ ป น ค ว า ม
คลาดเคลื่อนสุมในอดีต (Moving average หรือ MA) 
เ ข า ด ว ย กั น  โดย เป นก ารหาสมการ เ พ่ื อแสดง
ความสัมพันธระหวางชุดขอมูลกับเวลาที่เปล่ียนแปลงไป 
โดยตัวแบบ ARMA เมื่อรวมกับกระบวนการ Integrated 
รวมกันแลวไดตัวแบบดังสมการตอไปน้ี 

1...1... 111   qqtttpdptdtd yyy    
     
เมื่อ  yt   คือ  คาสังเกตของอนุกรมเวลาที่เวลา t 

d    คือ   จํานวนครั้งการหาผลตางที่ทําใหอนุกรม 
เวลาคงที่ 

p   คือ   อันดับของ autoregressive 

q   คือ   อันดับของ moving average 

   คือ   คาคงที่ 
t    คือ   เวลา 

d คือ   ผลตางอันดับที่ d 

1, … , p คือ พารามิเตอรของ autoregressive 
t, … , q คือ พารามิเตอรของ moving average 
t   คือ  คาความคลาดเคลื่อน ณ เวลา t ภายใตขอ

สมมติที ่ว า ความคลาดเคลื่อนที ่คนละ
เวลาเปนตัวแปรสุ มที ่เปนอิสระตอกัน 
โดยมีการแจกแจงปกติที ่มีคาเฉลี่ยเปน
ศูนย และความแปรปรวนคงท่ี [9]  

(5)    
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2.  วิธีการวิจัย 
         ขอมูลที่ใชในการวิจัย ไดแก คารบอนมอนอกไซด 
(CO) โอโซน (O3) ไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ซัลเฟอร
ไดออกไซด (SO2) ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM10) 
ปริมาณรังสีดวงอาทิตย (globe radiation) ปริมาณรังสีสุทธิ 
(net radiation) ความกดอากาศ (atmospheric pressure) 
ปริมาณนํ้าฝน (rain) ความช้ืนสัมพัทธ (relative humidity) 
อุณหภูมิ (temperature) ทิศทางลม (wind direction) และ
ความเร็วลม (wind speed) โดยขอมูลที่นํามาใชเปนขอมูลที่
ไดจากสถานีดินแดง ซึ่งเปนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ของกรมควบคุมมลพิษ ในชวงระยะเวลา 10 ป และทําการ
แบงชุดขอมูลที่ใชสําหรับการเรียนรู (Training Set) คิดเปน 
70% ของขอมูลทั้งหมด เพ่ือใหแบบจําลองไดเรียนรูจาก
ชุดขอมูลจริง และขอมูลชุดทดสอบ (Test Set) คิดเปน 30% 
ของขอมูลทั้งหมด 
 2.1 การสรางแบบจําลองโดยวิธีโครงขายประสาท
เทียม 
         งานวิจัยน้ีไดทําการสรางแบบจําลองโครงขาย
ประสาทเทียมเพ่ือพยากรณคาของ PM10 โดยที่ชนิดของ
ฟงกชันที่ใชในแบบจําลอง คือ เรเดียลเบซิสฟงกชัน 
(Radial Basis Function) และไดใชวิธี Least Mean 
Squares ในการคัดเลือกขอมูลนําเขาแบบจําลอง             
ซึ่งโครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชันที่ใชในงานวิจัยน้ี ไดใช 
ช้ันซอน (hidden layer) จํานวน 1 ช้ัน และใชฟงกชัน
โอนยายแบบ Gaussian มีเอาตพุตแบบ linear โดย
ขั้นตอนที่ใชในการพยากรณขอมูลดวยโครงขายเรเดียล
เบซิสฟงกชัน มีดังน้ี 
         1. กําหนดคาเริ่มตนของระบบ ไดแก จํานวนคา
ขอมูลในอดีตที่มีผลตอขอมูลเอาตพุตของการพยากรณ
ขอมูลดวยรูปแบบเรเดียลเบซิสฟงกชัน 
         2. กําหนดขอมูลอินพุตใหกับโครงขาย ขอมูลอินพุต 

 Tpxxxx ...21 ของเรเดียลเบซิสฟงกชัน 
         3. แปลงขอมูลแบบไมเชิงเสนจากอินพุต โดยใน
งานวิจัยน้ี เลือกฟงกชันที่ใชในการแปลงแบบเกาสเซียน 
(Gaussian Function) 
 

 
         4. ฝกหัดโครงขายเพ่ือหาคาพารามิเตอรที่เหมาะสม
กับขอมูล ในงานวิจัยน้ีใชการฝกหัดโครงขายดวย
อัลกอริทึมแบบ LMS (Least Mean Square) เพ่ือ
คํานวณหาคาเซ็นเตอรและคานํ้าหนักของโครงขาย 
         5. คํานวณคาเอาตพุตของโครงขาย 
         6. คํานวณคาความคลาดเคล่ือนที่ไดจากการ
พยากรณ 
 

2.2 การสรางแบบจําลองโดยวิธีบ็อกซและเจนกินส  
 

         ขั้นตอนการสรางตัวแบบมี 4 ขั้นตอน ดังน้ี 
         1. กําหนดตัวแบบ อนุกรมเวลาที่นํามาสรางตัว
แบบตองสเตชันนารี (stationary) คือความแปรปรวน
และคาเฉล่ียคงที่ ถาอนุกรมเวลาไมสเตชันนารี ตองทํา
การแปลงอนุกรมเวลาน้ัน เชน คาเฉลี่ยไมคงที่ แปลง
ดวยการหาผลตาง  ความแปรปรวนไมคงที่  แปลง
อนุกรมเวลาดวยฟงกชันลอกาลิทึม เปนตน แลวนํา
อ นุ ก ร ม เ ว ล า ไปพล็ อ ต ก ร าฟคอ เ ร ล โ ร แ ก ร ม 
(correlogram) เพ่ือพิจารณาดูเปรียบเทียบแผนภาพ
คอเรลโรแกรมตัวแบบ จะไดรูปแบบ ARMA (p,q) 
         2. การประมาณคาของตัวแบบ โดยใหคาประมาณที่
ไดน้ันมีความคลาดเคล่ือนนอยที่สุด 
         3. การตรวจสอบตัวแบบ  พิจารณาคาที่ เหลือ 
(residual) ที่ไดจากตัวแบบสอดคลองกับสมมติฐาน
หรือไม ถาไมสอดคลองตองกลับไปเริ่มหาตัวแบบใหม 
         4. นําตัวแบบที่ ผ านการตรวจสอบแลวไปใช
พยากรณ 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการทดลองของวิธีโครงขายประสาทเทียม 

         จากการทํางานในการพยากรณ PM10 ที่ใชขอมูล   
ณ เวลา t  เปนขอมูลเขา และใชขอมูลที่เวลาถัดไป t+1 
เปนขอมูลผลลัพธ โดยทําการสอนโครงขายประสาท
เทียมดวยเรเดียลเบซิสฟงกชัน (Radial Basis Function) 
มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 ผลการสรางโมเดลพยากรณ PM10 ดวยโครงขาย 
RBF 

 

หมายเหตุ: * คือ Network Model ที่ใหคา MSE ตํ่าที่สุด 

        การสรางแบบจําลองโครงขายประสาทเทียม ไดทํา
การทดลองโดยกําหนดใหช้ันขอมูลเขา (Input Layer) มี
จํานวน 12 โหนด สวนในช้ันซอน (Hidden Layer) มี
จํานวน 12โหนด และช้ันผลลัพธ (Output Layer) จํานวน 1 
โหนด โดยในการทดลองไดมีการกําหนดรูปแบบฟงกชัน
กระตุนช้ันซอน(Hidden Layer) แบบ Radial Basis Function 
และใชฟงกชันกระตุนช้ันแสดงผล (Output Layer) แบบ 
Linear โดยกําหนดจํานวนรอบในการฝกสอน (Epochs) ไว
เทากับ 5,000 รอบ และกําหนดคาความคลาดเคล่ือน
เปาหมาย (Goals) ไวเทากับ 0.001  

         จากการทดลองสามารถแสดงผลการสรางโมเดล
พยากรณ ไดดังตารางที่ 1 โดยพบวาแบบจําลองโครงขาย 
ซึ่งกําหนดใหมีช้ันขอมูลเขา (Input Layer)  12 โหนด ใน
ช้ันซอน (Hidden Layer) ใชฟงกชันกระตุนแบบ Radial 
Basis Function จํานวน 12 โหนด ซึ่งกําหนดใหคาเบี่ยงเบน
มาตราฐานมีคาเทากับ 0.1 และจํานวน 1 โหนดในช้ัน
แสดงผล (Output Layer)  ใชฟงกชันกระตุนแบบ purelin 
(Linear) ใหคา MSE (Mean Square Error) เทากับ 1.04791610-25 
ซึ่งเปนแบบจําลองที่ใหคาความผิดพลาดที่นอยที่สุดเมื่อ
เทียบแบบจําลองอื่น  ๆที่ไดทําการทดลอง ดังตารางที่ 1 

         ซึ่งจากการทดลองที่ไดมีผลการเรียนรูขอมูล แสดงได
ดังภาพที่ 4 และสามารถแสดงผลการเปรียบเทียบคาของ 
PM10 ที่ไดจากการพยากรณโดยเทคนิคโครงขายประสาท
เทียม (Predicted Data) กับคาจริง (Actual Data) ไดดังภาพที่ 5 

 
ภาพท่ี 4 ผลการเรียนรูขอมูล (Training data) 

 

ภาพท่ี5 การเปรียบเทียบคาท่ีไดจากการพยากรณกับคาจริง 
3.2 ผลการทดลองของวิธีบ็อกซและเจนกินส ARIMA 
Model หรือ ARIMA (1,0,1) 
         การทดสอบใชระดับนัยสําคัญ .05 โดยทําการหา
คา SSE ที่ตํ่าที่สุด 

 

Estimates at each iteration 

Iteration      SSE        Parameters 

        0  3900321  0.100   0.100  60.446 

        1  2316863  0.250  -0.050  50.371 

        2  1893114  0.400   0.009  40.296 

        3  1496582  0.550   0.050  30.221 

        4  1206109  0.700   0.076  20.146 

        5  1077270  0.850   0.096  10.072 

        6  1073953  0.876   0.100   8.294 

        7  1073944  0.878   0.101   8.194 

        8  1073944  0.878   0.101   8.183 

        9  1073944  0.878   0.102   8.181 

       10  1073944  0.878   0.102   8.180 

 

 

Radial Basis Function (radbas), Epoch = 5000 , Goals = 0.001 
Round Number Spread Performance (MSE) 

1 0.1 1.04791610-25 * 
2 0.5 2.77908010-19 
3 1.0 0.0011868 
4 1.5 5.420362e-10-9 
5 2.0 0.001186 
6 2.5 1.226605 
7 3.0 9.1109157 
8 3.5 27.080763 
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การประมาณคาพารามิเตอร 
         
  Final Estimates of Parameters 
       Type        Coef  SE Coef      T      P 

       AR   1    0.8782   0.0093  94.55  0.000 

  MA   1    0.1016   0.0193   5.26  0.000 

  Constant  8.1799   0.2549  32.09  0.000 

  Mean      67.139    2.092 

 

สรุปตัวแบบ ARMA (1,1)  
จากสมการ     1111   tttt YY   
AR1  = 1  = 0.8782   
MA1 = 1  = 0.1016 
Constant ( คาคงท่ี) =8.1799 
ดังน้ัน

11  0.10168782.01799.8ˆ
  tttt YY   

และเมื่อทําการตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ 
โดยการพิจารณาคาความคลาดเคล่ือนของคาพยากรณ 
สรุปไดวาความคลาดเคลื่อนเปนอิสระตอกัน และคา
คงเหลือมีการแจกแจงปกติ ดังน้ันตัวแบบมีความ
เหมาะสม โดยมีคาคลาดเคลื่อนเฉล่ียกําลังสอง (Mean 
Square Error: MSE) เทากับ 0.032 

4. สรุปผลการวิจัย 
         งานวิจ ัยนี ้ไดทําการพัฒนาแบบจําลองเพื ่อ
พยากรณปริมาณ PM10 โดยใชเทคนิคโครงขายประสาท
เทียมในรูปแบบโครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน (Radial 
Basis Function Networks) และวิธีบ็อกซและเจนกินส ซึ่ง
ผลการดําเนินงานวิจัย พบวาวิธีโครงขายประสาทเทียม
สําหรับรูปแบบขอมูล  12-12-1 ใหผลการพยากรณ
คลาดเคล่ือนนอยที่สุด โดยมีคาคลาดเคล่ือนเฉลี่ยกําลัง
สอง (Mean Square Error: MSE) เทากับ 1.0510-25 
และวิธีบ็อกซและเจนกินสมีตัวแบบที่เหมาะสมคือ  

11  0.10168782.01799.8ˆ
  tttt YY   โ ด ย มี

คาคลาดเคล่ือนเฉล่ียกําลังสอง (Mean Square Error: MSE) 
เทากับ 0.032 ซึ่ งสรุปไดว าจากขอมูลที่ นํามาวิจัยน้ี 
แบบจําลองโครงขายเรเดียลเบซิสฟงกชัน ใหความ 
ถูกตองในการพยากรณสูงกวาวิธีบ็อกซและเจนกินส 

และสามารถใชในการพยากรณปริมาณ PM10 ไดเปน
อยางดี 
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ความรูความเขาใจและพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอการแกไขปญหาภาวะโลกรอน 

 
อุดม สายะพันธุ1 และสุทธิ  ชัยพฤกษ2 

 

บทคัดยอ—   ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรูเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนในระดับปานกลาง 
และมีความคิดเห็นวาภาวะโลกรอนมีผลกระทบอยางมากในปจจุบัน โดยมีความคิดเห็นวาการใชพลังงานเชื้อเพลิงของ
ระบบการขนสงมวลชนและการใชรถยนตของประชาชนเปนปจจัยที่กอให เ กิดปญหาภาวะโลกรอนของ
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา คือ การทิ้งขยะมูลฝอยทําใหนํ้าเนาเสีย การใชพลังงานไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 
ตนไมหรือพ้ืนที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครมีนอยเกินไป และการใชพลังงานเช้ือเพลิงของระบบการขนสงทางอากาศ 
ตามลําดับ โดยผูตอบแบบสอบถามมีสวนชวยลดภาวะโลกรอนดวยการดับไฟกอนออกจากหอง และการปด
เครื่องใชไฟฟาที่ไมใช การปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อเลิกใชงาน การถอดปล๊ักไฟฟาหลังใชงาน การเลือกใชผลิตภัณฑที่
ซื้อเติมใหมได การซ้ือสินคาที่มีปายฉลากเขียว/ปายประหยัดไฟเบอร 5 การใชกระดาษทั้งสองหนาหรือประหยัดการใช
กระดาษ เปนตน 

คําสําคัญ  ภาวะโลกรอน 

1. บทนํา 
         ภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนปรากฏการณ
อันเน่ืองจากการที่โลกไมสามารถระบายความรอน
ออกไปได จึงทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น ปจจุบันโลกกําลัง
ถูกปกคลุมดวยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่
มากเกินสมดุลของธรรมชาติ ซึ่งกาซเรือนกระจกจะทํา
การเก็บกักความรอนไมใหสะทอนออกนอกผิวโลก ทํา
ใหอุณหภูมิพ้ืนผิวโลกเพ่ิมสูงขึ้น องคการสหประชาชาติ 
ไดประมาณการวาอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นโดยเฉล่ีย 

 

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

         1สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู 1 ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-4818 โทรสาร: +66(2)-549-3243  
E-mail:  ruk2498@hotmail.com 
         2สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู 1 ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-4818 โทรสาร: +66(2)-549-3243  
E-mail:  ruk2498@hotmail.com 

 

2 – 4 องศาเซลเซียส สงผลใหระดับนํ้าทะเลสูงขึ้น 20 – 50 
เซนติเมตร ในเวลาอีก 10 – 50 ป  นับจากปจจุบัน 

         โดยสาเหตุหลักที่ทํ าใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น 
ประกอบด วยก าซคารบอนไดออกไซด  ( CO2 )          
ก าซมี เทน  ( CH4 )  ก าซไนตรั สออกไซด  ( N2 O)           
คลอโรฟลูโอโรคารบอน (CFC3) และโอโซน (O3)    
ซึ่งมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษย เชน การใช
ไฟฟา  การใช นํ้ ามัน เ ช้ือ เพลิงในการขนสง  และ
อุตสาหกรรม เปนตน (เดลินิวส. 2550)  

         กรุง เทพมหานครเปนศูนยกลางการดํา เนิน
กิจกรรมของประเทศไทยที่เปนสวนหน่ึงในการสราง
ภาวะโลกรอนอันเน่ืองมาจากเปนเมืองหลวงที่มี
ประชากรมากถึง 12 ลานคน ทําใหในแตละปกาซ
คารบอนไดออกไซดถูกปลอยเปนจํานวนสูง โดย 40% 
ของกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
น้ันมาจากการใชพลังงานของชาวกรุงเทพมหานคร 
การปลอยกาซดังกลาวเปนจํานวนมากมีสวนในการเรง
ใหเกิดภาวะโลกรอน และหากทุกภาคสวนไมดําเนิน
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มาตรการปองกัน ต้ังรับ และปรับตัวใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบในดานตางๆ
จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนการเกิดนํ้า
ทวม อุณหภูมิโลกสูงขึ้น การแพรระบาดของเช้ือโรค 
เปนตน  กรุงเทพมหานครได ดําเนินนโยบายดาน
สิ่ งแวดลอมรับมือ กับปญหาภาวะโลกรอน  โดย
คํานึงถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดภาวะโลกรอนมาก
ที่สุด คือ การใชพลังงานอยางเกินความจําเปนของภาค
ประชาชน  โดยไดประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน  นําไปสูการเกิด
ปฏิญญากรุงเทพมหานคร  วาดวยความรวมมือลด
ปญหาภาวะโลกรอน  เมื่อ วันพุธที่  9  พฤษภาคม        
พ .ศ . 2550  และไดมีการรวมลงนามในปฏิญญา
กรุงเทพมหานครวาดวยความรวมมือ ลดปญหาภาวะ
โลกรอน ณ หอง ESCAP Hall สํานักงานองคการ
สหประชาชา ติ  กับ  3 6  หนวยงาน  รวม ท้ังร วม
แถลงการณความรวมมือในการรณรงคลดปญหาภาวะ
โลกรอนรวมกับมหานครตางๆ ในคราวการประชุม  
สุดยอดผูนําเมืองดานสภาพอากาศ (C40 Large Cities 
Climate Summit) ระหวางวันที่ 14-17 พฤษภาคม   
พ.ศ. 2550 ณ เมืองนิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ไดจัดทํารางแผนปฏิบัติการวาดวยการลดปญหาภาวะ  
โลกรอนของกรุงเทพมหานครขึ้นเพ่ือกําหนดเปาหมาย
ที่ชัดเจนในการดําเนินการรวมกันในทุกภาคสวนใน
การรับมือกับปญหาภาวะโลกรอนที่ทวีความรุนแรงขึ้น
ในปจจุบัน (สํานักงานสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร. 
2550 : 26) 

         ปญหาภาวะโลกรอนน้ันทุกคนมีสวนในการ
รวมกันแกปญหาน้ี เพ่ือใหไดขอมูลเก่ียวกับการมีสวน
รวมในการลดปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึงไดศึกษาความรูความเขาใจ
และพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน รวมทั้งความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพ่ือจะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การปรับแผนปฏิบัติการในการมีสวนรวมแกปญหาภาวะ
โลกรอนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอยางแทจริง 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยเรื่องน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) และการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploratory research) 
เ พ่ือศึกษาความรูความเขาใจและพฤติกรรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน 

         ประชาการและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 400 ราย 
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ความรูความ
เขาใจเก่ียวกับภาวะโลกรอน ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของภาวะโลกร อนที่ มี ต อ โลกห รือ     
ประเทศไทย ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน
ที่เกิดจากกรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการมีสวน
ในการชวยลดปญหาภาวะโลกรอน  

         โดยนําขอมูลสวนบุคคลมาแจกแจงความถ่ีและ
นําเสนอผลเปนคารอยละ สวนขอมูลความรูความเขาใจ
เ ก่ียวกับภาวะโลกรอน  ความคิด เห็นตอปจจัยที่
กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอน แหลงขอมูลที่ไดรับ
ขาวสารเก่ียวกับภาวะโลกรอน และพฤติกรรมการมี
สวนในการชวยลดปญหาภาวะโลกรอน  นํามาหา
คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการทดสอบ
สมมติฐานใชการทดสอบคาที (t-test) การวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) และ
สัมประสิทธิ์ สหสัม พันธอย า งง ายของ เ พียรสัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการวิจัยความรูความเขาใจและพฤติกรรมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอการแกไขปญหา
ภาวะโลกรอน พบวา 

         1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 – 35 ป รองลงมา คือ 
อายุตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป อายุ 36 – 45 ป และอายุ   
46 ปขึ้นไป ตามลําดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รองลงมา คือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
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ปวช. และการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี ตามลําดับ 
รายไดตอ เ ดือนตํ่ากว า  หรือ เท า กับ  10 ,000 บาท 
รองลงมา คือ รายไดตอเดือน 10,001 – 17,500 บาท และ
รายไดตอเดือน 17,501 – 25,000 บาท ตามลําดับ โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด 

         2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความรู เ ก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนใน
ระดับปานกลาง รองลงมา คือ มีความรูเก่ียวกับปญหา
ภาวะโลกรอนในระดับสูง และมีความรูเก่ียวกับปญหา
ภาวะโลกรอนในระดับตํ่า ตามลําดับ โดยมีคะแนน
เฉล่ียความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน
เทากับ 6.11 คะแนน โดยสวนใหญมีความคิดเห็นวา
ภาวะโลกรอนมีผลกระทบอยางมากในปจจุบัน ซึ่ง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญทราบวาภาวะโลกรอนเกิดจากการท่ีโลกไม
สามารถระบายความรอนที่ไดรับจากดวงอาทิตย
ออกไปไดทําใหอุณหภูมิ เฉล่ียของโลกเพ่ิมสูงขึ้น 
ปรากฏการณเรือนกระจก คือภาวะโลกรอน พลังงาน
ธรรมชาติจากแสงอาทิตยไมไดเปนสวนหน่ึงของการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ภาวะโลกรอนทําใหมวลนํ้าแข็ง
ของมหาสมุทรบางลง และทําใหนํ้าแข็งละลายจนเกิด
นํ้าทวมได ภาวะโลกรอนทําใหเกิดภัยธรรมชาติ โรค
ระบาด สอดคลองกับขอมูลของกรีนเวิลด (2551) กลาว
วาปญหาภาวะโลกรอนอุณหภูมิเฉล่ียของโลกที่เพ่ิม
สูงขึ้นและเหตุการณตามธรรมชาติที่รุนแรงและเกิด
บอยคร้ังสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและอนามัย
ของคนไทย โรคระบาดที่สัมพันธกับการบริโภคอาหาร
และน้ําด่ืม มีแนวโนมวาจะเพ่ิมสูงมากขึ้น โดยภัย
ธรรมชาติ เชน ภาวะนํ้าทวมทําใหเกิดการปนเปอนของ
เช้ือโรคในแหลงนํ้า ไมวาจะเปน โรคบิด ทองรวง และ
อหิวาตกโรค เปนตน ซึ่งยังสอดคลองกับการศึกษาของ
เดวิท พิเมนเทล (กรมพัฒนาท่ีดิน. 2550) กลาววา โลก
รอนขึ้นจะกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการ
ฟกตัวของเช้ือโรคและศัตรูพืชที่เปนอาหารของมนุษย
บางชนิด โรคที่ฟกตัวไดดีในสภาพรอนช้ืนของโลกจะ
สามารถเพ่ิมขึ้นมากในอีก 20 ปขางหนา ทั้งจะมีการติด

เช้ือเพ่ิมมากขึ้นในโรคมาลาเรีย ไขสา อหิวาตกโรค 
และอาหารเปนพิษ โดยเฉพาะเด็กในประเทศกําลัง
พัฒนาจัดอยูในกลุมเสี่ยงมากท่ีสุด เชน ประเทศแถบ
แอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่
จะตองเผชิญ กับการแพรขยายของการขาดแคลน
สุขอนามัยโรคทองรวง และโรคมาเลเรีย ทามกลาง
อุณหภูมิโลกรอนขึ้น นํ้าทวม และภัยแลง อุณหภูมิเฉล่ีย
ของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นและเหตุการณตามธรรมชาติที่
รุนแรงและเกิดบอยครั้งสงผลกระทบโดยตรง ตอ
สุขภาพและอนามัยของคนไทย 

         ภาวะโลกรอนจะทําใหระดับนํ้าหรือปริมาณนํ้า
ในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตรคาดการณวา
ระดับนํ้าทะเลอาจสูงขึ้นอีกถึง 90 เซนติเมตร ในอีก
หน่ึงรอยปขางหนา ซึ่งจะทําใหประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบทั้งทางดานกายภาพและชีวภาพตางๆ หลาย
ประการ สถาบันสิ่งแวดลอมไทยประเมินไววา มีสิ่ง    
ช้ีชัดในเรื่องความเปนไปไดของภาวการณขาดแคลน
นํ้าในพ้ืนที่ลุมนํ้าที่ใหญที่สุดของประเทศ และอุทกภัย
ที่ถ่ีขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นในพื้นที่ราบลุม โดยเฉพาะใน
บริเวณชายฝงของกรุงเทพมหานครท่ีมีความหนาแนน
ของประชากรสูง และอยู เหนือระดับนํ้าทะเลเพียง        
1 เมตร โดยระดับการรุกของนํ้าเค็มจะเขามาในพ้ืนที่
แมนํ้าเจาพระยาถึง 40 กิโลเมตร สงผลกระทบรุนแรง
ตอพ้ืนที่ เกษตรกรรมที่มีความออนไหวตอความ   
สมดุลของนํ้าจืดและนํ้า เค็มในพ้ืนที่  นอกจากน้ี 
กรุงเทพมหานครยังมีความเสี่ยงตอความเสียหายจาก
เหตุการณนํ้าลนตล่ิงและอุทกภัย ที่จะกอความเสียหาย
กับระบบสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัยของคนจํานวนมาก 
รวมถึงผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่จะตามมา และ
ภาวะโลกรอนเช่ือเปนปรากฏการณที่เกิดจากธรรมชาติ
และมนุษยสร างขึ้น  แตพบว า  ประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครสวนใหญไมทราบวาปรากฏการณ
เรือนกระจก หรือแกสเรือนกระจกเปนสิ่งจําเปนตอ
สิ่ งมี ชี วิตบนโลก  ซึ่ งปรากฏการณ เรือนกระจกมี
ความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวกคารบอนไดออกไซด 
หรือมีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไว ในโลก 
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ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมดชวยใหโลก
อบอุน สิ่งมีชีวิตก็จะอาศัยอยูในโลกได (มูลนิธิพลังงาน
เพ่ือสิ่งแวดลอม. 2551) 

         อยางไรก็ตาม ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนใหญมีความคิดเห็นวาภาวะโลกรอนมีผลกระทบ
อยางมากในปจจุบัน  โดยมีความคิดเห็นวาการใช
พลังงานเช้ือเพลิงของระบบการขนสงมวลชนและการ
ใชรถยนตของประชาชนเปนปจจัยที่กอใหเกิดปญหา
ภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ การท้ิงขยะมูลฝอยทําใหนํ้าเนาเสีย การใชพลังงาน
ไฟฟาในกรุงเทพมหานคร ตนไมหรือพ้ืนที่สีเขียวใน
กรุงเทพมหานครมีนอยเกินไป และการใชพลังงาน
เช้ือเพลิงของระบบการขนสงทางอากาศ ตามลําดับ   
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กลาววา ภาค
พลังงานของประเทศไทยปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ประมาณรอยละ 56.1 ของปริมาณการปลดปลอยกาซ
สุทธิของประเทศ หรือเทากับ 193.2 ลานตันเทียบเทา
คารบอนไดออกไซด โดยกิจกรรมการแปรรูปพลังงาน 
(Energy Transformation) มีสัดสวนในการปลอยกาซ
สูงสุดในภาคพลังงาน (รอยละ 22 ของปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทย) 

         3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นวาการใชพลังงานเช้ือเพลิงของระบบการ
ขนสงมวลชนและการใชรถยนตของประชาชนเปนปจจัย   
ที่กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร     
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 และมี
ความคิดเห็นวาการทิ้งขยะมูลฝอยทําใหนํ้าเนาเสีย การ
ใชพลังงานไฟฟาในกรุงเทพมหานคร ตนไมหรือพ้ืนที่
สีเขียวในกรุงเทพมานครมีนอยเกินไป และการใช
พลังงานเช้ือเพลิงของระบบการขนสงทางอากาศ เปนปจจัย
ที่กอใหเกิดปญหาภาวะโลกรอนของกรุงเทพมหานคร     
ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05  4.01  3.92 
และ 3.56 ตามลําดับ 

          

         4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
ไดรับขาวสารเก่ียวกับภาวะโลกรอนจากรายการทีวี 
หนังสือพิมพ/วารสาร/นิตยสาร และวิทยุ ในระดับมาก 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.05 3.55 และ 3.41 ตามลําดับ  

            5. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม
มีสวนชวยลดภาวะโลกรอนดวยการดับไฟกอนออก
จากหอง  และปดเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมใช  ในระดับ
บอยครั้งมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.54 และ 4.26 
ตามลําดับ สวนการปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อเลิก    
ใชงาน ถอดปล๊ักไฟฟาหลังใชงาน เลือกใชผลิตภัณฑที่ 
ซื้อเติมใหมได (Refill) ซื้อสินคาที่มีปายฉลากเขียว/ปาย
ประหยัดไฟเบอร 5 การใชกระดาษทั้งสองหนาหรือ
ประหยัดการใชกระดาษ การใชหลอดไฟที่เปนหลอด
ตะเกียบ การไมเปดนํ้าทิ้งขณะลางจานหรือแปรงฟน 
การนําบรรจุภัณฑกลับมาใชใหม เชน ขวดแกว และ  
ใชผลิตภัณฑที่ทําจากไมหรือผลิตภัณฑจากธรรมชาต ิ
ในระดับบอยครั้ง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.10  4.02 3.97 
3.89  3.88  3.75  3.61  3.55 และ 3.47 ตามลําดับ 

         6. การทดสอบสมมติฐานสรุปไดดังน้ี 
               6.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ
การศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               6.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ 
และระดับการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ผลกระทบของภาวะโลกรอนที่มีตอโลกหรือประเทศ
ไทยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               6.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกันมีความ
คิด เห็น เ ก่ี ยว กับปญหาภาวะโลกรอนที่ เ กิดจาก
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 

               6.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสถานภาพแตกตาง
กันไดรับขอมูลเ ก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนจาก
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อินเทอรเน็ตแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

               6.5 ความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน  
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในการมีสวนชวยลด
ปญหาภาวะโลกรอนดวยการนําบรรจุภัณฑกลับมาใช
ใหม การไมเปดนํ้าทิ้งขณะลางจานหรือแปรงฟน การ
ดับไฟกอนออกจากหอง และการไมชารจแบตเตอรี่
โทรศัพทมือถือขามคืน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมี
ความรูความเขาใจเ ก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน 
มองเห็นผลกระทบของปญหาภาวะโลกรอนที่จะ
เกิดผลกับประเทศไทยและโลก ซึ่งประชาชนสวนใหญ
มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชพลังงานซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญตอการสรางปญหาภาวะโลกรอน เชน การ
ดับไฟฟากอนออกจากหอง การปดเครื่องใชไฟฟาที่
ไมไดใช  การซื้อสินคาที่มีปายฉลากเขียวหรือปาย
ประหยัดไฟเบอร 5 การประหยัดการใชกระดาษซึ่งตอง
ใชตนไมในการผลิตทําใหเกิดปญหาระบบนิเวศ การ
ประหยัดนํ้าดวยการไมเปดนํ้าทิ้งไวขณะลางจานหรือ
แปรงฟน การใชผลิตภัณฑที่ทําจากไมหรือผลิตภัณฑ
จากธรรมชาติ เปนตน อยางไรก็ตาม การใหความรู
เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนยังมีการประชาสัมพันธ
ผานสื่อตาง ๆ ที่ยังไมไดพอ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญจะไดรับ
ขอมูลขาวสารจากรายการทีวี สวนการรับรูจากสื่อ
สิ่งพิมพหรือรายการวิทยุแมวาจะมีการรับรูในระดับ
มาก แตการรับรูก็ถือวายังอยูในระดับตํ่า แสดงใหเห็น
วาการรณรงคเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนและการ
กระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของการลดปญหา
โลกรอนยังไมดีพอ  นอกจากนี้  เมื่อวิเคราะหกลุม
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครโดยพิจารณาจาก
ขอมูลสวนบุคคลแลวจะพบวา ผูที่มีระดับการศึกษา
และรายไดตอเดือนสูง จะมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปญหาภาวะโลกรอน ความคิดเห็นตอผลกระทบของ

ภาวะโลกรอนตอประเทศไทยและโลกการไดรับขอมูล
เก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน รวมทั้งการมีสวนชวยลด
ปญหาภาวะโลกรอนมากกวาผูมีการศึกษาในระดับตํ่า
กวาหรือรายไดตอเดือนตํ่ากวา เปนตน แสดงใหเห็นวา
การรณรงคใหประชาชนมีสวนในการชวยลดปญหา
ภาวะโลกรอน และการใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ปญหาภาวะโลกรอนน้ันมี เฉพาะบางกลุมเทา น้ัน 
นอกจากน้ี แมวาประชาชนจะเห็นดวยวาภาวะโลกรอน
มีผลกระทบอยางมากตอโลกในปจจุบัน แตพฤติกรรม
การมีสวนรวมในการลดปญหาภาวะโลกรอนยังอยูใน
ระดับตํ่า  

         กลาวโดยสรุป สิ่งที่กรุงเทพมหานครจะตองเรง
ทําคือการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับปญหาภาวะ
โลกรอน  ทั้งการใหความรู กับประชาชนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่มีสวนทําใหเกิดภาวะโลกรอน และการให
ความรูเก่ียวกับวิธีการชวยลดปญหาภาวะโลกรอน โดย
เพ่ิมการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ที่มีอยูใหมากขึ้น
เพ่ือจะไดเขาถึงประชาชนทุกกลุม พยายามกระตุน
ประชาชนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน
ใหมีสวนสรางปญหาโลกรอนใหนอยที่สุด ในสวน
ของรัฐบาลน้ันในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2554 
รัฐบาลไดกําหนดใหมีการเรงรัดมาตรการบรรเทา
ปญหาวิกฤติจากโลกรอนเปนนโยบายเรงดวนของ
นโยบายรัฐบาล โดยมีกลยุทธสําคัญในการสรางความ
ตระหนักและการเตรียมตัวของประเทศไทยรองรับ
สถานการณโลกรอนจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการ สงเสริมการ
ปลูกพืชลดปญหาโลกรอน การจัดการขยะเพ่ือผลิตเปน
พลังงาน และมีการคนหาเทคโนโลยีเพ่ือลดปญหา  
โลกรอน รวมทั้งการการรณรงคประชาสัมพันธให
ความรู แกประชาชนเรื่ องโลกรอน  (สํ า นักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2551) หากมีความรวมมือของทุกฝายในการรวมใจกัน
ชวยลดปญหาภาวะโลกรอน ก็จะชวยใหประเทศไทยและ
โลกจะไดชวยลดภัยพิบัติอันเกิดจากปญหาภาวะโลกรอน 
และใหประชากรโลกดําเนินชีวิตอยูอยางมีความสุขตอไป 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

241                                                   NC-3SO-001 

         จ ากผลการศึ กษ าคว าม รู ค ว าม เข า ใ จและ
พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน มีขอเสนอแนะจาก   
การวิจัยสรุปไดดังน้ี 

         1. ประชาชนมีความคิดเห็นวาภาวะโลกรอนมี
ผลกระทบอยางมากในปจจุบัน แตการรณรงคเก่ียวกับ
ป ญ ห า ภ า ว ะ โ ล ก ร อ น ผ า น สื่ อ ต า ง ๆ  ยั ง ไ ม มี
ประสิทธิภาพดีพอ  ทําใหความรูความเขาใจ  และ
พฤติกรรมการมีสวนรวมแกไขปญหาภาวะโลกรอน
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครยังอยูในระดับ
ตํ่า ดังน้ัน ผูมีสวนเก่ียวของควรจะเพ่ิมการรณรงคให
ความรูความเขาใจ รวมทั้งวิธีการมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนที่ประชาชนสามารถ
นําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 

         2. การใหความรูเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอนควร
ทําอยางตอเน่ือง แสดงใหประชาชนไดเห็นภาพชัดเจน
ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหากพวกเขายังมีพฤติกรรมการ
ใชชีวิตโดยไมคํานึงถึงปญหาที่ตามมา เชน การไม
ประหยัดการใชพลังงานไฟฟา นํ้าประปา นํ้ามัน การ
เปดเครื่องไฟฟาทิ้งไวในขณะที่ไมไดใชงาน เปนตน 
ซึ่งสิ่งเหลาน้ีลวนแตเปนปจจัยที่สงผลใหเกิดภาวะโลก
รอนทั้ งสิ้น  ดัง น้ัน  ถากรุง เทพมหานครแสดงให
ประชาชนเห็นผลกระทบที่ตามมาจากการกระทํา
เหลาน้ีได ก็จะชวยลดปญหาภาวะโลกรอนไดเชนกัน 

         3. การใหความรูเก่ียวกับปญหาภาวะโลกรอน 
ควรใสไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักเรียน/
นักศึกษาทุกระดับช้ัน เพ่ือใหความรูและปลูกจิตสํานึก
ให เยาวชนเกิดความหวงแหนและชวยการรักษา
ธรรมชาติใหอยูกับมนุษยชาติ และสิ่งมีชีวิตไวใหนาน
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

 
 
 
 

5. เอกสารอางอิง 
[1]   เดลินิวส. (2550). ประโยชนเห็นๆ อยาชา ‘รวมแก

โลกรอน’ ไดทันทีคือ ‘ประหยัด’. [Online]. 
AvailableURL:http://www.dailynews.co.th/web/
html/home  

[2]   สํานักสิ่งแวดลอมกรุงเทพมหานคร. (2550). ภาวะ
โลกรอน (Global Warming). [Online]. Available 
URL:http://203.155.220.217/dopc/hotworld/hotw
orld.ht 

[3] กรมพัฒนาที่ดิน. (2550). ภาวะโลกรอน : ผลกระทบตอ
ประเทศไทย. [Online]. Available http://www.ldd.go.th/ 
web_irw/knowledge/globalwarming2.htm 

[4]   มูลนิธิพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม. (2551). อาคารตนแบบ
ลดโลกรอน. [Online]. Available URL: 
http://www.efe.or.th  

[5]   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ. (2550). แนวนโยบายเพ่ือรับวิกฤต
โลกรอน. วารสารเศรษฐศาสตรสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ปที่ 3, ฉบับที่ 1 (มิ.ย. 2551), หนา 75-97. 

  

กิตติกรรมประกาศ 
 

         โครงการวิจัยเรื่อง  “ความรูความเขาใจและ
พฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครตอ
การแกไขปญหาภาวะโลกรอน” คณะผูวิจัยไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยเงินงบผลประโยชน 
ประจําป 2551 และไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร
ของคณะบริ หารธุ รกิ จ  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี                  
ราชมงคลธัญบุรี  ไดแก  คณบดีคณะบริหารธุร กิจ       
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝายบริหาร
และวางแผน และหัวหนาสาขาวิชาการตลาด ที่ชวย
สนับสนุนใหโครงการวิจัยน้ีเสร็จสมบูรณ บรรลุตาม
เปาหมายของโครงการ  
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           คณะผูวิจัยขอขอบคุณประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ที่ไดใหความกรุณาสละเวลาอันมีคาในการใหขอมูล
ตอบแบบสอบถามอันเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 
เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการสงเสริมใหประชาชนของ
ประเทศไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอนตอไป นอกจากน้ี ขอขอบคุณผูที่เก่ียวของทุกฝายที่
มีสวนทําใหโครงการวิจัยน้ี ประสบความสําเร็จลุลวง
ไดดวยดี คณะผูวิจัยจึงใครขอขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ ที่น้ี 
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การใชกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 
รายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 

ยุรธร   จีนา1 และ  ธวัชชัย   พ่ึงธรรม1 

 

บทคัดยอ—  การศึกษาวิจัย การใชกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง รายวิชา      
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต เพ่ือ
พัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก (1) แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง (2) แบบวัดความ    
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการบันทึกความงามแหงชีวิต (3) บันทึกความงามแหงชีวิต วิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง ผลการวิจัยพบวา 
        1. หลังการใชกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต  นักศึกษามีการเห็นคุณคาในตนเองเพ่ิมขึ้น 
        2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมการบันทึกความงามแหงชีวิต ในระดับ  มากที่สุด 
        3. นักศึกษาสวนใหญอยากใหมีกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิตตอไป และปญหาอุปสรรคของกิจกรรม 
คือ ไมทราบหลักธรรมทางศาสนา นึกความงามแหงชีวิตไมออก ไมมีความดีงามแหงชีวิตใหบันทึก 
 

คําสําคัญ   บันทึกความงามแหงชีวิต  การเห็นคุณคาในตนเอง วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

1. บทนํา 
         การเห็นคุณคาในตนเองน้ัน เปนพ้ืนฐานของ
สุขภาพจิตเกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลไดรับการตอบสนอง 
ทางดานรางกาย ความปลอดภัย ไดรับความรัก ความ
เปน เจ าของ  บุคคลมีความรูสึกตนเอง เปนคนมี
ประโยชนและตองการแสดงความสามารถตางๆ ที่มีอยู
นอกจากจะมีความตองการพ้ืนฐานแลว ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองยังเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลตอสูกับ
ปญหาและอุปสรรคตางๆ ในชีวิตได  ความรูสึกเห็น
คุณคาในตนเองเกิดจากการประเมินตนเองเก่ียวกับ
ความมีคุณคา ตอสังคม ความสําคัญ ความสามารถการ
ประสบผลสําเร็จ การยอมรับตนเอง การมีประโยชนตอ
สังคมตลอดจนการไดรับการยอมรับจากสังคม และ
เปนที่ช่ืนชม มีความตองการจะไดรับการยกยอง ชมเชย 
 

         1แผนกวิชาสังคมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
128  ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม  50300  
โทรศัพท: 0-5392-1444 ตอ 2860 โทรสาร: 0-5321-9677    
E-mail:  yurathorn_27@hotmail.com, wat_rmutl@hotmail.com 

 

ในสิ่งที่ เขาจะกระทํา  ซึ่งทําใหรูสึกตนเองมีคุณคา    
มากขึ้น ดังน้ันการเสริมสรางที่มีคุณคาใหกับวัยรุน จึง
เปนสิ่งที่สํ าคัญเพราะเปนวัยที่มีการเจริญเติบโต
ทางดานรางกายสูงและมีการเปล่ียนแปลงหลายสิ่ง
หลายอยางเกิดขึ้น  เชน  การเปล่ียนแปลงทางดาน
อารมณ  การเขาสังคม การเรียน การทํางาน การคนหา
อุดมคติในชีวิต การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนไปอยาง
รวดเร็ว ไมแนนอนและมีความละเอียดซับซอน จึงเปน
อีกชวงเวลาหน่ึงที่เหมาะในการพัฒนาและเสริมสราง
การเห็นคุณคาในตนเอง เพราะการเห็นคุณคาในตนเอง
เปนสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิตเปนพลังใหบุคคล
สามารถ ฝาอุปสรรคนานาประการของชีวิตใหมีชีวิตอยู
อยางเช่ือมั่นและภาคภูมิใจตนเอง โดยเฉพาะวัยรุน
เน่ืองจากวัยรุนเปนวัยที่มีความตองการที่จะรูจักตนเอง 
ตองการการยอมรับจากหมูคณะและผูใหญ  ตลอดจน
การวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการศึกษาตอ หรือการ
ประกอบอาชีพเพราะหาเลือกทางเดินที่ไมเหมาะสม 
กับความสามารถและความถนัดอาจจะทําใหไม 
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ประสบความสําเร็จเมื่อเปนผูใหญ ดังที่ Coopersmith 
(1981, อางใน โฆษิต พรประเสริฐ [1] กลาววา วัยรุน
จะสามารถสรางความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองไดหากมี
ผูใหคุณคาใหความสําคัญ ใหการยอมรับ ไดรับการ
ปฏิบัติตอบจากบุคคลที่มีความสําคัญในชีวิตจะสงผล
ใหสามารถเผชิญกับปญหาที่ยุงยากหรืออุปสรรคใน
ชีวิตได  สามารถยอมรับและปรับตัวใหเขากับความ
เปนจริงที่ เกิดขึ้น มีความรูสึกพอใจในชีวิตของตน  
และดํารงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ ดวยตระหนักถึง
ความสําคัญของการเห็นคุณคาในตนเองท่ีกลาวมา
เบื้องตน  ผู วิจัยในฐานะผูสอนรายวิชา  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม ไดพบถึงสภาพปญหาที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาซึ่งมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองนอย  
ไมกลาที่จะแสดงความคิดเห็น ไมมั่นใจในการตอบ
คําถาม จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการมองเห็นคุณคา
ในตนเองของนักศึกษา โดยใชกิจกรรมการบันทึก
ความงามแหงชีวิต ซึ่งเปนการรายงานตนเอง (Self Report) 
บันทึก เหตุการณประจํ า วัน  สิ่ งที่ ดี ง าม ท่ี เ กิดขึ้น 
ประสบการณที่นาประทับใจ  อันจะเปนการสราง
ความรูสึกเห็นคุณคาของตนเองแกนักศึกษา และเปน
แนวทางการสอนในรูปแบบการรายงานตนเอง เพ่ือผูที่
สนใจจะนําไปประยุกตใชในสถาบันการศึกษาอื่น
ตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง แผนกวิชาการ
บัญชี จํานวน 29 คน โดยไดมาจากการสุมแบบเจาะจง     
         ตัวแปรตนไดแก กิจกรรมการบันทึกความงาม
แหงชีวิต 
         ตัวแปรตาม ไดแก การเห็นคุณคาในตนเองของ
นักศึกษา 
         การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
         1. แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเอง ซึ่งผูวิจัยได
ดัดแปลงและปรับปรุงจากแบบวัดการเห็นคุณคาใน

ตนเอง จํานวน 30 ขอ ของ Roger Rubin (Roger 
Rubin’s Self Esteem Scale) อรอนงค นิมาชัยกุล [2] 
โดยมีคาความเช่ือมั่นของแบบวัดเทากับ 0.829  จากน้ัน
นําแบบวัดใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองและ
ความสอดคลอง  แลวจึงนําไปใช กับกลุมตัวอยาง
นักศึกษา 
         2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอกิจกรรมการบันทึกความงามแหงชีวิต โดยศึกษา
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวสรางแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง 
จากน้ันจึงปรับปรุงแกไขแลวนําไปใชกับกลุมนักศึกษา 
         3. ใบงานมอบหมาย “กิจกรรมการบันทึกความ
งามแหงชีวิต” โดยมีเน้ือหาเพ่ือการบันทึกประจําวัน 
ประกอบดวย ชีวประวัติของตนเอง กิจวัตรประจําวัน 
สิ่งดีงาม ความดี ที่เกิดขึ้นในแตละวัน คติธรรม ขอคิด
อันดีงาม ที่ไดรับจากประสบการณจริง การใหกําลังใจ 
การเห็นคุณคาในตนเอง ตลอดถึงประสบการณการ
เรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  โดย
กําหนดใหเขียนบันทึกเปนระยะเวลา 20 วัน 
         จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลการวิจัย 
ประกอบดวย แบบวัดการเห็นคุณคาในตนเองนํามาหา
คาเฉล่ียรอยละของความแตกตาง กอนและ หลังการใช
บันทึกความงามแหงชีวิต  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการบันทึกความงามแหง
ชีวิต นํามาหาคาเฉล่ียเพ่ือทราบระดับของความพึง
พอใจ  แบบบันทึกความงามแหงชีวิต นํามาวิเคราะห
และเขียนบรรยายแบบความเรียงเชิงพรรณนา ในขอมูล
ที่นักศึกษาบันทึก 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
ตอนท่ี 1 ผลคะแนนการเห็นคุณคาในตนเอง กอน-หลัง

การใชบันทึกความงามแหงชีวิต 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียของคะแนนการมองเห็นคุณคาในตนเอง 

กอน-หลังการใชบันทึกความงามแหงชีวิต 
การ

ทดสอบ 
จํานวน 

(N) 
คาเฉลี่ย 

(X) 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD)
กอน 29 98.28 5.73
หลัง 29 108.18 5.03

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวา คาเฉล่ียของ
คะแนนการมองเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา  
กอนทํากิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิตเทากับ 98.28 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.73 และคาเฉล่ียของ
การมองเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษาหลังการทํา
กิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิตเทากับ 108.18 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.03 จึงสรุปไดวา นักศึกษา
มองเห็นคุณคาในตนเองสูงขึ้นหลังจากการใชกิจกรรม
บันทึกความงามแหงชีวิต เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว 
สอดคลองกับงานวิจัยของวิชญา  ไชยเทพ[3] และ
ปรารถนา ไชยประเสริฐ [4] ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการใช
กิจกรรมกลุมในการพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง 
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน พบวา การทํากิจกรรม
กลุมมีสวนในการพัฒนาระดับการเห็นคุณคาในตนเอง
เพ่ิมขึ้น 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตอนที่ 2  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรม

การบันทึกความงามแหงชีวิต 
 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอกิจกรรม
การบันทึกความงามแหงชีวิต 

 

รายการ คาเฉลี่ย แปลผล 
ระยะเวลาในการเขียนบันทึก 4.20 มาก 

เน้ือหาที่กําหนดใหเขียนบันทึก 4.20 มาก 

การวัดผลการเรียนดวยบันทึก 3.93 มาก 

เกณฑการใหคะแนนบันทึก 4.37 มาก 

การใหอิสระออกแบบบันทึก 4.24 มาก 

ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม 4.44 มาก 

ความช่ืนชอบกิจกรรมบันทึก 4.24 มาก 

ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรม 4.44 มาก 

อาจารยช้ีแจงวัตถุประสงค 4.62 มากที่สุด 

ความพึงพอใจภาพรวมกิจกรรม 4.58 มากที่สุด 
 

         ดานความพึงพอใจพบวา   นักศึกษามีความ       
พึงพอใจตอกิจกรรมการเขียนบันทึกความงามแหง 
ชีวิต ดานระยะเวลา, เน้ือหา, เกณฑใหคะแนน, การให 
อิสระ, ประโยชน, และความช่ืนชอบกิจกรรมการ
บันทึก อยูในระดับมาก โดยพึงพอใจดานการช้ีแจง
วัตถุประสงคของผูสอน และความพึงพอใจภาพรวม
กิจกรรมในระดับมากที่สุด  ซึ่งมีเกณฑการแบงระดับ
คาเฉล่ียความพึงพอใจ ดังน้ี 

   คาเฉล่ีย 4.51-5.00   มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด      
คาเฉล่ีย 3.51-4.50   มีความพึงพอใจระดับ มาก          
คาเฉล่ีย 2.51-3.50   มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง
คาเฉล่ีย 1.51-2.50   มีความพึงพอใจระดับ นอย              
คาเฉล่ีย 1.00-1.50   มีความพึงพอใจระดับ นอยที่สุด 
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         ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เกิดขึ้น สอดคลอง
กับรุงพันธ สดเจริญ [5] ที่ไดใหความเห็นวา การบันทึก
ความดี เปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยเสริมหรือพัฒนา
ผูเรียนใหเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามนโยบาย
การศึกษาของชาติ โดยกําหนดความดี ประกอบดวย 
ความมีนํ้าใจ รูจักอาสางาน ความรับผิดชอบ ความ
ขยันหมั่นเพียร การรูจักเสียสละเพ่ือสวนรวม และ
ความอดทนอดกลั้น ผูเรียนมีพัฒนาการทางความดี
เพ่ิมขึ้น   
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลของนักศึกษาท่ีเขียนในบันทึก 
 

         ผลการวิจัยพบวา  นักศึกษาได เขี ยนประวั ติ
เรื่องราวของตนเอง   ครอบครัว  บรรยายกิจวัตร
ประจํา วัน  รวมท้ังนําประสบการณจริงที่ เ กิดขึ้น         
มาเขียนในบันทึก  มีการแสดงความคิดเห็น ความรูสึก
ของตนเพ่ือระบายความในใจ ความคับของใจ  สิ่งดีงาม
ที่เกิดขึ้นกับตนเอง การใหความชวยเหลือตอสังคม 
ญาติมิตร เพ่ือน  การไดแบงเบาภาระของครอบครัว 
การทํางานพิเศษระหวางเรียน ตลอดถึงการใหกําลังใจ
ตนเอง   นอกจากน้ียังพบวานักศึกษาได นําคําคม   
ขอคิด  พุทธศาสนาสุภาษิต  บทกลอน  บทกวีที่ให
กําลังใจ ใหแงคิดมุมมองชีวิตมาบันทึกดวย  นักศึกษา
สวนใหญบันทึกความดีคือ การชวยเหลือผูอื่น การ
ชวยเหลือเพ่ือน การใหสิ่งของ  นอกจากนี้นักศึกษา   
ยังตกแตงบันทึกดวยภาพวาด ภาพการตูน เพ่ือใหเกิด
ความนาสนใจ ชวนใหอาน และบางคนยังประดิษฐ
สมุดบันทึกของตนเองจากวัสดุเหลือใช เพ่ือประหยัด
คาใชจายอีกดวย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         จากการวิจัย การใชกิจกรรมบันทึกความงาม  
แหงชีวิตเพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง พบวา 
คะแนนความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองของนักศึกษา
โดยรวมหลังการทํากิจกรรม  นักศึกษามีคะแนน
ความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองสูงกวากอนการทํา
กิจกรรม ดังน้ัน กิจกรรมการบันทึกความงามแหงชีวิต
จึงสามารถเสริมสรางและพัฒนาการเห็นคุณคาใน

ตนเองของนักศึกษาได เปนไปตามวัตถุประสงคและ
สมมติฐานการวิจัย   นักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมการบันทึกความงามแหงชีวิตในระดับมาก 
โดยพึงพอใจการชี้แจงวัตถุประสงค ตลอดถึงภาพรวม
ที่มีตอกิจกรรมบันทึกความงามแหงชีวิต ระดับมาก
ที่สุด ขอเสนอแนะของนักศึกษาตอกิจกรรมบันทึก
ความงามแหงชีวิต พบวานักศึกษาสวนใหญไมเคย
เขียนบันทึกประจําวัน  เมื่อได เขียนทําใหทบทวน
เหตุการณที่เกิดขึ้นทั้งความดีงามและขอบกพรองที่ 
อาจเกิดขึ้นในแตละวัน ไดสรางกําลังใจใหกับตนเอง  
ฝกการมองโลกในแงดี ทําใหนักศึกษามองเห็นคุณคา
ในตนเอง  นักศึกษายังเสนอแนะใหจัดกิจกรรมในทุกป 
และควรเพิ่มระยะเวลาในการบันทึกใหมากขึ้นเปน    
30 วัน  นักศึกษาไมสามารถวิเคราะหวาสิ่งใดควร
บันทึก ปญหาอุปสรรคในการบันทึกความดี คือ ไมรู
หลักธรรมทางศาสนา  นึกความดีไมออก และไมมี
ความดีใหบันทึก   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

         การวิจัยเรื่อง “การใชกิจกรรมบันทึกความงาม
แหงชีวิต เพ่ือพัฒนาการเห็นคุณคาในตนเอง รายวิชา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม” มีเน้ือหาสาระใน
การ นํา วิธีการรายงานตนเองในรูปแบบบันทึก
ประจําวัน โดยใหช่ือวา “บันทึกความงามแหงชีวิต” 
โดยใหนักศึกษาเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ไดเขียน
บันทึกประจําวันเปนระยะเวลา 20 วัน  
         ผูวิจัยขอขอบคุณผูมีสวนรวมในรายงานการวิจัย
น้ีทุกทาน ขอบคุณผูเช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจสอบแบบ
วัดการเห็นคุณคาในตนเอง แบบวัดความพึงพอใจ และ
ใบงานมอบหมายการบันทึกความงามแหง ชี วิต 
ขอบคุณคณาจารยแผนกวิชาสังคมศาสตรที่เปนกําลังใจ
จนประสบความสําเร็จ ขอบใจนักศึกษา แผนกวิชา  
การบัญชี 2/1 หอง ข ทุกคนที่ใหความรวมมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยเปนอยางดี  ขอบคุณคณะ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่
อนุมัติทุนสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
งานวิจัยในครั้งน้ี 
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การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคา 
ในองคกรที่ใหบริการฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรม 

 
ศุภิสรา โรจนฐาน1  และ ณรงคพนธ บุญทรงไพศาล2   

 

บทคัดยอ— การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขาฝกอบรมเปนการวัดผลความพึงพอใจจากการใหบริการที่ไดรับ
เพียงดานเดียว โดยไมไดวัดความคาดหวังของลูกคา ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาระดับความ
คาดหวังของลูกคาจากองคกรที่ใหบริการฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรมของประเทศไทย  พรอมทั้งทําการเปรียบเทียบ
ระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาหลังไดรับบริการฝกอบรม  เพ่ือวิเคราะหและเสนอแนวทางการเพ่ิม
ความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ  
                      ขั้นตอนท่ี 1 ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูที่เขารวมฝกอบรมจากองคกรที่
ใหบริการฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรมจํานวน 2 แหง ทั้งหมด 93 คน เพ่ือศึกษาถึงความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ลูกคา โดยการนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหา รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test แบบ
เปรียบเทียบเปนคูตอคูดวยระดับความเช่ือมั่น 95% 
                      ขั้นตอนที่ 2 ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับหัวหนางานและพนักงานผูรับผิดชอบในฝายงานบริการฝกอบรม 
เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหปญหา  และคนหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ือตอบสนองตามความ
คาดหวังของลูกคา  
                      จากผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี  
       1. ประเด็นที่ผูเขาฝกอบรมคาดหวังจากการใหบริการขององคกรฝกอบรมมากที่สุด คือ การนําความรู
กลับไปประยุกตใชในงานปจจุบัน   ความสามารถของวิทยากรในการถายทอดความรู การสรุปและทบทวนประเด็น
สําคัญ และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  รวมถึงการแจงประชาสัมพันธหลักสูตรที่ชัดเจน และความ
เหมาะสมของอาคารสถานที่และหองอบรม  
                      สําหรับประเด็นที่ผูเขาฝกอบรมคาดหวังนอยที่สุด คือ การจัดเล้ียงอาหารและเครื่องด่ืม การสํารวจความ
ตองการหลักสูตร การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวม และคาใชจายของหลักสูตร  
        2. ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความคาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับจากองคกร 
พบวาโดยสวนใหญผูเขาฝกอบรมคาดหวังใหองคกรปรับปรุงการใหบริการใน 2 ดานหลักๆ  คือ การสงขอมูลกลับเพ่ือ
ยืนยันการสมัครที่ชัดเจนและรวดเร็ว และความสมบูรณของเน้ือหาและรายละเอียดในเอกสารประกอบการอบรม  
                     โดยไดมีการเสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูบริหารและหัวหนางานฝาย
ฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความเปนไปได และความคิดเห็นตางๆ ซึ่งนําไปสูการสรุปผลลัพธในการศึกษาครั้งน้ี 
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1.บทนํา                                                                                                                                                                                   
 

         สิ่งสําคัญสําหรับงานบริการท่ีตองคํานึงถึง คือ 
การสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ดังน้ันองคกรตางๆ
จึงไดคนหากลยุทธหรือแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางธุรกิจและการแขงขันใน
ทุกสวนเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหได
อยางสูงสุด แตอยางไรก็ตาม ปญหาสําคัญที่มักจะเกิด
ขึ้นอยูเสมอในการใหบริการโดยทั่วไปก็คือ ปญหาที่
เก่ียวของกับคุณภาพของการบริการ (Service Quality) 
ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการที่การนําเสนอบริการของ
กิจการที่ลูกคารับรู (Perceived Service) ไมตรงกับการ
บริการท่ีลูกคาคาดหวัง (Expected Service) ซึ่งเราเรียก
ปญหานี้วา “ชองวางของคุณภาพ” (Quality Gap) ซึ่ง
ชองวางน้ีเปนสาเหตุที่ทําใหบริการลูกคาไมประสบ
ความสําเร็จ ดังที่ A. Parasuraman และคณะไดเสนอ
แนวคิดไวในเรื่องของการจัดการคุณภาพของบริการ[1] 
โดย “คุณภาพ” น้ันไมควรจะถูกกําหนดขึ้นตามความ
ตองการของแตละองคกร แตควรจะกําหนดขึ้นจาก
ความตองการของลูกคาเปนหลัก หรือกลาวโดยสรุปได
วา “คุณภาพ” คือ สิ่งที่เกิดจากการท่ีลูกคารับรู ดังน้ัน 
เราควรสรรสรางการบริการท่ีลูกคารับรูหรือไดรับ[2]    
ใหตรงตามการบริการท่ีลูกคาคาดหวัง เพ่ือนําไปสูการ
สรางคุณภาพงานบริการท่ีดีและเปนเลิศ             
         ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึกษาระดับความคาดหวังของลูกคาในธุรกิจงาน
บริการฝกอบรม  และทําการเปรียบเทียบกับความ      
พึงพอใจของลูกคา ในการวิเคราะหหาแนวทางการเพ่ิม
ความพึงพอใจเพ่ือตอบสนองตามความคาดหวังของ
ลูกคาใหไดมากขึ้น ซึ่งเปนการลดชองวางของคุณภาพ
ในกระบวนการดําเนินงานการใหบริการฝกอบรมที่
เปนองคประกอบสําคัญในการเผยแพรและถายทอด
ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ  เพ่ือยกระดับ ทักษะ
ความสามารถใหแกบุคลากรไทย ซึ่งนําไปสูการสราง
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของ
ประเทศตอไป      

                         

2. วิธีการวิจัย 
         งานวิจัยน้ีทําการศึกษาระดับความคาดหวังของ
ลูกค า จ ากอ งค ก รที่ ให บ ริ ก า รฝ กอบรมใน เ ชิ ง
อุตสาหกรรมของประเทศไทย  พรอมทั้ งทํ าการ
เปรียบเทียบระหวางความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของลูกคาหลังไดรับบริการฝกอบรม เพ่ือวิเคราะหและ
เสนอแนวทางการเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา ซึ่งใน
การเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 
2.1 วิธีการวิจัยในเชิงปริมาณ จากแบบสอบถาม 
 

         การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาดําเนินการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่เขารวมฝกอบรมจากองคกร
ที่ใหบริการฝกอบรมในเชิงอุตสาหกรรมจํานวน 2 แหง 
ในการตอบแบบสอบถามท่ีผูศึกษาไดจัดทําขึ้น ซึ่งทํา
การเก็บขอมูลจากผูท่ีเขารวมฝกอบรมในแตละองคกร 
องคกรละ 3 หลักสูตร รวมเปนทั้งหมด 6 หลักสูตร   
ซึ่งไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง(Purposive 
Sampling) เพ่ือปองกันความผิดปกติของขอมูลที่ไดรับ 
โดยแบบสอบถามมีเน้ือหาประกอบดวย 2 ตอน คือ 
                              

         ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
         ขอมูลทางดาน  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหนงงานปจจุบัน และประวัติการเขารวมฝกอบรม 
   

         ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจและความคาดหวังจาก
การเขารับบริการฝกอบรม 
         โดยเปนขอคําถามที่วัดระหวางความพึงพอใจ
และความคาดหวังในการบริการท่ีไดรับซึ่งสอดคลอง
ตามทฤษฎีกระบวนการฝกอบรม[3] ทั้ง 5 หัวขอ คือ                                    

1. การหาความจําเปนในการฝกอบรม                          
2. การสรางหลักสูตรฝกอบรม                                       
3. การกําหนดโครงการฝกอบรม                                   
4. การบริหารโครงการฝกอบรม                                          
5. การประเมินผล/ติดตามผลการฝกอบรม 

         ซึ่งการประเมินผลในแบบสอบถาม เปนมาตรวัด
แบบ Likert Scale ที่กําหนดรูปแบบออกเปนระดับ
ความคิดเห็นของผูตอบ 1-5 ระดับ ดังน้ี 
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         ระดับ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุดในการบริการท่ี
ไดรับ และการบริการที่คาดหวัง  และ ระดับ 1 คือ พึง
พอใจนอยที่สุดในการบริการท่ีไดรับ และการบริการ  
ที่คาดหวัง 
 

ในการทดสอบเคร่ืองมือวิจัย [4] มี 2 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา

(Validity) ของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญจํานวน     
3 ทาน ทั้งในเรื่องของความครอบคลุมในเน้ือหา ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช และรูปแบบของแบบสอบถาม 

2. จากน้ันจึงทําการตรวจสอบความเช่ือถือได
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบกับ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรคลายคลึงกับ
กลุมประชากรจริงที่ศึกษา เปนจํานวน 30 ชุด โดยใช
สูตร Cronbach’s Coefficient Alpha และใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการประมวลผล คํานวณได  
คาสัมประสิทธิ์อัลฟา 0.93 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 จึงถือ
ว าแบบสอบถามดังกลาวนา เ ช่ือถือและสามารถ
นําไปใชกับกลุมตัวอยางจริงได   

         สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะหขอมูล       
เชิงสถิติ ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test แบบเปรียบเทียบเปน 
คูตอคูดวยระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

2.2 วิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพ 
1. ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ เชิงลึก     

(In-depth Interview) กับหัวหนางานและพนักงาน
ผูรับผิดชอบในฝายงานบริการฝกอบรม เพ่ือนําไปสู
การวิ เคราะหปญหา  และคนหาแนวทางการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการเพ่ือตอบสนองตาม 
ความคาดหวังของลูกคา  

2. ทํ า ก า ร เ ส นอแนะ แนวท า ง ในก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการใหบริการแกผูบริหารและหัวหนา
งานฝายฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความเปนไปได และ
ความคิดเห็นตางๆ  ซึ่งนําไปสูการสรุปผลลัพธใน
การศึกษาครั้งน้ี                       

3. ผลและการอภิปราย                                                               
         จากการวิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS  สามารถอภิปรายผล  
ไดดังตอไปน้ี    
3.1 ประเด็นท่ีผูเขาฝกอบรมคาดหวังจากองคกรฝกอบรม
มากท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก           

 การนําความรูกลับไปประยุกตใชในงาน
ปจจุบัน (A) 

 การแจงประชาสัมพันธหลักสูตรที่ชัดเจน (B) 
 ความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีและหอง

อบรม (C) 
 ความสามารถของวิทยากรในการถายทอด

ความรูและความเขาใจ (D) 
 ความสามารถของวิทยากร ในการจัดลําดับ

ความสัมพันธของเน้ือหา(E)  และการบรรยายไดตรง
ตามวัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม (F)  
 

         ความคาดหวังของผูเขาอบรม มุงเนนประโยชน
ของการนําความรูกลับไปประยุกตใชในงานปจจุบัน 
โดยมีเปาหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคลองกับนิยามการฝกอบรม[5] ที่ไดกลาวไววา  
การฝกอบรม คือ การถายทอดความรูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ 
ความชํานาญ ความสามารถ และทัศนคติในทางท่ีถูก    
ที่ควร เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานและภาระหนาที่ตางๆใน
ปจจุบันและอนาคตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
นอกจากนั้นผู เขาอบรมยังคาดหวังที่จะไดรับทราบ
ขอมูลการแจงประชาสัมพันธหลักสูตรกอนลวงหนาที่
ชัดเจน ดังน้ันองคกรควรเนนการเผยแพรขอมูลการ
ฝกอบรมผานสื่อตางๆที่สามารถเขาถึงลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว ไมวาจะเปนทางสิ่งพิมพ การปดประกาศตาม
บอรดประชาสัมพันธ เผยแพรทาง Internet เวปไซต    
อีเมล ทางโทรศัพท หรือทางชองทางการสื่อสารอื่นๆ 
นอกจากน้ันควรจะมีการพิจารณาเรื่องสภาพแวดลอม
และความเหมาะสมของอาคารสถานท่ีและหองอบรม
ดวยเชนเดียวกัน อีกทั้งผูเขาอบรมยังมีความคาดหวัง  
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ดานวิทยากรซึ่งตองการบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ในการถายทอดความรูความเขาใจ ลักษณะการบรรยาย
ที่สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ และการ
จัดลําดับความสัมพันธของเน้ือหาวิชาที่ทําการสอนได
เปนอยางดีดวยเชนกัน โดยมุงหวังที่จะไดรับประโยชน
จากองคความรู  เ พ่ือ นําไปเ พ่ิมทักษะและพัฒนา
ความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน 
 

3.2 ประเด็นท่ีผูเขาฝกอบรมคาดหวังจากองคกรฝกอบรม
นอยท่ีสุด 5 อันดับ ไดแก 

 การจัดเล้ียงอาหารและเครื่องด่ืมที่เหมาะสม 
 การประสานงานของพนักงานฝายฝกอบรม 
 คาใชจายของหลักสูตร 
 การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารวมฝกอบรม 
 การสํ ารวจความตองการ เ พ่ือการสร า ง

หลักสูตร 
  

         คาใชจ ายของหลักสูตรเปนประเ ด็นที่ ผู เข า
ฝกอบรมมีความคาดหวังนอย เน่ืองมาจากโดยสวน
ใหญบริษัทผูเขาฝกอบรมจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมดซึ่งจะอยูในกรอบของงบประมาณประจําปที่ 
ถูกกําหนดไว ต้ังแตตน  อีกประเด็นหน่ึงที่มีความ
คาดหวังนอย คือการกําหนดคุณสมบัติผูเขาฝกอบรม 
เพราะลูกคาสวนใหญไมไดมุงเนนการแลกเปล่ียน
ประสบการณซึ่งกันและกัน แตคาดหวังความรูที่จะ
ไดรับจากวิทยากรมากกวา อยางไรก็ตาม ทางองคกร
ฝกอบรมควรรักษามาตรฐานของการใหบริการไวอยาง
ตอเน่ือง พรอมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาใหครอบคลุม
ในทุกๆ ดาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ปจจัยท่ีสงผลตอความคาดหวังของผูเขาฝกอบรม   
                                                               

 
 

ภาพท่ี 1 กราฟแสดงความคาดหวัง แบงตามระดับวุฒิการศึกษา 
 

          เมื่อพิจารณาผลอันดับความคาดหวัง โดยแบง
ตามวุฒิการศึกษา  จะเห็นไดชัดวาผู เขาอบรมซึ่งมี      
วุฒิการศึกษาตํ่ากวาระดับปริญญาตรีมีคาดหวังมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกในประเด็น (A)  (B) และ (C) ซึ่งเนน
ความสําคัญของประโยชนในการนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง โดยมุงหวังที่
จะพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถของตนเอง
ใหสูงขึ้น แตสําหรับผูเขาอบรมซึ่งมีวุฒิการศึกษาที่
สูงขึ้น คือ ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปกลับมีความ
คาดหวังที่แตกตางกันออกไป ซึ่งมุงเนนความถูกตอง
ขององคความรูที่จะไดศึกษาเพ่ิมเติมเปนสิ่งสําคัญ จึงมี
ความตองการวิทยากรที่มีคุณสมบัติที่ดีในการถายทอด
ความรู ความเขาใจ การจัดลําดับความสัมพันธของ
เ น้ือหา วิชาที่ สอน  และการบรรยายไดตรงตาม
วัตถุประสงคของโครงการฝกอบรม  ดังประเด็น (D) 
(E) และ (F) 

 
ภาพท่ี 2 กราฟแสดงความคาดหวัง แบงตามระดับ ตําแหนงงาน 

 

 

 

พนักงาน  ผูบริหาร ผูจัดการ 

ต่ํากวาป.ตร ี ป.ตรี ขึ้นไป

(A)  (B)    (C)    (D)    (E)  (F)  

(D) (F) (G) (D) (F) (G) 

(B) 

(H)(A)
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         จากกราฟจะเห็นไดว าความคาดหวังสูงสุด           
3 อันดับแรกของระดับพนักงานและผูจัดการ มุงเนน
การไดรับองคความรูอยางมีประสิทธิผลมากท่ีสุด      
ทั้งในดานการถายทอดความรู ความเขาใจ การบรรยาย 
และการรักษาเวลาในการสอนของวิทยากรท่ีเหมาะสม
(G) แตสําหรับมุมมองของผูบริหารมีความคาดหวังใน
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมขององคกรฝกอบรม
เปน สิ่งสําคัญ โดยเฉพาะดานการประชาสัมพันธ
หลักสูตรซึ่ งมีความคาดหวังที่สูงมาก  ดวยระดับ
คะแนน 4.5 และตองการใหองคกรฝกอบรมสราง
มาตรฐานการปฏิบั ติงานที่ ดีทั้ งในดานการสราง
หลักสูตร การกําหนดโครงการ รวมถึงการประเมินผล
หลังฝกอบรม (H)  เพ่ือนําไปสูการพัฒนา และยกระดับ
องคกรใหมีการบริการที่เปนเลิศในการถายทอดความรู 
และทักษะตางๆใหแกบุคลากรไทย อันเปนผลไปสู
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติตอไป               
 

3.4 การเปรียบเทียบระหวางความคาดหวัง และความ
พึงพอใจของผูเขาฝกอบรม  
 

          ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของการบริการท่ีคาดหวัง(Expected value; EV) กับ
ความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับ (Perceived value; PV) 
จากองคกรฝกอบรม เมื่อพิจารณาประเด็นตามทฤษฎี
กระบวนการฝกอบรม อภิปรายผลไดดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียระหวาง ความพึงพอใจและความคาดหวัง
ของลูกคา (PV-EV) ท่ีไดรับจากองคกรฝกอบรม A 
และองคกรฝกอบรม B 

กระบวนการฝกอบรม 
PV-EV 

องคกร A องคกร B 
1) การหาความจําเปน  + + 
2) การสรางหลักสูตร + + 
3) การกําหนดโครงการ - 0 

4) การบริหารโครงการ - + 

5) การประเมินผล/
ติดตามผลการฝกอบรม 

+ + 

          จากผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในแบบสอบถาม 
และการสัมภาษณเชิงลึกกับหัวหนางานและพนักงาน
ผูรับผิดชอบในฝายฝกอบรม พบวา ประเด็นที่มีคาเฉล่ีย
ของระดับความพึงพอใจ (Perceived value; PV) นอยกวา
คาเฉล่ียของระดับความคาดหวัง(Expected value; EV)    
ขององคกรฝกอบรม A อาจเปนผลเน่ืองมาจากผูที่
ประสานงานติดตอการสมัครเขารวมฝกอบรมโดยสวน
ใหญเปนพนักงานฝายทรัพยากรบุคคลของแตละบริษัท 
ไมใชผูที่เขาฝก อบรมหรือผูที่ประเมินผลแบบสอบถามตัว
จริง จึงคาดวามีผลทําใหลูกคามีความพึงพอใจนอยกวา
คาเฉล่ีย ของความคาดหวังในกระบวนการกําหนด
โครงการ ทั้ งในเรื่ องของการไดรับแจงขอมูลการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร การกําหนดคุณสมบัติของผูเขา
ฝกอบรม และการสงขอมูลกลับเพ่ือยืนยันการสมัครที่
ชัดเจนและรวดเร็ว ซึ่งสําหรับองคกรB ลูกคามีความพึง
พอใจเทียบเทากับระดับความคาดหวัง  คาดวาเปนผล
เน่ืองมาจาก ความหลากหลายของส่ือในการประชาสัมพันธ
ขององคกรฝกอบรมB ที่มีความครอบคลุมและเขาถึงลูกคา
ไดมากกวาสื่อในการประชาสัมพันธขององคกรฝกอบรมA 
โดยเฉพาะการทําปฏิทินรายปกษแจงขอมูลของหลักสูตร
การเรียนใหมๆใหกับสําหรับสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 

         ในขณะเดียวกันลูกคาขององคกรฝกอบรม B มี
คาดหวังคุณสมบัติของวิทยากรที่ดีดวยเชนกัน ซึ่งทาง
องคกรไดเล็งเห็นความสําคัญโดยมีการจัดประชุมกับ
วิทยากรอยางตอเน่ืองเพ่ือการปรับปรุงรูปแบบการสอน 
และเพ่ิมเน้ือหาของกรณีศึกษาตางๆ เพ่ือใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจในองคความรูมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดจริง  อีกทั้งทางองคกร
ไดพยายามควบคุมเวลาการอบรม โดยจัดทําปฏิทิน  
แจงเตือนเพ่ือใหวิทยากรทําการสรุปเน้ือหา ประเด็น
ความสําคัญ และเลิกสอนไดตรงตามเวลาที่กําหนด   
แตในบางครั้งอาจมีการยืดหยุนเวลาออกไปบาง 
เน่ืองจากการเริ่มสอนที่ชากวากําหนดการ โดยเปนผล
มาจากการรอความพรอมและจํานวนผูเขารวมอบรม   
ที่เหมาะสมกอนเริ่มทําการสอนจริง 
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         สวนในกระบวนการบริหารโครงการ ซึ่งลูกคา
ตองการใหองคกรฝกอบรมA ปรับปรุงในดานเน้ือหา
และรายละเอียดของเอกสารประกอบการอบรม ใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางองคกรฝกอบรมA 
ยอมรับวาในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาด เพราะ
ไมไดมีการตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตอง
ของเอกสารประกอบการอบรมในทุกๆฉบับจึงเห็นสมควร
วา ควรกําหนดขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของ
เอกสารไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางชัดเจน ซึ่ง
สอดคลองกับกระบวนการดําเนินงานในการใหบริการท่ี
เปนระบบอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการันตีไดจากการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 ขององคกรฝกอบรม B 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ในการเปรียบเทียบความแตกต างระหว าง
คาดหวังกับความพึงพอใจของลูกคาที่ไดรับจากองคกร 
พบวาโดยสวนใหญผูเขาฝกอบรมคาดหวังใหองคกร
ปรับปรุงการใหบริการใน 2 ดานหลักๆ  ซึ่งผูศึกษาได
ทําการเสนอแนะแนวทางทางการเพ่ิมความพึงพอใจ
ของลูกค า  แกท านผูบริหารและหัวหนางานฝาย
ฝกอบรม ดังตอไปน้ี  
         การกําหนดโครงการในดานการสงขอมูลกลับ
เพ่ือยืนยันการสมัคร 
         ทําการเสนอแนะการทําระบบตอบรับอัตโนมัติ
เพ่ือยืนยันการไดรับขอมูลการสมัครจากลูกคาทั้งทาง
อีเมล และการจัดสงขอความไปยังเบอรโทรศัพทของ  
ผูเขาฝกอบรมโดยตรง เพ่ือการยืนยันอยางเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีชัดเจนและรวดเร็ว 
         ดานความสมบูรณของเน้ือหาและรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการอบรม                                                      
         ทําการเสนอแนะใหเพ่ิมมาตรฐานการปฏิบัติงานใน
การจัดเตรียมความพรอมและทําการตรวจสอบ ความ
เหมาะสมของเอกสารประกอบการอบรม  รวมถึงการจัดทํา
วีดีโอบันทึกขณะทําการสอนเพ่ือเปนประโยชนในการ
ทบทวนความรูของลูกคาหลัง การอบรม  

         ซึ่งแนวทางไดกลาว ตางไดรับการประเมินผล
จากทานผูบริหารและหัวหนางานฝายฝกอบรมวามี
ความเห็นชอบดวยในการนําไปพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงาน เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและตอบสนองตาม
ความคาดหวังของลูกคา โดยสงผลในการเพิ่มศักยภาพ
การใหบริการขององคกรฝกอบรมที่สูงขึ้น 
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[5] ดวงใจ  ศุภสารัมภ, 2549, นโยบายฝกอบรม,สืบคนเมื่อ 
10 มีนาคม 2553, จาก http://www.tu.ac.th/org/ 
ofrector/person/train /handbook/training.html. 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

NC3SO-011                                                         254 

การจัดการปญหาภาวะโลกรอนทีชุ่มชนมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

 
ประภาพร  พนมไพร1 วรัทยา  สุภารัตน1 และ พันทิพา  ปญสุวรรณ1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอการมีสวนรวมของชุมชน 
ในการจัดการปญหาภาวะโลกรอน ศึกษาการจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของชุมชน 
ตลอดจนหาแนวทางการจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ชุมชนมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว     
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย (Mean), คารอยละ (Percentage), สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation), คาสถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตาง (t-test), ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA), 
สถิติสหสัมพันธอยางงาย (Pearson Product Monent Correlation Cofficient) และสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square)   

       ผลการศึกษาพบวา ผูที่มีสวนรวมในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
35-44 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท โดยผูที่
มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีสวนรวมในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน  การจัดการที่
เก่ียวของกับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายอยูในระดับปานกลาง ไดแก    
การวางแผนและนโยบาย การประสานงาน การติดตามและประเมินผล ตลอดจนบทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวน
ตําบลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนในดานการรวมคิด รวมตัดสินใจและวางแผน           
รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชน รวมติดตามและประเมินผลอยูในระดับปานกลางโดยมีความสัมพันธกับแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการปญหาภาวะโลกรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผูรวมกิจกรรมการจัดการปญหาภาวะ
โลกรอนมีความถ่ีในการเขารวมมากที่สุด 5 ครั้งตอป และนอยที่สุด 1 ครั้งตอป แนวทางการจัดการปญหาภาวะโลกรอน
ไดแก ตองการใหมีการจัดการของเสียอยางถูกวิธี มีการคัดแยกขยะ.มีการกําหนดนโยบายรวมกับหนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม และควรมีการจัดต้ังกองทุนสิ่งแวดลอมโดย อบต. ใหการสนับสนุนงบประมาณ   

คําสําคัญ   ภาวะโลกรอน  การมีสวนรวมของชุมชน  การจัดการปญหาภาวะโลกรอน  องคการบริหารสวนตําบล 

1. บทนํา 
         การพัฒนาเศรษฐกิจในปจจุบันเนนการขยาย
ตัวอยางไมมีขีดจํากัด ทําใหตองใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมากมาย สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศท่ีใช 
          1สาขาวิชาการตลาด  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 
99  ม.10  ต.ทรายขาว  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 
โทรศัพท : +66(53)-729-600-5, +66(86)-654-5265 
โทรสาร : +66(53)-729-606-7   
 E-mail : Tom_19737@hotmail.com 
 

 
สนับสนุนชีวิต เชน  อากาศ  นํ้า แหลงอาหาร  และ
พลังงาน ซึ่งเปนวัตถุดิบแกมนุษยกําลังถูกทําลายอยาง
หนักจากมลภาวะในดานตางๆ รวมทั้งประชากรท่ีมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น และการจัดการที่ไรประสิทธิภาพ
ทําใหทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดรอยหรอลง หากยังไม
มีการเปล่ียนแปลงแนวความคิด และไมมีทิศทางแกไข
ปญหาอย าง เปนรูปธรรมสิ่ งแวดลอมและระบบ
สนับสนุนชีวิตก็จะหมดสิ้นไป ทําใหเกิดความเสื่อม
โทรมตอคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติ 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

255                                                         NC3SO-011 

         ภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนปจจัยที่ทํา
ใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง  ซึ่งภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) ทําใหอุณหภูมิบนผิวโลก
สูงขึ้น เพราะความรอนจากดวงอาทิตยที่สะทอนผิว
โลกขึ้นไปน้ันถูกกีดกันจากกาซในช้ันบรรยากาศ      
ทําใหความรอนสะทอนกลับลงมายังโลก สงผลตอ
สภาพการณทางธรรมชาติของดิน นํ้า อากาศ และ
สภาวะแวดลอมโดยท่ัวไป การเปล่ียนแปลงดังกลาว
กลายเปนปญหาใหญสรางความเสียหายตอชีวิตความ
เปนอยูของมนุษย ดวยเหตุน้ีจึงมีความพยายามจาก
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คิดหาหนทางในการ
รณรงคปองกันปญหาภาวะโลกรอน เพ่ือใหผูคนเกิด
สํา นึกและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่ เคย เปน  [1] 
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานการปกครอง 
ที่เปนรากฐานใกลชิดกับชุมชนในการกําหนดนโยบาย
เพ่ือพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตระหนักถึงปญหาของ
ชุมชน เน่ืองจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีการเผาปาเพ่ือลาสัตว/ตองการพ้ืนที่ทํา
การเกษตร การใชปุย/สารเคมีในการเพาะปลูก ขาด
ความรูเก่ียวกับการจัดการปญหาขยะ ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญในการเรงการงเกิดปญหาภาวะโลกรอนสงผลให
ในปจจุบันมักเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลาก 
มลพิษทางอากาศ แผนดินไหว อุณหภูมิสูง การแพร
ระบาดของเช้ือโรคในชุมชนซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 
จากประเด็นปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ
ศึกษาการจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ชุมชนมีสวน
รวมขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว อําเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือที่จะนําขอมูลที่ไดมาเปน
แนวทางในการบริหารจัดการและแกปญหาภาวะโลก
รอนภายในชุมชน ปลุกจิตสํานึกรวมในการตระหนัก
ถึงปญหา/สถานการณ และเกิดความรวมมือกันใน   
การลดระดับความรุนแรงของปญหาภาวะโลกรอน
อยางยั่งยืน 

 
 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชน   
ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ ตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตพ้ืนที่ ตําบลทรายขาว อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จํานวน 9,884 คน (ฝายทะเบียนราษฎร
ตําบลทรายขาว : 2552) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรของ ทาโรยามาเน (Yamane. 1973 : 125) 
ดวยความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

         เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ
แบบสอบถาม  (Questionnaires)  และสนทนากลุม 
(Focus Group) ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 

         ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการปญหาภาวะโลกรอน
ที่ชุมชนมีสวนรวมเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย   
  

         ขั้นตอนท่ี 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 มา
กําหนดเปนประเด็นหลักในการสรางเครื่องมือ ดังน้ี 
 

               ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตรเปนลักษณะคําถามแบบปลายปดชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choice) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการจัดการที่
เ ก่ียวของกับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดการปญหาภาวะโลกรอน 
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการ
จัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ประชาชนมีสวนรวมเปน
คําถามชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) และขอมูล
ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
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ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม แบบปลายเปด 
(Open Ended Question) 

 

         ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
ทุกตอน แลวนําผลขอมูลมาจัดสนทนากลุม (Focus 
Group) ระหวางผู นําชุมชน  ตัวแทนชาวบาน  และ
ผู เ ก่ียวของในองคการบริหารสวนตําบลทรายขาว 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพ่ือใหไดแนวทางการ
จัดการปญหาภาวะโลกรอนที่ชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งน้ีเพ่ือ   
ใชตอบวัตถุประสงคขอที่ 1-3 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 
3 

         3 . 1 . 1  ผลการ วิ เคร าะหข อมู ล ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พบวาประชาชนท่ีมีสวนรวมกับ
กิจกรรมการจัดการปญหาภาวะโลกรอนขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว  อํา เภอพาน  จังหวัด
เชียงราย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 35-44 ป 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพ
เกษตรกร และมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท โดย
ผูที่มีลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีสวน
รวมในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 
         3.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการจัดการที่เก่ียวของ
กับชุมชนขององคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย อยูในระดับ ปานกลาง 
ไดแก การวางแผนและนโยบาย การประสานงาน การ
ติดตามและประเมินผล ตลอดจนบทบาทหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบล มีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการปญหาภาวะ   
โลกรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนในดานการ
รวมคิด รวมตัดสินใจและวางแผน รวมดําเนินการรวม
รับผลประโยชน รวมติดตามและประเมินผลอยูในระดับ     
ปานกลางโดยมีความสัมพันธกับแนวทางการจัดการ
ปญหาภาวะโลกรอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

3.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลแนวทางการจัดการ
ปญหาภาวะโลกรอนที่ประชาชนมีสวนรวมของ
องคการบริหารสวนตําบลทรายขาว  อํา เภอพาน  
จังหวัดเชียงราย พบวาประชาชนมีความถ่ีในการเขา
รวมกิจกรรมมากที่สุด 5 ครั้งตอปและนอยที่สุด 1 ครั้ง
ตอป โดยสวนใหญตองการใหมีการจัดการของเสีย
อยางถูกวิธี มีการคัดแยกขยะ ลดการใชถุงพลาสติก.    
มี ก า ร กํ าหนดนโยบายร วม กับหน ว ย ง านด าน
สิ่งแวดลอม  และควรมีการจัดต้ังกองทุนสิ่งแวดลอม
โดย อบต. สนับสนุนงบประมาณ 
 

3.2 การอภิปรายผล 
 

          3.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูมีสวน
รวมในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนในเขตตําบล
ทรายขาว อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา สวนใหญ
เปนเพศหญิง อายุระหวาง 35-44 ป สถานภาพสมรส 
การศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพเกษตรกร และมี
รายไดตอเดือนตํ่ากวา 5,000 บาท ซึ่งช้ีใหเห็นวาผูมี
สวนรวมในกิจกรรมของ อบต. น้ันเปนกลุมแมบานที่มี
อาชีพหลักเปนเกษตรกร และเมื่อวางเวนจากการทําไร 
ทํานาแลวมักจะรวมกลุมกันเพ่ือพัฒนาหมูบานโดย
ไดรับการอบรมใหความรูจากองคกรภาครัฐรวมกับ 
อบต./พัฒนาชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในขณะที่งานวิจัย
ของ แสวง ชัยวรรณเสถียร (2548) [2] ซึ่งทําการศึกษา
วิจัยเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
สิ่ งแวดลอมตามคลองแมข าในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม พบวาผูมีสวนรวมสวนใหญเปนเพศชาย      
มีอายุเฉล่ีย 36-55 ป สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีพรับจางทั่วไป นอกจากน้ีลักษณะ  
ทางประชากรศาสตรที่แตกตางกันสงผลตอการมีสวน
รวมในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของปยะวดี ทองบุ [3] ซึ่ง
ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการเปดรับสื่อความรูความเขาใจ 
ทัศนคติ และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะ
โลกรอนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา
คนทุกคนไมวาจะเปนเพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุมาก
หรือนอย มีระดับการศึกษาสูงหรือตํ่า มีอาชีพ และ
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รายได หรืออยูในพ้ืนที่ที่แตกตางกันอยางไร ทุกคนตาง
มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบดวยกันทั้งสิ้นในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอน 
         3.2.2 การจัดการที่เก่ียวของกับชุมชนขององคการ
บริหารสวนตําบลทรายขาว  อํา เภอพาน  จังหวัด
เ ชียงราย  ในดานการวางแผนและนโยบาย  การ
ประสานงาน การติดตามและประเมินผล ตลอดจน
บทบาทหนาที่ของ อบต. โดยรวมอยูในระดับปาน
กลางและมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการปญหาภาวะโลกรอน  ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของ  โกวิทย  พวงงาม 
(2548) [4] ที่ไดกลาววา การวางแผนจะชวยใหเกิด
ระบบการจัดการของประชาคมตําบลโดยระบุกิจกรรม
ที่ตองปฏิบัติ ผูรับผิดชอบ งบประมาณ ชวงเวลา ซึ่ง
เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจแกสมาชิก เกิดการ
จัดการตามแผน มีกระบวนการติดตามและประเมิน  
ผลการทํางานของประชาคมตําบล จะทําใหทราบ
ความกาวหนา/ปญหา/อุปสรรคของการปฏิบัติงาน 
รวมกันคิดหาแนวทางแกไขทําใหประชาคมตําบลมี
ความเขมแข็งและปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง อันจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนา นอกจากน้ียังสอดคลองกับ 
อุไร นันทะ (2548) [5] ซึ่งทําการวิจัยเรื่องบทบาทการ
บริหารงานพัฒนาชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล
ทรายมูล จังหวัดยโสธร พบวามีการประชาสัมพันธ
กิจกรรมสาธารณะของชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณ
และทรัพยากรเพ่ือพัฒนาชุมชนและยังเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางเหมาะสม      

3.2.3 การมีสวนรวมของประชาชน ในดานการ
รวมคิด รวมตัดสินใจและวางแผน รวมดําเนินการ รวม
รับผลประโยชน รวมติดตามและประเมินผล โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง  ซึ่งมีความสัมพันธกับแนว
ทางการจัดการปญหาภาวะโลกรอน สอดคลองกับ
แนวคิดของ  ชูวงศ  ฉายะบุตร  (2548)[6] ที่ไดให
แนวความคิดวา ประชาคม ถือเปนความรูสึกรวมและ
ความรูสึกผูกพันของสมาชิกในตําบลซึ่งมีจิตสํานึกตอ
การมีสวนรวมในการแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนมี
ความตองการท่ีจะรวมกําหนดอนาคตและแนวทาง  

การพัฒนาเพ่ือประโยชนโดยรวม  ในฐานะท่ีเปน
พลเมืองของตําบล การมีสวนรวมในดานความคิดเปน
การรวมคิดสรางวิสัยทัศน/ความสําเร็จ/สรางจิตสํานึก
รวมกันมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานการติดตามและ
ประเมินผลทําใหรูวาปญหาอยูที่ใด  ควรแกอยางไร
เพ่ือใหประชาคมตําบลมีความเขมแข็งและปฏิบัติงาน
ไดอยางตอเน่ืองจนสงผลใหเกิดการพัฒนา อีกทั้งยัง
สอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย พวงงาม (2548) [4] 
ที่กลาววาการรวมรับผลประโยชนที่ทุกคนไดรวมคิด 
ร วมวางแผน  ร วมป ฏิบั ติ  และ เ กิดผลตามที่ ต้ั ง
จุดประสงคไว ทุกคนก็จะไดรับผลประโยชนจากการ
ปฏิบัติรวมกัน และทุกคนตองรักษาประโยชนที่ไดรับ
ตลอดไป 

         3.2.4 แนวทางการจัดการปญหาภาวะโลกรอนที่
ชุมชนมีสวนรวมไดแก ควรมีการจัดการของเสียใหถูก
วิธีเชน การจัดการขยะเพ่ือแยกขยะเปยก ขยะแหงและ
เศษวัชพืชโดยขยะเปยกและเศษใบไม/วัชพืชสามารถ
นําไปทําปุยหมักใชแทนปุยเคมี ขยะแหงสามารถแยก
ประเภทแลวนําไปจําหนายตอกอใหเกิดรายได โดย
ชุมชนตองจัดหาถังขยะที่ ถูกสุขลักษณะ  กําหนด
สถานที่ทิ้งใหชัดเจน และในแตละครัวเรือนจะมีถุงแยก
ขยะกอนนํามาทิ้ง การรณรงคใชถุงผาแทน การใช
ถุงพลาสติก เปนตน ทั้งน้ีตองมีการอบรมใหความรูแก
ประชาชนและรณรงคอยางตอเน่ืองนอกจากน้ีจาก
ผลการวิจัยทําใหมีขอเสนอเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย
รวมกับหนวยงานดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดความ
รวมมืออยางเปนรูปธรรม และควรมีการจัดต้ังกองทุน
สิ่ งแวดล อม  โดย  อบต .สนับสนุนงบประมาณ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของพณัฐกมล  บุญสูง (2550) 
[7] ซึ่งทําการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบมีสวนรวมของชุมชนและองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัด
เชียงราย พบวา วิธีการจัดการปญหา ขยะมูลฝอยของ
ชุมชนสวนใหญใชวิธีคัดแยกขยะเพ่ือนํามาช่ังกิโลขาย 
รองลงมาคือการใชถุงผา/กระดาษหรือตะกราแทน  
การใชถุงพลาสติก  ซึ่ ง เปนวิธีห นึ่งที่จะสามารถ
ชวยลดปริมาณขยะลงไดและยังสอดคลองกับ
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ฉัตรศิริ  พิสิษฐกุล และคณะ (2539) [8] ทําการศึกษา
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการกําจัดขยะมูล
ฝอยของประชาชนที่อาศัยอยูรอบกวานพะเยา และ
หนองเล็งทราย จังหวัดพะเยา พบวา การคัดแยกขยะ
ประเภทกระดาษออกจากขยะอื่นๆ เปนสิ่งที่ควรทํา 
และการจัดการขยะของคนในชุมชนสามารถ บงบอก
ถึ ง นิ สั ย ข อ ง คนที่ น้ั น ๆ แล ะค ว รมี ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณในการสรางโรงเผาขยะหรือกองทุนเพ่ือ
การจัดการขยะในหมูบานเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปสาระสําคัญของงานวิจัย  
 

         คือ ผูที่มีสวนรวมกับกิจกรรมการจัดการปญหา
ภาวะโลกรอนในเขตตําบลทรายขาว  อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย  สวนใหญเปนกลุมแมบานที่มีบทบาท
ในครอบครัวโดยสามารถนําความรูจากกิจกรรม/การ
อบรมไปถายทอดยังสมาชิกในบานและสามารถ
ประยุกตใชไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ีการจัด  
การของ อบต.ทรายขาว และการมีสวนรวมของชุมชน
ในการจัดการปญหาภาวะโลกรอนอยูในเกณฑดี มีการ
นําเสนอแนวทาง การจัดการปญหาภาวะโลกรอน 
ไดแก การจัดการของเสียอยางถูกวิธี การคัดแยกขยะ.
การลดการใชถุงพลาสติกการกําหนดนโยบายรวมกับ
หน วยง านด านสิ่ ง แวดล อม  การจั ด ต้ั งกองทุ น
สิ่งแวดลอมเพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปไดอยางตอเน่ือง 
 

4.2 ขอเสนอแนะ 
4.2.1 ควรมีการประชาสัมพันธกิจกรรมของ อบต. 

ไปยังกลุมแมบานและขยายผลไปยังทุกคนในชุมชน
โดยกระตุนใหเกิดการระดมความคิดเห็น ตัดสินใจ 
วางแผน ดําเนินการ และติดตามผลในกิจกรรมรวมกัน  

4.2.2 การท่ีประชาชนสวนใหญยังไมตระหนักถึง
ความสําคัญในการมีสวนรวมแกไขปญหาภาวะโลก
รอน อาจเน่ืองมาจากการเผยแพรขอมูลขาวสาร/การ
ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนเกิดความรู ความ
เขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมยังไม
เขมขนและยังเขาถึงไมเพียงพอ หนวยงานที่เก่ียวของ

จึงควรมีการรณรงคผานสื่อตางๆ อยางตอเน่ืองและ
จริงจัง เชน ผานสื่อวิทยุชุมชน ปายประชาสัมพันธ 
จดหมายขาว การประชุมผูนําหมูบาน เปนตน เพ่ือย้ํา
เตือนใหทุกคนสนใจ และเห็นความสําคัญของปญหา 
ในสวนของเน้ือหา ควรนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับปญหา
ภาวะโลกรอนในลักษณะความบันเทิงที่สอดแทรก
ความรู/ขอคิดในชีวิตประจําวัน ปรับเน้ือหาใหนาสนใจ 
เขาใจงาย เพ่ือนําไปสูการมีสวนรวม 
         4 .2.3 การจัดการของเสียอยางถูกวิธี  ควรมี
หนวยงานใหคําแนะนําแกประชาชน โดยรณรงคใหมี
การแยกขยะในทุกหลังคาเรือนโดยกําหนดจุดทิ้งขยะ
ใหชัดเจนในชุมชน การนําใบไมแหง/วัชพืชมาทําเปน
ปุยหมัก การนํามูลสัตวมาทําเปนกาซชีวภาพ ตลอดจน
การคัดแยกขยะเพ่ือขายกอให เ กิดรายได เปนการ
นําเสนอแนวทางท่ีเปนประโยชนและชวยลดมลภาวะ
อันเปนสาเหตุของปญหาภาวะโลกรอน 

4.2.4 ปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนรวมมืออนุรักษ
สิ่งแวดลอม สรางเจตนารมณที่ดีแกประชาชนใหรัก
ธรรมชาติและเห็นความสําคัญของปญหาภาวะโลก
รอนอยางจริงจัง เชน การปลูกตนไมทดแทนการถางปา
เพ่ือใชเปนพ้ืนที่ทางการเกษตร การใชวัสดุธรรมชาติ
ตามวิถีชาวบานแทนการใชวัสดุที่ทําจากพลาสติกหรือ
วัสดุยอยสลายยาก 

4.2.5 หนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะองคการบริหาร
สวนตําบลซึ่งใกล ชิดกับชุมชนตองแสดงจุดยืนที่
ชัดเจนในบทบาทหนาที่และดําเนินการสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมในกิจกรรมของประชาชน นอกจากน้ี
ควรดําเนินมาตรการโดยกําหนดแนวทางและนโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม การบังคับใชกฎหมาย และมาตรการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมระดับประเทศ ใหนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางจริงจัง 

4 .2 .6  สวนของภาคประชาชน  จํ า เปนตอง
ปรับเปล่ียนบทบาทของตนใหเปนผูที่มีความต่ืนตัว   
ในการร วม กันแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดย
จําเปนตองเริ่มที่ความรับผิดชอบสวนบุคคลกอน และ
ตองปรับเปล่ียนวิธีการคิดใหมวาปญหาภาวะโลกรอน
ที่เกิดขึ้นน้ันสงผลกระทบโดยตรงตอตัวเราไมอาจน่ิง
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เฉยอยูได หากแตประชาชนทุกคนตองมีความมุงมั่น
และถือเปนพันธกิจสําคัญที่ตองเขาไปมีสวนรวมใน
การปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง 
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การศึกษาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จขององคกรตามหลักการวัดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงดุลยภาพ  กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก 

 

ดุลย วันบุญกุล1 และ ระพี กาญจนะ1 

 

บทคัดยอ—   ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานไดถูกนํามาใชอยางแพรหลายในหลายๆ องคกรผูผลิต ทั้งน้ีเพ่ือชวยการ
วางแผน วัดผล และควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานเชิง
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) ถือไดวาเปนระบบที่ถูกนํามาใชคอนขางมากในปจจุบันเพราะทําใหสามารถวัด
และประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเช่ือมโยงกันทั้ง 4  ดานคือ 1. ดานการเงิน 2. ดานลูกคา 3. ดานกระบวนการภายใน   
4. ดานการเรียนรูและการพัฒนา งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จขององคกร 
(Key Performance Indicators :KPIs) ตามหลักการวัดผลการปฏิบัติงานแบบดุลยภาพ เพ่ือทําใหทราบถึงความเช่ือมโยง
ของแตละดัชนีช้ีวัดนําไปสูการสรางเปนแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map)ขององคกร  บริษัทกรณีศึกษาซึ่งเปนผูผลิต 
ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก การเก็บรวบรวมขอมูลมุงเนนที่การปฏิบัติงานของแผนกการผลิต แผนกควบคุมคุณภาพ
และแผนกวิศวกรรม ทําการเก็บขอมูลของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จเปนเวลา 24 เดือน และทําการวิเคราะหทางสถิติหาคา
สหสัมพันธเชิงเหตุผล (Correlation Analysis) เพ่ือทดสอบระดับความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จแตละตัว ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% ผลการศึกษาพบวาดัชนีช้ีวัดของแผนกผลิตมีความสัมพันธเช่ือมโยงตอดัชนีช้ีวัดทั้ง 4 ดาน สวนแผนก
ควบคุมคุณภาพและแผนกวิศวกรรม พบความสัมพันธเช่ือมโยงกับดานกระบวนการภายในและดานการเงินตามลําดับ 
แตในภาพรวมผลการดําเนินงานของฝายโรงงานสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายสูงสุดขององคกร 
ทั้งน้ีก็อันเน่ืองมาจากการทํางานที่เช่ือมโยงกันของฝายๆตางท่ีสอดคลองกันกับดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานของแตละ
แผนกตามท่ีต้ังไว 

คําสําคัญ  การวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพ ดัชนีตัวช้ีวัด ความสัมพันธเชิงเหตุผล แผนที่ยุทธศาสตร 
 

1. บทนํา 
         ปจจุบันน้ีสภาวการณการทางการคามีการ
แขงขันกันสูง  สงผลให ผูประกอบการตองมีการ
ปรับปรุงและประเมินสภาพการดําเนินงานตลอดเวลา
อยางตอเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันทาง
การคา เทคนิคการบริหารและวัดผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management and Measurement) เปน 
 

         1ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-501-2508   
E-mail:  Wanboona@yahoo.co.th , rapee.k@en.rmutt.ac.th 

 
เครื่องมือหน่ึงที่ผูประกอบการนํามาประยุกตใชใน
องคกร ทั้งน้ีเพ่ือวางแผน ตรวจติดตามและประเมินการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายที่องคกร
กําหนดไว [1]  

         บริ ษั ท ก ร ณี ศึ ก ษ า เ ป น ผู ป ร ะก อบก า ร ใน
อุตสาหกรรมฉีดพลาสติก รับผลิตสินคาไมแขวนเสื้อ
พลาสติกและอุปกรณประกอบเอนกประสงค เปด
ดําเนินการต้ังแตป พ.ศ. 2547 บริษัทฯ มีเครือขายใน
หลายๆประเทศทั่วทุกทวีป สามารถตอบสนองความ
ตองการให กับกลุมลูกคาซึ่ ง เปนบริษัท ช้ันนําใน
อุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาและเครื่องนุงหมทั่วโลก 
สัดสวนกลุมลูกคาไดแก อเมริกา 41% บริษัทในเครือ 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

261                                                       NC-3SO-018 

32%  อังกฤษ 19%  ยุโรป 5% และอื่นคิดเปนรอยละ 
3%  บริษัทมีกําลังการผลิตที่เติบโตขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง โดยมีสวนแบงการตลาดคิดเปน 47% ของ
กลุมผูผลิตภายในประเทศ ดังน้ันเพ่ือทําใหองคกรมี
ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน บริษัทไดมี
นโยบายกําหนดแผนการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา
องคกรใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานตาม
สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว
และนําระบบการวัดผลการปฏิบั ติงานดุลยภาพ 
(Balanced Scorecard: BSC) และดัชนีตัวช้ีวัดผลสําเร็จ
ขององคกร(Key Performance Indicators: KPIs) มา
รองรับการบริหารงานต้ังแตป พ.ศ.2549 เปนตนมา 
ปญหาท่ีพบในภาพรวม สืบเน่ืองมาจากพนักงานฝาย
ปฏิบัติการขาดความเขาใจและใหความสําคัญกับ KPIs 
การทํางานไมมีความเช่ือมโยงและขาดการใหความ
รวมมือ มองปญหาเฉพาะที่เปนหนาที่ภายในแผนก 
ของตนเองขาดความเขาใจเรื่องเปาหมายการดําเนินงาน
รวมกัน สงผลทําใหประสิทธิภาพการทํางานในแตละ
แผนกไมบรรลุผลตามที่นโยบายที่ผูบริหารไดกําหนด
ไว และยังสงผลกรทบตอการดําเนินงานในภาพรวม
สวนอื่นๆ อีกดวย  

         งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหาความสัมพันธ
ของดัชนีตัวช้ีวัดผลสําเร็จขององคกร(KPIs) ทั้ง 4 ดาน
ไดแก ดานการเงิน (Finance) ดานลูกคา (Customer) 
ดานกระบวนการภายใน (Internal processes) และดาน
ดานนวัตกรรมและการเรียนรู (Innovation and 
Learning) ตามหลักการของ BSC และเพ่ือสรางความ
เช่ือมโยงความสัมพันธของ KPIs แตละตัว ดูผลกระทบ
ที่ส งตอ เป าหมายขององคกร  การสร างแผนผัง
ความสัมพันธน้ีเรียกวาแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy 
map) ในการดําเนินงาน การสรางความสัมพันธเชิง
เหตุผลของดัชนีตัวบงช้ีในแตละหนวยงานจะชวยทําให
ทุกคนในองคกรทราบถึงความสัมพันธของการ
ปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบและสงผลตอการ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรในการพัฒนาและเปน
แนวทางในการปรับปรุงการทํางาน นอกจากน้ียังสงให

พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตอบริษทัฯ [3][4] 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยน้ีเนนศึกษาศึกษาความสัมพันธของดัชนี
ตัวช้ีวัดผลสําเร็จขององคกร(KPIs) ทั้ง 4 ดานเฉพาะ    
3 หนวยงานในสายการ 

ผลิตของฝายโรงงาน ไดแก แผนกการผลิต แผนก
ควบคุมคุณภาพ และแผนกวิศวกรรม สวนการ
ดําเนินงานทั้ง 3 น้ีมีความสําคัญยิ่งตอการผลิตและ
นําเสนอคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑใหตรงและ
ถูกตองกับสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงานดังน้ี 

2.1 คัดเลือกดัชนีตัวช้ีวัดผลสําเร็จขององคกร (KPIs) 
พรอมทั้งเรียงลําดับความสําคัญโดยผานพิจารณาจาก
ผูบริหาร 
         2.2 เก็บและรวบรวมขอมูล KPIs ที่คัดเลือก ต้ังแต
เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551  
         2.3 จัดกลุมและวิเคราะหพฤติกรรม KPIs ตามหลักการ
ของ BSC ทั้ง 4 ดาน: ดานการเงิน ดานลูกคา ดาน
กระบวนการภายใน และดานนวัตกรรมและการเรียนรู
ของทั้ง 3 แผนก 
         2.4 หาความสัมพันธของแตละดัชนีช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานโดยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation 
Analysis) ดวยโปรแกรม Minitab เพ่ือทดสอบวาดัชนี 
ช้ีวัดแตละตัวมีความสัมพันธกันหรือไม ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% (Level of Confidence) โดยอางอิงการวิธี
วิจัยของ [2] และ [5]  
         2.5 วิเคราะหผลสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
โดยอาศัยหลักเหตุและผล นําไปสรางแผนผังความสัมพันธ
เรียกวาแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         3.1 ดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานในระดับองคกรมี
ทั้งสิ้น 32 ดัชนีจากฐานขอมูลเดิมขององคกร 10 
ตัวอยางดัชนีตัวบงช้ีและรูปแบบการวัด (หนวยวัดและ
ความถ่ีการวัด) แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ตัวอยางดัชนีตัวบงชี้ (KPI) ท่ีใชในองคกร 
 

ลําดับที่ ดัชนีตัวบงชี้ หนวย
วัด 

ความถี่การ
วัด 

1 ยอดการสั่งซื้อรวม $USD เดือน 
2 ยอดขายรวมท้ังหมด $USD เดือน 
3 ยอดผลิตสินคาคงคลัง  $USD เดือน 
4 มูลคาสินคาคงคลัง ช้ิน เดือน 
5 กระแสเงินสด $USD เดือน 
6 อัตราการใชแรงงาน คน เดือน 
7 ยอดขายรวมท้ังหมด $USD เดือน 
8 การรักษาลูกคาเกา ลูกคา เดือน 
9 คาใชจายการสงสินคา

ชดเชย 
$USD เดือน 

10 การรองเรียนจากลูกคา เรื่อง เดือน 
 

         3.2 ผลการเก็บและรวบรวมขอมูลจํานวนผลิตภัณฑ
เชิงปริมาณขององคกรโดยเปนขอมูลรายเดือนแสดงดัง
ภาพที่ 1 
 

 

ภาพท่ี 1 ขอมูลดัชนีชี้วัดจํานวนผลิตภัณฑของแผนกผลิต 
 

         3.3 ผลการจําแนกดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงาน
ออกเปนมุมมองดานตางๆ ตารางที่ 2 และ 3 แสดง
ตัวอยางการจําแนกดัชนีช้ีวัดตามมุมมองดานการเงิน 
และมุมมองกระบวนการภายในของ 3 แผนกของฝาย
โรงงาน 
 

 

 
ตารางที่ 2  ตัวอยางผลการจําแนกดัชนีชี้วัดตามมุมมอง

ดานการเงิน 
 

ดัชนีตัวบงชี ้ หนวย แนวโนม เกณฑ คํายอ มุมมอง 
1. ขอมูลทางการตลาด % ยิ่งมากยิ่งดี มากที่สุด F1 การเงิน 

2.ยอดการสั่งซื้อรวม $USD ยิ่งมากยิ่งดี เปาหมาย F2 การเงิน 

3. ยอดขายรวม
ทั้งหมด 

$USD ยิ่งมากยิ่งดี เปาหมาย F3 การเงิน 

4. ประสิทธิภาพของ
พนักงานขาย 
5. ยอดผลิตสินคาคง    
คลัง 
6. มูลคาสินคาคงคลัง 
7. กระแสเงินสด  

$USD 
 

$USD 
 

$USD 
$USD 

ยิ่งมากยิ่งดี 
 

ยิ่งมากยิ่งดี 
 

ยิ่งนอยยิ่งดี 
ยิ่งมากยิ่งดี 

เปาหมาย 
 

เปาหมาย 
 

เปาหมาย 
ใหไดมาก
ที่สุด 

F4 
 

F5 
 

F6 
F7 

การเงิน 
 

การเงิน 
 

การเงิน 
การเงิน 

 

 
ตารางที่ 3 ตัวอยางผลการจําแนกดัชนีชี้วัดตามมุมมอง

กระบวนการภายในของ 3 แผนกของฝาย
โรงงาน 

  

ดัชนีตัวบงช้ี หนวย แนวโนม เกณฑ คํา
ยอ มุมมอง 

1.. ยอดผลิตจาก
เคร่ืองจักร 

ชิ้น ย่ิงมากย่ิงดี เปาหมาย IP1 กระบวน
การ

ภายใน 
2.ยอดผลิต
สินคาสําเร็จรูป 

หนวย ย่ิงมากย่ิงดี เปาหมาย IP2 กระบวน
การ

ภายใน 
3. ประสิทธิภาพ
ของการผลิต 

เปอรเซ็นต ย่ิงมากย่ิงดี เปาหมาย IP8 กระบวน
การ

ภายใน 
4. คาใชจายการ
ซอมบํารุงรักษา
เคร่ืองจักร 
5. การ
ตรวจสอบสินคา 

$USD
 
 

เปอรเซ็นต 

ย่ิงนอยย่ิงดี 
 
 
ย่ิงนอยย่ิงดี
หรือคงท่ี 

เปาหมาย 
 
 
เปาหมาย 
 

IE1 
 
 

IQ1 
 

 

กระบวน
การ

ภายใน 
กระบวน
การ

ภายใน 
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         3.4 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของแตละดัชนี
ช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี2  แสดงตัวอยางความสัมพันธระหวางแตละดัชนีชี้
วัดของมุมมองดานการเงินกับมุมมองของลูกคา 

         3.5 จากผลความสัมพันธของแตละดัชนีช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานโดยการวิ เคราะหสหสัมพันธ (Correlation 
Analysis) โดยอาศัยหลักเหตุและผล ทําใหทราบถึงลักษณะ
และทิศทางของความสัมพันธ ในแตละมุมมองทั้งยังทําให
มองเห็นการสื่อสารภายในองคกรและสรางความเขาใจเรื่อง
กลยุทธใหกับพนักงาน แลวนําสิ่งเหลาน้ีไปสรางแผนผัง
ความสัมพันธเรียกวาแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy map) 

 
ภาพท่ี 3 แสดงแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy map) ของแผนก

การผลิต  
 

         ผลการวิเคราะหความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดที่
แผนกการผลิต พบความเช่ือมโยงของดัชนีช้ีวัดทั้ง       
4 ดาน ซึ่งหมายความไดวาประสิทธิผลการดําเนินงาน
ของแผนกการผลิตสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ลูกคา สงผลใหรักษาความสัมพันธกับลูกคาไวไดทั้ง
ดานคุณภาพและบริการ พรอมทั้งยังชวยลดตนทุน   
การดําเนินงานและสรางผลกําไร 

 
ภาพท่ี 4  แสดงแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy map) ของแผนก

ควบคุมคุณภาพ  
 

         ผลการวิเคราะหความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดที่
แผนกควบคุมคุณภาพ พบความเช่ือมโยงของดัชนีช้ีวัด
เฉพาะความสัมพันธของกระบวนการภายใน ซึ่งนา
แปลกใจที่ไมพบความเช่ือมโยงตอดัชนีช้ี วัดดาน
นวัตกรรมและการเรียนรู ดานลูกคาและดานการเงิน
โดยตรง ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดวาประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของแผนกควบคุมคุณภาพ  เปนแผนก
สนับสนุนการดําเนินใหแผนกผลิตเพ่ือลดการสูญเสีย
เวลาการทํางานอันเกิดจากผูสงมอบวัตถุดิบในการผลิต
เน่ืองจากไดมีการตรวจสอบวัตถุดิบกอนนํามาผลิต 
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ภาพท่ี 5 แสดงแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy map) ของแผนก

วิศวกรรม 

          ผลการวิเคราะหความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดที่
แผนกวิศวกรรม พบความเช่ือมโยงของดัชนีช้ีวัดสง
ตรงตอดัชนีช้ีวัดดานการเงิน ซึ่งนาแปลกใจที่ไมพบ
ความเช่ือมโยงตอดัชนีช้ีวัดดานกระบวนการภายใน
ดานลูกคาและดานนวัตกรรมและการเรียนรู ผลการ
วิเคราะหแสดงใหเห็นวาแผนกวิศวกรรมเปนหนวยงาน
สนับสนุนและเตรียมความพรอมใหกับแผนกผลิต เพ่ือ
สรางความม่ันใจในเรื่องของการผลิต เชน เครื่องจักร 
วัสดุใชประกอบการผลิตตางๆ เพ่ือที่จะไปชวยเพ่ิม
รายไดและลดตนทุนการผลิตตามที่ต้ังไว 

         จากผลการสร า งแผนที่ แผนที่ ยุ ทธศาสตร 
(Strategy map) ของทั้ง 3 แผนกงานในฝายโรงงาน 
แสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานของแผนกวิศวกรรม
และแผนกควบคุมคุณภาพเปนหนวยงานสนับสนุน 
การดําเนินงานใหกับแผนกการผลิต โดยแผนกการผลิต   
จะเปนหนวยงานหลักที่สรางมูลคาของผลิตภัณฑเพ่ือ
ตอบสนองกับความตองการลูกคา  เ พ่ือใหบรรลุ
เปาหมายทางดานการเงินขององคกร และเมื่อนําผล 
การวิเคราะหทั้ง 3 แผนกมาแสดงความสัมพันธ ผลการ
ดําเนินงานของฝายโรงงานในภาพรวม พบวาดัชนี      

ช้ีวัดมีความเช่ือมโยงกันทั้ง 4 ดาน ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการของ BSC [1] [2] [4] และ [5] ผลแสดงดังภาพที่ 6  

 
ภาพท่ี 6 แสดงแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy map) ของ 

ฝายโรงงาน 

4. สรุปผลการวิจัย 
         งานวิจัยฉบับน้ีไดศึกษาผลการดํา เนินของ  
เฉพาะ 3 แผนก (แผนกการผลิต แผนกการควบคุม
คุณภาพ และแผนกวิศวกรรม) ของฝายโรงงานใน
บริษัท กรณีโดยสรางแผนที่ยุทธศาสตร(Strategymap) 
จากความสัมพันธของดัชนีช้ีวัดทั้ง 4 ดานตามหลักการ 
BSC ผลการดําเนินงานของฝายโรงงานสามารถ
ตอบสนองตอเปาหมายขององคกร ทั้งน้ีแผนที่ทาง
ยุทธศาสตร(strategy map) ที่สรางขึ้นมาทําใหสามารถ
อธิบายความความสัมพันธเชิงเหตุผลใหกับพนักงาน
ฝายตางๆ ไดเขาใจถึงความสําคัญของแตละแผนกที่จะ
ชวยใหองคกรไดบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีต้ังไวและ
พบวาพนักงานของบริษัทมีความพึงพอใจจากการใช
ระบบวัดผลการปฏิบติังานดุลยภาพในระดับสูง 
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ขอเสนอแนะ 

         ในการทํางานวิจัยน้ีพบปญหาและอุปสรรคหลาย
ประการ สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะ
นํางานวิจัยน้ีไปปฏิบัติ และขอเสนอแนะสําหรับการ
วิจัยในอนาคตไดดังน้ี 
ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีจะนํางานวิจัยน้ีไปปฏิบัติ 
 

         ผูที่จะนํางานวิจัยน้ีไปปฏิบัติน้ันตองพิจารณาถึง
ขั้นตอน หรือกระบวนการผลิตรวมไปถึงตองพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น  ซึ่งการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ปฏิบัติงาน หรือกระบวนการน้ัน จะตองอธิบายให
ผูปฏิบัติงานขาใจอยางถองแทและทราบถึงผลดีผลเสีย
หรือขอดีขอเสียที่ไดรับ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับท่ีจะพัฒนาตอ 
 

         ผูที่จะนํางานวิจัยน้ีไปพัฒนาน้ันสามารถประยุกตใช
ระบบวัดผลการปฏิบัติงานดุลยภาพกับหนวยงานอื่นๆ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรืออุตสาหกรรมอื่น  ๆได 
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ดุลยและแบบตามลําดับปริญญาวิศวกรรมศาสรดุษฏี
บัณฑิต(วิศวกรรมอุตสาหการ) สาขาวิศวกรรมอุต-
สาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.     

 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขาพเจาขอขอบพระคุณบริษัทโรงงานตัวอยาง
และพนักงานที่เก่ียวของทุกทานที่ไดใหการสนับสนุน
ในดานขอมูลสําหรับการทํางานวิจัยในครั้งน้ีเปน   
อยางดียิ่ง วิทยานิพนธฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงลงได
เน่ืองดวยความกรุณาจาก ดร.ระพี กาญจนะ ที่ปรึกษา
หลักวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหแนวคิด ขอคิดเห็นตางๆ 
และตรวจสอบขอบกพรอง อันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ตอการวิจัยในครั้งน้ี  จึงใครขอขอบพระคุณอาจารย 
เปนอยางสูงไว  ณ  ที่น้ี 

          สุดทายน้ีขาพเจาขอขอบพระคุณบิดา มารดา 
ภรรยาและลูกสาวที่ใหกําลังใจ และสนับสนุนดาน
ตางๆ มาโดยตลอด จนสามารถทํางานวิจัยน้ีใหสําเร็จ
ลุลวง 
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กลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน (OTOP)  
ในจังหวัดภาคกลางตอนบน 

 

พิมพา   หิรัญกิตติ1   ฐาปนีย  สุทธสน่ัน1   สมชาย   หิรัญกิตติ1   สุพรรณี  อินทรแกว1   และ วาสนา  เจริญสุข1    
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลยุทธการเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน (OTOP) ในจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัด
ภาคกลางตอนบนทั้งหมด 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง 
จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  จํานวน 1,000 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ คารอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใน 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช  t-test กับกลุมตัวอยางที่มีสองกลุม สําหรับกลุมตัวอยางที่มากกวาสองกลุมใช              
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) หากพบความแตกตางใชการทดสอบเปนรายคูใช                
Least Significant Difference (LSD)  

ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุ 30 ปแตไมเกิน 40 ป       
มีการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีรายไดตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีสถานภาพสมรส  มีจํานวนสมาชิกใน
กลุมโดยเฉล่ีย จํานวน 19.79 หรือเทากับ 20 คน มีสัดสวนการจําหนายในประเทศรอยละ 90.75 และสัดสวนการจําหนาย
ในตางประเทศรอยละ 26.75  สวนใหญมีลักษณะขายปลีก  สินคาที่จําหนายมีลักษณะผลิตเองทั้งหมด โดยมีระยะเวลา 
ในการดําเนินธุรกิจจนถึงปจจุบันโดยเฉล่ีย 2.96 ป หรือเทากับ 3 ป โดยสวนใหญลักษณะเงินทุนเปนของตนเองทั้งหมด  
สวนใหญไมไดกูเงินจากหนวยงาน/สถาบันการเงินใด  สําหรับขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน พบวา 
ดานโครงสรางและขอมูลขององคกร เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ดานการสื่อสาร ทบทวน และ
ติดตาม  เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ดานองคกรและพนักงาน เปน ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดสิงหบุรี ดานการตลาดและลูกคา เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี ดานรับคําสั่งซื้อ เปน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานรับคําสั่งซื้อ เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
ปทุมธานี ดานการจัดซื้อ เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด อางทอง ดานการผลิตสินคาหรือบริการ เปน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดานเครื่องมือและอุปกรณ เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
สระบุรี ดานการบรรจุและจัดสง เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี ดานการบัญชีและการเงิน เปน
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดานการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน    
เปนผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดปทุมธานี  ตามลําดับ 

คําสําคัญ    tactics to increase capabilities  one-tambon-one product (OTOP)  
 
         1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39 หมู 1 ต. คลองหก อ. ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-4818 โทรสาร: +66(2)-549-3243  
E-mail:  hpimpa@hotmail.com 

 

1. บทนํา 
         การผลิตสินคา การใหบริการ หรือการอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
รวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ไมวาจะเปน  
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นิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไมเปนนิติบุคคล  เพ่ือสราง
รายไดและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน
และระหวางชุมชน[1] วิสาหกิจชุมชนเปนการ
ประกอบการขนาดยอมและขนาดเล็กของชุมชนเพ่ือ
การจัดการ "ทุน" ของชุมชนอยางสรางสรรคเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง (SMCE -Small and Micro Community 
Enterprise) ซึ่งการจัดการเปนเรื่องสําคัญที่วิสาหกิจ
ชุมชนตองเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริหาร
การตลาดเน่ืองจากเก่ียวของกับการสรางรายไดใหกับ
ชุมชน จัดอยูในลักษณะโครงการ “หน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ” เพ่ือชวยยกระดับความเปนอยูของคนใน
ชุมชนใหดีขึ้น  โดยการสนับสนุนใหชุมชนใชภูมิ
ปญญาและทรัพยากรในทอง ถ่ินมา พัฒนา เปน
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณและสรางเปนจุดขาย
ของตนเอง โดยมีความเช่ือพ้ืนฐานวาการใหชุมชนได
คิดพัฒนาผลิตภัณฑของตนเองจะทําใหชุมชนไดใช
เปนแนวทางในการสรางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก และ
จะสามารถยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนให   
ดีขึ้น ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผลิตภัณฑชุมชนใน
ระดับฐานรากไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพสู
มาตรฐานเพ่ือที่จะสามารถทําการสงออกได แตพบวา
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีปญหาแตกตางกัน
ออกไป อาทิเชน ปญหาดานวัตถุดิบ การใชปจจัยการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการ โดยปญหาสําคัญที่
สงผลตอความเขมแข็งและยั่งยืนของกลุมเปนอยางมาก
ก็คือปญหาเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งกลุมผูผลิตสวน
ใหญยังขาดองคความรูดานการบริหารจัดการกลุมอยาง
เปนระบบ [2] ดังน้ันเพ่ือที่จะพัฒนากลุม ผูผลิตใหมี
ศักยภาพสูงขึ้น  การคนหาแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุมผูผลิตจึงมี
ความสําคัญและจําเปน การบริหารการตลาดอยางเปน
ระบบจะชวยใหวิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มีความเขมแข็ง และสรางรายไดใหกับชุมชนไดอยาง
ยั่งยืน รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนไปสูการ 
เปนผูประกอบกิจการขนาดยอมและขนาดกลางตอไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
         การกําหนดประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย
ครั้งน้ี คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัด
ภาคกลางตอนบนทั้งหมด 8 จังหวัด ไดแก จังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดอางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท  จังหวัด
ลพบุรี และจังหวัดสระบุรี   
         ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีใช ในการวิจัย   คือ 
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัดภาคกลาง
ตอนบน ทั้งหมด 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีทั้งสิ้น 2,483 ราย ผู วิจัยใช 
กลุมตัวอยาง 40% ของประชากร จะไดขนาดเทากับ 
993 ราย ผูวิจัยไดเพ่ิมขนาดตัวอยางอีกจํานวน 7 ราย 
รวมเปนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,000 ราย 
         วิธีการสุมตัวอยาง มีขั้นตอนดังน้ี  

         การสุมตัวอยางสําหรับการวิจัยน้ี ผู วิจัยใชวิธี   
การสุ ม ตัวอย างแบบหลายขั้ นตอน  ( Multi-Stage 
Random Sampling) เพ่ือใหไดขนาดตัวอยางอันเปน
ตัวแทนของประชากรท้ังหมด 1,000 ราย ดังน้ี  

         ขั้นที่ 1 การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากกลุมตัวอยางที่เปนสมาชิกวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
ภาคกลางตอนบน ทั้งหมด 8 จังหวัด ไดแก นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท 
ลพบุรี และสระบุรี   

ขั้นที่ 2 การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling) 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้ง 8 จังหวัดๆ 
ละเทาๆ กัน  

ขั้นที่ 3 การสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่
กําหนดไว  
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         การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ งพ ร รณน า 
(Descriptive Research) และการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Research) เพ่ือศึกษากลยุทธในการเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนใน
ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย โดยใชขอมูล ดังน้ี 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูประกอบการการใน   
ภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ไดแก นนทบุร ี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี ชัยนาท 
ลพบุรี และสระบุรี  จํานวน 1,000 ตัวอยาง 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาคนควาขอมูล เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวของกับวิสาหกิจชุมชน 

สถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําสถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1. คาสถิติรอยละ (Percentage) ใชแสดงลักษณะ
ทั่วไปของกลุมประชากร โดยแจกแจงความถ่ี รอยละ 

2. คาเฉล่ีย (Mean) หรือคาเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic mean) โดยใชแสดงขอมูลที่มีการแจกแจง
แบบมาตรฐาน หาไดจากผลรวมของทุกคาของขอมูล
ทั้งหมดหารดวยจํานวนขอมูลทั้งหมด 

3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
โดยใชวัดคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีขอมูล
ไมไดมีการแจกแจงความถ่ี 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากผลการวิจัย ขีดความสามารถของผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน (OTOP)  

         สมาชิกวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ในจังหวัดภาค
กลางตอนบน ทั้งหมด 8 จังหวัด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
อางทอง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดสระบุรี พบวา 
         ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย โดยมีอายุ 50 ปขึ้นไป มีการศึกษา 

ระดับ ปริญญาตรี ซึ่งมีรายไดที่ไดรับตอเดือน 10,000 –
20,000 บาท สถานภาพสมรส ซึ่งโดยสวนมากประเภท
สินคาที่จําหนายผูตอบแบบสอบถามไมเลือกสินคา
ประเภท  อาหาร  ผาและเครื่องแตงกาย  เครื่องด่ืม 
สมุนไพรที่มิใชอาหาร ของใช/ของตกแตง/ของที่ระลึก 
โดยมีจํ านวนสมาชิกในกลุม   ซึ่ งสัดสวนการจัด
จําหนายสินคาในประเทศ  และสัดสวนการจัดจําหนาย
สินคาตางประเทศ  การจัดจําหนายสินคาสวนใหญ
เลือกขายปลีก โดยสินคาที่จําหนายมีลักษณะ ผลิตเอง
ทั้งหมด ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินธุรกิจ 3 ปแตไมเกิน 
6 ป ลักษณะเงินลงทุนโดยสวนมากไมเลือกเงินลงทุน  
เปนของตัวเองทั้งหมด และรวมหุนกับคนในครอบครัว
กับบุคคลอื่น เชน เพ่ือน ญาติ  ลักษณะเงินกูในการ
ดําเนินธุรกิจสวนมากไมเลือกกูเงินจากหนวยงานและ
ส ถ า บั น ใ ด  แ ต ใ น บ า ง ค รั้ ง มี ก า ร กู ยื ม ผู ต อ บ
แบบสอบถามกูยืมจากเงินสหกรณประจําหมูบาน 

         ขีดความสามารถความรูดานการบริหารการตลาด
ดานโครงสรางและขอมูลของกลุมโดยสวนมากเลือก
การ เผยแพร ใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบ        
การสื่อสารทบทวนและติดตามการตอบสนองตอขอ
รองของลูกคา  ดานความสามารถและการฝกสอนการ
ทํางานโดยการฝกสอนอบรมใหความรูแกพนักงาน 
เพ่ือสามารถทํางานตรงตามความตองการของลูกคา ใน
ดานตลาดและลูกคาควรบริหารการตลาดในเรื่องการ
กําหนดแผนการขายและแผนการตลาดตามรอบเวลา 
ซึ่งสอดคลองกับ อรวรรณ สุทธิพิทักษ กลาววา การ
วิเคราะหความตองการของลูกคาควรศึกษาดาน
ผลิตภัณฑ ความตองการของลูกคาเปนหลักเพ่ือจะได
ผลิตสินคาใหสอดคลองกับความตองการและทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจ  โดยมีการรับคําสั่งซื้อในดาน
การบันทึกรายละเอียดคําสั่งซื้อของลูกคารวมทั้งมีการ
จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิตดานวิธี
ตรวจสอบวัตถุดิบกอนรับเขา และในสวนของการผลิต
สินคาและบริการผูประกอบการเลือกวิธีการควบคุม
การผลิตที่มีผลตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
โดยใชเครื่องและอุปกรณอยางถูกวิธีและมีการดูแล
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บํารุงรักษาเคร่ืองมือ สถานที่ที่ใชในการผลิต / บริการ
ใหถูกลักษณะ  นอกจากการดูแลรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณแลวผูประกอบการควรมีวิธีการบรรจุภัณฑและ
จัดสงสินคา โดยการบรรจุและการคัดเลือกภาชนะ
สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ รวมทั้งมีการจัดการดานบัญชี
และการเงินโดยการบันทึกรายการทรัพยสินและหน้ีสิน
ที่องคกรมี ซึ่งสอดคลองกับ ศราวุธ สุรสิลป (2547) 
กลาววา การบริหารงานจําเปนตองมีการบริหารการเงิน
เพ่ือรูระบบรายรับรายจายขององคกรซึ่งจะทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  นอกจากที่ทาง
ผูประกอบการเลือกวิธีตางๆที่ควรใชในการบริหารการ
ดําเนินงานแลวผูประกอบการควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจชุมชนสูความย่ังยืน โดยมีการออกแบบ 
ปรับปรุง  พัฒนาผลิตภัณฑ  และ /หรือบรรจุ ภัณฑ
สอดคลองกับแนวทางความตองการของตลาดวิถีชีวิต
ชุมชนและเอื้อตอการรักษาสิ่งแวดลอม 

         ความตองการพัฒนาความรู 

         จังหวัดนนทบุรี   ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความรูดานความสามารถและการฝกสอนการ
ทํางาน   และความตองการพัฒนาความรูดานการ
สื่อสารทบทวนและติดตาม ความตองการพัฒนาความรู
ดานโครงสรางและขอมูลของกลุม  เพ่ือนําความรูที่
ไดรับนําไปประกอบกับการดํา เ นินกิจการ  และ
ปรับปรุงแกไขกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในของกิจการ 
เปนการเสริมสรางใหกิจการประสบความสําเร็จ 

จังหวัดปทุมธานี ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความรูความตองการพัฒนาความรูดานการจัดซื้อ
และจัดหาวัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต และความ
ตองการพัฒนาความรูดานการจัดการดานบัญชีและ
การเงิน ความตองการพัฒนาความรูดานการรับคํา
สั่งซื้อ เพ่ือนําความรูที่ไดรับนําไปประกอบกับการ
ดําเนินกิจการ และปรับปรุงแกไขกับปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในของกิจการ เปนการเสริมสรางใหกิจการประสบ
ความสําเร็จ 

          

         จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูตอบแบบสอบมี
ความตองการพัฒนาความรูความตองการพัฒนาความรู
ดานความสามารถและการฝกสอนการทํางาน และ
ความตองการพัฒนาความรูดานโครงสรางและขอมูล
ของกลุม ความตองการพัฒนาความรูดานการสื่อสาร
ทบทวนและติดตาม ความตองการพัฒนาความรูดาน
การผลิตสินคาหรือบริการ เพ่ือนําความรูที่ไดรับนําไป
ประกอบกับการดําเนินกิจการ และปรับปรุงแกไข    
กับปญหาที่ เ กิดขึ้ นภายในของ กิจการ  เปนการ
เสริมสรางใหกิจการประสบความสําเร็จ 

จังหวัดอางทอง ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความ รู ความต องการ พัฒนาความ รู ด าน
ความสามารถและการฝกสอนการทํางาน  ความ
ตองการพัฒนาความรูดานการผลิตสินคาหรือบริการ
และความตองการพัฒนาความรูด านการสื่อสาร
ทบทวนและติดตาม ความตองการพัฒนาความรูดาน
การรับคําสั่งซื้อ ความตองการพัฒนาความรูดาน
โครงสรางและขอมูลของกลุมเพ่ือนําความรูที่ไดรับ
นําไปประกอบกับการดําเนินกิจการ และปรับปรุง
แกไขกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในของกิจการ เปนการ
เสริมสรางใหกิจการประสบความสําเร็จ 

จังหวัดสิงหบุรี  ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความ รู ความต องการ พัฒนาความ รู ด าน
โครงสรางและขอมูลของกลุม  และความตองการ
พัฒนาความรูดานการสื่อสารทบทวนและติดตาม  
ความตองการพัฒนาความรูดานความสามารถและการ
ฝกสอนการทํางาน  ความตองการพัฒนาความรูดาน
การปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืนเพ่ือ
นําความรูที่ไดรับนําไปประกอบกับการดําเนินกิจการ 
และปรับปรุงแกไขกับปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในของ
กิจการ เปนการเสริมสรางใหกิจการประสบความสําเร็จ 

จังหวัดชัยนาท  ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความ รู ความต องการ พัฒนาความ รู ด าน
โครงสรางและขอมูลของกลุม ความตองการพัฒนา
ความรูดานการสื่อสารทบทวนและติดตามความตองการ
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พัฒนาความรูดานการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบหรือ
ปจจัยการผลิต ความตองการพัฒนาความรูดานตลาด
และลูกคา ความตองการพัฒนาความรูดานการรับคํา
สั่งซื้อ ความตองการพัฒนาความรูดานการผลิตสินคา
หรือบริการ และความตองการพัฒนาความรูดาน
ความสามารถและการฝกสอนการทํางาน เพ่ือนําความรู
ที่ไดนํารับไปประกอบกับการดําเนินกิจการ  และ
ปรับปรุงแกไขกับปญหาที่เกิดขึ้นภายในของกิจการ 
เปนการเสริมสรางใหกิจการประสบความสําเร็จ 

จังหวัดลพบุรี ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความรูความตองการพัฒนาความรูดานการ
สื่อสารทบทวนและติดตาม และความตองการพัฒนา
ความรูดานการรับคําสั่งซื้อ ความตองการพัฒนาความรู
ดานการจัดการดานบัญชีและการเงิน ความตองการ
พัฒนาความรูดานโครงสรางและขอมูลของกลุม  ความ
ตองการพัฒนาความรูดานการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ
หรือปจจัยการผลิต ความตองการพัฒนาความรูดานการ
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู ความยั่งยืน ความ
ตองการพัฒนาความรูดานบรรจุและจัดสง  ความ
ตองการพัฒนาความรูดานการผลิตสินคาหรือบริการ  
เพ่ือนําความรูที่ไดรับนําไปประกอบกับการดําเนิน
กิจการ และปรับปรุงแกไขกับปญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ของกิจการ  เปนการเสริมสรางให กิจการประสบ
ความสําเร็จ 

จังหวัดสระบุรี ผูตอบแบบสอบมีความตองการ
พัฒนาความ รู ความต องการ พัฒนาความ รู ด าน
โครงสรางและขอมูลของกลุม ความตองการพัฒนา
ความรูดานการสื่อสารทบทวนและติดตาม  และความ
ตองการพัฒนาความรูดานการจัดการดานบัญชีและ
การเงิน ความตองการพัฒนาความรูดานการผลิตสินคา
หรือบริการ ความตองการพัฒนาความรูดานตลาดและ
ลูกคา  ความตองการพัฒนาความรูดานบรรจุและจัดสง  
ความตองการพัฒนาความรูดานความสามารถและการ
ฝกสอนการทํางาน ความตองการพัฒนาความรูดาน 
การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสูความยั่งยืน  
ความตองการพัฒนาความรูดานการจัดซื้อและจัดหา

วัตถุดิบหรือปจจัยการผลิต  ความตองการพัฒนาความรู
ดานการรับคําสั่ งซื้อ  เ พ่ือนําความรูที่ไดรับนําไป
ประกอบกับการดําเนินกิจการ และปรับปรุงแกไขกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในของกิจการ เปนการเสริมสราง
ใหกิจการประสบความสําเร็จ 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย มีดังน้ี 
         1. ผูประกอบวิสาหกิจชุมชนควรศึกษาตลาดและ
ลูกคาใหมากยิ่งขึ้นโดยทําการโฆษณา ประชาสัมพันธ 
เชน การแจกแผนพับ การโฆษณาผานทางวิทยุ เปนตน 
         2. ควรต้ังราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ 
รวมทั้งการสงเสริมการขายเพ่ือใหผูบริโภคเกิดความ
สนใจซื้อไดงายและสามารถทําใหสินคาประเภทอื่น มี
ความนาสนใจย่ิงขึ้น 

3. ควรมีความประณีตและมีความละเอียดออนใน
การผลิตสินคา รวมไปถึงการเจรจาเสนอขายสินคา
ใหกับผูบริโภคเกิดการคลอยตาม กระตุนใหผูบริโภค
เกิดการซื้อไดงาย 
 5. เอกสารอางอิง 
 [1]   เศรษฐกิจพอเพียง.2547: www.cdswtu.com 
 [2]   นิรัญชรา มากมา.2549. การบริหารจัดการกลุมธุรกิจ

ชุมชนในโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณ รศ.ดร.ชนงกรณ กุณฑลบุตร คณบดี
คณะบริหารธุรกิจ รศ.ฐาปนีย  สุทธสน่ัน รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย ไดสนับสนุนใหทุนในการดําเนินการ
วิจัย และขอขอบคุณคณาจารยทีมงาน วิจัยทุกทานที่ให
กําลังใจ ทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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ปจจัยจิตสํานึกทองถิน่ที่มีผลตอการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถิ่น 
ของประชาชนภายในเขตอําเภอเมือง จังหวดันครราชสีมา 

 

กุลภัสสร   กาญจนภรางกูร 1 สุธี   พลพงษ 1 และ กาญจนา แกวเทพ1 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินในการเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน
ของประชาชนภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสื่อเคเบิลทีวี
ทองถ่ินที่มีผลตอตัวผูชม ชุมชน และสังคมทองถ่ิน และเพ่ือศึกษาความคาดหวังในการที่จะพัฒนาสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน 
ใหกลายเปนสื่อโทรทัศนประจําทองถ่ินในอนาคต โดยการใชการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชคือ การใช
แบบสอบถามและการสัมภาษณแบบเจาะลึก และการวิเคราะหเน้ือหา รูปแบบของรายการเพ่ือคนหาเอกลักษณความ 
เปนทองถ่ิน โดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเปดรับสื่อของผูรับสาร แนวคิดเรื่องทองถ่ินนิยม และแนวคิดเรื่องความคาดหวัง 
เพ่ือเปนกรอบในการวิเคราะหขอมูล โดยมุงศึกษาจากผูใชบริการเคเบิลทีวีทองถ่ินภายในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมาเปนหลัก 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินที่มีผลตอการเลือกใชบริการส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน คือ กลัวการ  
ตกขาว และกลัวการขาดความนาเช่ือจากกลุมคนทองถ่ินดวยกัน ซึ่งเปนปจจัยที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชาชนไดใช
บริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลว การไดรับขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นในทองถ่ินจากการรับชมรายการ
เหลาน้ีเปนสวนหน่ึงที่ทําใหประชาชนตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินตอไป ในขณะที่ระยะแรกในการ
ตัดสินใจในการเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินน้ันเกิดจากความตองการความคมชัดในการรับชมโทรทัศนฟรีทีวี
ของผูใชบริการซ่ึงเกิดจากปญหาสัญญาณภาพ ในสวนของความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินพบวา 
มีประโยชนในเรื่องของการใหขอมูลขาวสารกับประชาชนในทองถ่ินดวยกัน ทําใหโครงสรางความสัมพันธแตละชุมชน
ที่มีอยูในทองถ่ินมีความแนนแฟนกันมากขึ้น อีกทั้งมีการปลูกฝงเอกลักษณ ประเพณีและวัฒนธรรมของคนทองถ่ิน
นครราชสีมา ผานทางเนื้อหาและรูปแบบการดําเนินรายการของทางบริษัท โดยผูใชบริการไดซึมซับความเปนทองถ่ิน
น้ันไปโดยไมรูตัว 

ในสวนของความคาดหวังของการพัฒนาสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินใหกลายเปนสื่อโทรทัศนประจําทองถ่ิน  
แบงไดเปน 2 ประเด็นคือ ความคาดหวังของผูใชบริการ และผูใหบริการส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน ซึ่งความคาดหวังของ
ผูใชบริการและผูใหบริการจะเนนไปท่ีการปรับปรุง  แกไขดานการบริการท่ีไดรับและรูปแบบของรายการ  
เปนสวนสําคัญ นอกจากน้ี ความคาดหวังของผูใหบริการ คือ การปรับปรุงศักยภาพในการรับสงสัญญาณที่มีความ
รวดเร็ว และมีความทันสมัยมากขึ้น 

คําสําคัญ   เคเบิลทีวีทองถ่ิน  ทองถ่ินนิยม  จิตสํานึกทองถ่ิน 
 

         1ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: +66(0)-8-4035-8491 โทรศัพท: +66(0)-2218-2173 
E-mail: light170kk@hotmail.com 
 

1. บทนํา 
         “สื่อโทรทัศน เปนสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลและ    
มีพลังอํานาจมากท่ีสุด ดวยคุณสมบัติหลายๆ ประการ 
อาทิ เปนสื่อที่สามารถเขาถึงประชาชนไดทุกกลุม     
ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเปนขอไดเปรียบมากกวาสื่อประเภท
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อื่นๆ  เปนสื่อที่ เปดโอกาสใหกับประชาชนที่ไมรู
หนังสือไดใชสื่อดังกลาวไดเชนเดียวกับคนทั่วไป และ
เปนสื่อที่สามารถรับชมไดทั้งภาพและเสียง เปนตน   
ทําใหสื่อโทรทัศน เปนสื่อที่มีอิทธิพลมากเพราะ
สามารถเขาถึงมวลชนไดเปนจํานวนมาก 
         อยางไรก็ตาม  ก็ยังพบวา  “สื่อโทรทัศน” มี
ขอจํากัดบางประการโดยเฉพาะในเรื่องของการรับสง
สัญญาณภาพตามตางจังหวัด เน่ืองจากบางพ้ืนที่ไม
สามารถรับสัญญาณภาพจากโทรทัศนไดชัดเจน  จาก
ปญหาดังกลาวน้ี ทําใหทําใหมีคนคิดริเริ่มติดต้ังเสา
อากาศโทรทัศนใหสูงขึ้น และมีความมั่นคงแข็งแรง
เพียงพอที่จะรองรับกับสภาพอากาศ  และสภาพ
ภูมิศาสตร โดยจะมีการลากสายจากเสาอากาศที่สูงน้ัน
ตอลงมายังบานเรือนตอมา เมื่อเริ่มมีจํานวนความ
ตองการเคร่ืองรับโทรทัศนมากขึ้นและมีระยะหางที่
ไกลจากเสาอากาศออกไปอีก ทําใหบางครอบครัวที่มี
ฐานะดีเริ่มมีแนวความคิดทางดานธุรกิจเกิดขึ้นโดย 
การนําปญหาตรงจุดน้ีมาใชในเชิงธุรกิจ คือ ไดมีการ
ติดต้ังเสาอากาศในการรับสัญญาภาพจากโทรทัศนขึ้น
โดยตรงและสงสัญญาณภาพโทรทัศนไปยังบานเรือน
ตางๆ ที่ไดมีการตกลงทําการเปนสมาชิกในการรับ
สัญญาณภาพโทรทัศนจากบานหลังน้ันเอาไวพรอมทั้ง
คิดคาบริการ และไดมีการติดต้ังเครื่องขยายสัญญาณ 
(R.F. Amplifier) เพ่ิมขึ้นเพ่ือทําใหสัญญาณสามารถสง
ตอไปไดอีกในระยะทางที่ไกลออกไป ซึ่งวิธีการน้ียัง
สามารถแยกสายพวงออกไปไดอีกเปนทอดๆ จึงเกิด
เปนวงจรของการถายทอดสัญญาณตามสายพวง จาก
เสาอากาศภาครับเสาเดียวไปยังเครื่องรับไดไกลและ
เ ป น จํ า น วนม า ก  เ ร า เ รี ย ก วิ ธี ก า ร น้ี ว า  CATV 
(Community Antenna Television) หรือ โทรทัศนเสา
อากาศชุมชน หรือที่เรียกกันทั่วไปวา “เคเบิลทีวี” ใน
ปจจุบันดังเชนในภาพ [1] 

สื่อเคเบิลทีวีไดมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ จากการรับสงสัญญาณภาพตามสายธรรมดา 
ตอมามีการนําวีดิทัศนเขามาผสมผสานกับเคเบิลทีวี
แพรภาพจากเครื่องเลนวีดิทัศนและสงผานตามสาย   

ไปยังสมาชิกโดยมีการเก็บเงินคาบริการ ทําใหสามารถ
รับชมไดตลอดทั้งวันโดยไมมีโฆษณาคั่น  นับเปน 
จุดแรกของธุรกิจเคเบิลทีวี [1] 
         ปจจุบัน “สื่อเคเบิลทีวี” ไดเขามามีอิทธิพลตอ 
การใชสื่ อ โทรทัศนของประชาชน  โดย เฉพาะ
ประชาชนในตางจังหวัดเปนอยางมาก ดวยประเภท
รายการที่หลากหลายและการแกไขปญหาสัญญาณ
โทรทัศนไดเปนอยางดี ทําใหประชาชนตามตางจังหวัด
เริ่มมีการใช “เคเบิลทีวี” หรืออีกช่ือหน่ึงวา “สื่อเคเบิล
ทีวีทองถ่ิน” ขึ้นเกือบทุกจังหวัดและเปนสื่อที่อยูใกลชิด
กับคนตางจังหวัดมากที่สุด อิทธิพลของสื่อเคเบิลทีวี
ทองถ่ินที่เริ่มมีมากขึ้นทุกวันและกลายเปนคูแขงสําคัญ
ของเคเบิลที วีในรูปแบบอ่ืนๆ  เชน  เคเบิลทีวีหลัก    
True Vision จานดาวเทียม หรือแมแตโทรทัศนชอง  
ฟรีที วี  ทําให เ กิดการแขงขันของสื่อโทรทัศนขึ้น 
อยางไรก็ตาม ทามกลางการแขงขันของสื่อโทรทัศนใน
รูปแบบตางๆ อิทธิพลของสื่อเคเบิลทีวี หรือสื่อเคเบิล
ทีวีทองถ่ิน ก็ยังเปนสื่อที่มีอิทธิพลตอประชาชนตาม
ตางจังหวัดและ  ใหความสนใจใชบริการกันอยาง
แพรหลาย โดยคิดคาบริการรายเดือนที่ถูกกวา ซึ่งมี
ราคาคาบริการอยูที่ประมาณ 300-500 บาทเทาน้ัน [2] 
         ดวยเหตุน้ี การศึกษาวิจัยเก่ียวกับ “ปจจัยจิตสํานึก
ทองถ่ินที่มีผลตอการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน 
ของประชาชนภายใน เขตอํ า เภอ เมื อ ง  จั งห วัด
นครราชสีมา” ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่อง
ของการเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินที่เกิดจาก
ปจจัยจิตสํานึกของประชาชน เน่ืองจากภายในพ้ืนที่
ดังกลาวมีการแขงขันของสื่อเคเบิลทีวีในหลายรูปแบบ 
ผู วิจัยมีความสนใจวาเพราะเหตุใด  ประชาชนถึง
เลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินแทนการใชบริการ
สื่อเคเบิลทีวีในรูปแบบอื่นๆ ที่ใหความสาระความรู 
หรือชองรายการที่นาสนใจมากกวา อันจะเปนสาเหตุ
ในการนําไปสูศึกษาเก่ียวกับจิตสํานึกของประชาชน 
ในพ้ืนที่เก่ียวกับการเลือกใชบริการเคเบิลทีวีทองถ่ิน
ตอไป และประชาชนมีความคิดเห็นอยางไรตอเคเบิล
ทีวีทองถ่ินในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนที่เปนสมาชิก รวมท้ังมีความคาดหวังอยางไร
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ตอการใชเคเบิลทีวีทองถ่ิน และการพัฒนาใหเคเบิลทีวี
ท อ ง ถ่ิน น้ันกลาย เปนสื่ อ โทรทั ศน ของท อง ถ่ิน  
ซึ่งในการศึกษาวิจัยน้ี ผูวิจัยมุงหวังวาจะเปนการชวย
พัฒนาใหทองถ่ินไดมีสื่อที่เอื้อประโยชนตอคนทองถ่ิน 
ไดในอนาคต 

2. วิธีการวิจัย 
         การคัดเลือกประชากรกลุมตัวอยาง  โดยใช
หลักเกณฑดังน้ี 

1. เปนชาวจังหวัดนครราชสีมาโดยกําเนิด หรือ
เปนคนตางอําเภอแตเขามาอาศัยอยูภายในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมาไมตํ่ากวา 10 ป 

2. เปนสมาชิกของบริษัทเคเบิลทีวีทองถ่ิน คือ 
บริษัท เฉียนเจียนวันเจริญ จํากัด (KCTV) และ บริษัท 
ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิรค จํากัด (DTV) เทาน้ัน และ
ตองเปนสมาชิกมาไมนอยกวา 1 ป 

จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชในงานวิจัย 
บริษัท เฉียนเจียนวันเจริญ จํากัด (KCTV) จํานวน 

72 คน และบริษัท ดิจิตอล เทเลวิช่ัน เน็ทเวิรค จํากัด 
(DTV) จํานวน 61 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 133 คน 

การเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 
ผู วิ จั ย ไ ด ใ ช แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ชิ ง ลึ ก  แ ล ะ 

การสัมภาษณกลุมตัวอยางในแตละพ้ืนที่ของเขต
เทศบาลแตละแหง พ้ืนที่ละประมาณ 2 คน รวมทั้ง  
2 บริษัทเปนจํานวนกลุมตัวอยางที่มีการสุม 
การสัมภาษณทั้งสิ้น 30 คน โดยในเขตเทศบาลแตละ
พ้ืนที่ตองอยูในเครือขายของพ้ืนที่ในการใหบริการของ
บริษัทเคเบิลทีวีทองถ่ินในแตละบริษัท 

การนําเสนอขอมูล ผูวิจัยจะมีการนําเสนอขอมูล
ประกอบ ดังน้ี 

1. ลักษณะของประชากร ขอมูลทั่วไป พฤติกรรม
การใชเคเบิลทีวีทองถ่ินของกลุมตัวอยาง 

2. ป จ จั ย จิ ต สํ า นึ ก ท อ ง ถ่ิ น ห รื อ เ ห ตุ ผ ล 
ในการ เ ลือกใชบริการสื่ อ เค เบิลที วีทอง ถ่ินของ 
กลุมตัวอยาง 

3. ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอเคเบิลทีวี
ทองถ่ินของกลุมตัวอยางซึ่งสงผลตอการเลือกใช  
เคเบิลทีวีทองถ่ิน 

4. ความคาดหวังของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการ
พัฒนาสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินใหกลายเปนสื่อโทรทัศน
ประจําทองถ่ิน 

5. ส รุ ป จ า ก ข อ มู ล ก า ร นํ า เ สนอที่ ผ า น ม า  
เพ่ือตอบจุดประสงคของการวิจัย 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         3.1 ก า ร รับทร าบข อ มู ลข า วส า ร เ ก่ี ย ว กั บ 
สื่อเคเบิลทีวีทองถิ่นกอนการใชบริการ ผลจากการศึกษา
กลุมตัวอยางทราบขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 

- จากสื่อสิ่งพิมพประชาสัมพันธของทางบริษัท
ทั้ง 2 บริษัท 

- จากบอกเลาจากผูที่เคยใชบริการ หรือจากปาก
ตอปาก 

3.2 เหตุผลท่ีเกิดจิตสํานึกทองถิ่นกอนของกลุม
ตัวอยางตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถิ่น มี
ดังน้ี 

- ไดชมรายการอยางตอเน่ืองโดยไมตองมี 
โฆษณาคั่น 

- โทรทัศนชองปกติมีปญหาเรื่องของสัญญาณ
ภาพและเสียง 

- ราคาคาติดต้ังและคาบริการท่ีถูก เหมาะสําหรับ
ฐานะทางเศรษฐกิจ 
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3.3 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอสื่อ
เคเบิลทีวีทองถิ่นในเร่ืองของประโยชนท่ีผูชมจะไดรับ 
ประโยชนท่ีมีตอชุมชนและทองถิ่น ไดผลลัพธดังน้ี 

- ไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ เ กิดขึ้นภายใน
ทองถ่ิน 

- เปนสื่อใหมในทองถ่ินที่มีความนาสนใจ 
- ไดรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในทองถ่ิน 
3.4 ความคาดหวังของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการ

พัฒนาสื่อเคเบิลทีวีทองถิ่นใหกลายเปนสื่อโทรทัศน
ประจําทองถิ่น สามารถแบงความคาดหวังของเปน      
2 กลุม คือ กลุมผูที่ใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินหรือ
สมาชิกเคเบิลที วีทองถ่ิน  และกลุมผูใหบริการส่ือ  
เคเบิลทีวีทองถ่ินหรือผูดําเนินกิจการ 

(ก) ความคาดหวังของกลุมผูที่ใชบริการสื่อเคเบิล
ทีวีทองถ่ินหรือสมาชิกเคเบิลทีวีทองถ่ิน มีดังน้ี 

      - ความคาดหวังในเรื่องของการโฆษณา
ประชาสัมพันธจํานวนชองรายการและตารางในการ
นําเสนอรายการของทางบริษัทเคเบิลที วีทองถ่ิน 
ทั้ง 2 บริษัท ที่ยังขาดความเปนมาตรฐานใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น 

      -  ความคาดหวังในเรื่องของรูปแบบรายการ 
องคประกอบตางๆ ของรายการ ผูดําเนินรายการหรือ
พิธีกรที่มีความเปนมืออาชีพมากขึ้น 

(ข) ความคาดหวังของผูใหบริการสื่อเคเบิลทีวี
ทองถ่ินหรือผูดําเนินกิจการ มีดังน้ี 

      - ความคาดหวังในเรื่องของการบริการอัน
เปนหัวใจหลักของการดําเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองตอกลุมลูกคาไดดียิ่งขึ้น เพ่ือใหลูกคา
เกิดความประทับใจและเปนสมาชิกอยางตอเน่ือง  
อีกทั้งความประทับใจของลูกคาและเกิดการบอกตอกัน
ปากตอปาก ยังเปนการเพิ่มฐานสมาชิกทางออมให   
เขามาใชบริการกันเพ่ิมมากขึ้น 

      - ความคาดหวังในการพัฒนารายการของทาง
บริษัท  ที่ จะสามารถตอบสนองตอ ผู ชมซึ่ ง เปน 
คนทองถ่ิน  และแสดงถึงความเปนเอกลักษณของ
ทองถ่ิน รวมท้ังการนําคนทองถ่ินเขามามีสวนรวมกับ
สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาใหสื่อ   
เคเบิลทีวีทองถ่ินเปนสื่อโทรทัศนทองถ่ินเพ่ือคนโคราช  
อยางแทจริง 

      - ความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการรับสงสัญญาณและการเพ่ิมชองทางในการ
รับชมสัญญาณ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นใน
อนาคต และเพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ในการรับชมหรือบริโภคขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นภายใน
ทองถ่ินอยางเต็มที่  และรับชมไดไมติดขัด  หรือมี
สัญญาณอื่นรบกวน การพัฒนาสายสงสัญญาณที่มี
ความแข็งแรง ทนตอสภาพภูมิอากาศ หรือทนตอการ
ชํารุดหรือหัก และแนวทางวิธีการปองกันที่สะดวก 
รวดเร็ว 

จากผลการศึกษา ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินน้ันจะเห็นวาเหตุผลในการเลือกใช
บริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินของประชาชนทั้ง 3 สาเหตุ 
ไมไดเกิดจากปจจัยจิตสํานึกทองถ่ิน เหตุเพราะกอน
การตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินของ
ประชาชนน้ัน เกิดจากการท่ีประชาชนยังไมทราบ
ขอมูลเก่ียวกับการนําเสนอรายการของทางบริษัท 
เคเบิลที วีทองถ่ิน  การประชาสัมพันธโฆษณาสื่อ   
เคเบิลทีวีทองถ่ินของแตละบริษัทจะมีการนําเสนอ
เก่ียวกับประเภทของรายการ จํานวนชองรายการ และ
การติดต้ัง ราคาคาติดต้ังและคาบริการรายเดือนเทาน้ัน 
ความสนใจจึงมุงไปที่ปจจัยทางการตลาดที่ดึงดูดใจ
ประชาชนไดมากกวา ดังน้ัน ปจจัยจิตสํานึกทองถ่ิน    
ที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน
ของประชาชนจึงยังไมเกิดขึ้น 

อยางไรก็ตาม ไมใชวาคนโคราชจะไมมีจิตสํานึก
ทองถ่ิน คนโคราชมีโครงสรางลักษณะความสัมพันธ  
ที่แนนแฟนระหวางคนทองถ่ินและสิ่งตางๆ ที่มีอยูใน
ทองถ่ินของตนเองเชนเดียวกัน คนตางจังหวัดทั่วไป 
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สอดคลองกับลักษณะโครงสรางความสัมพันธใน
แนวคิดทองถ่ินนิยมของ พัฒนา กิติอาษา [3] และมี
ความสนใจและใหความสําคัญกับขาวที่เกิดขึ้นภายใน
ทองถ่ินของตนเองมาก ดังน้ัน จิตสํานึกทองถ่ินของคน
โคราชจึงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการใชบริการสื่อเคเบิลทีวี
ทองถ่ินและเกิดความคิดเห็นถึงประโยชนที่ตนน้ัน
ไดรับจากสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน ดังจะเห็นไดจากความ
นิยมในการรับชมรายการของทางบริษัทเคเบิลทีวี
ทองถ่ินทั้ง 2 บริษัท รายการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด
คือรายการขาวทองถ่ิน รายการที่เก่ียวกับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในทองถ่ิน และรายการเชิงสารคดีที่มีเน้ือหา
เก่ียวของกับบุคคลหรือสิ่งตางๆ ภายในทองถ่ิน รายการ
เหลาน้ีตองนําเสนอเพ่ือใหประชาชนมีความเขาใจและ
เกิดจิตสํานึกรักและผูกพันในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ัน 
ความคาดหวังของประชาชนในการที่จะพัฒนาสื่อ
เคเบิลที วีทองถ่ินใหกลายเปนสื่อโทรทัศนประจํา
ทองถ่ินคือ รูปแบบรายการท่ีมีความทันสมัย มีความ
เปนมาตรฐาน  และมีความเปนมืออาชีพ  และผลิต
รายการที่มีประโยชนตอประชาชนในทองถ่ิน รวมท้ัง 
การผลิตรายการท่ีชวยเปนสื่อกลางระหวางประชาชน
ในทองถ่ินและหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหา 
และการพัฒนาทองถ่ินรวมกันมากขึ้น  

จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ปจจัยจิตสํานึก
ทองถ่ินจึงยังไมมีอํานาจเพียงพอที่จะโนมนาวใจให
ประชาชนเข ามาใชบริการสื่ อ เค เบิลที วีทอง ถ่ิน  
แตจําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นๆ  ในการชักจูงใจให
ประชาชนเกิดความเช่ือถือในสื่อและเขามาใชบริการ 
แตปจจัยดังกลาวก็ยังไมเพียงพอตอการสรางความ
มั่นใจในการท่ีประชาชนในพ้ืนที่จะใชบริการสื่อ 
เคเบิลทีวีทองถ่ินกันตอไป ดังน้ันรายการของทาง
บริษัทจึงตองมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบรายการ
ที่ตอบสนองตอความตองการขอมูลขาวสารและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถ่ิน
ไดอยางแทจริง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ในชวงระยะเวลาของการตัดสินใจเลือกใช
บริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินของประชาชนในระยะแรก
น้ัน จะเห็นไดวา ไมไดเกิดจากปจจัยจิตสํานึกทองถ่ิน 
แตเกิดจากปจจัย 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยทางดานความตองการสวนบุคคล 
2. ปจจัยทางดานเทคนิค 
3. ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ 
ป จ จั ย ทั้ ง  3 อ ย า ง น้ี จึ ง เ ป น ตั ว กํ า หนด ใน 

การตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินของ
ประชาชนในพ้ืนที่  

อยางไรก็ตาม ถึงแมปจจัยจิตสํานึกจะไมไดเปน
ตัวกําหนดในการตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวี
ท อง ถ่ิน  แตป จจั ย ดั งกล าวจะ เ กิดขึ้ นห ลังจากที่
ประชาชนไดมีการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินและ
รับชมรายการของทางบริษัทเคเบิลทีวีทองถ่ินแลว
ความสนใจและการใหความสําคัญกับขอมูลขาวสาร   
ที่เกิดขึ้นภายในทองถ่ินของตนเอง แสดงใหเห็นถึง
โครงสรางความสัมพันธของคนทองถ่ินที่มีตอทองถ่ิน
ของตนเองผานสื่อดังกลาว ซึ่งสื่อดังกลาวก็พยายามที่
จะนําเสนอสิ่งที่ เปนประโยชนและสิ่งที่อาจสงผล
กระทบตอคนทองถ่ิน เพ่ือใหคนทองถ่ินไดรับทราบ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในทองถ่ินของตนเอง     
เมื่อประชาชนไดเห็นถึงประโยชนดังกลาวจึงเกิดการ
ใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินอยางตอเน่ือง และเกิด
ปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินที่มีตอทองถ่ินของตนเองขึ้น 
ปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินในที่น้ี คือ การกลัวตกขาวใน
ฐานะที่ตนเปนคนทองถ่ิน และการกลัววาจะไมไดรับ
ความนาเช่ือถือจากคนในทองถ่ินเดียวกัน เพราะไดรับ
ขอมูลขาวสารที่ไมตรงกันหรือไมไดรับขอมูลขาวสาร 
ที่เกิดขึ้นในทองถ่ินเลย ทําใหรูสึกถึงความมั่นใจ และ 
กลัวในเรื่องของการสื่อสารระหวางกันกับคนในชุมชน 
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         นอกจากนี้ ความคาดหวังในการที่จะพัฒนาสื่อ
เคเบิลที วีทองถ่ินใหกลายเปนสื่อโทรทัศนประจํา
ทองถ่ินพบวา สามารถแบงความคาดหวังออกเปน       
2 กลุม คือ ความคาดหวังของผูใชบริการในการเรื่อง
ของการพัฒนาการใหบริการและรูปแบบรายการที่มี
ความทันสมัยและดียิ่งขึ้น รวมทั้งการทําหนาที่ของ   
สื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินในกลายเปนสื่อกลางระหวาง
ประชาชนและหนวยงานตางๆ ในการแกไขปญหาและ
พัฒนาทองถ่ินของตน และกลุมที่ 2 คือ ความคาดหวัง
ของผูใหบริการในเรื่องของการพัฒนาการใหบริการกับ
ประชาชน และการผลิตรายการที่มีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
อ ย า ง แ ท จ ริ ง  ค ว า ม ค า ดห วั ง ทั้ ง  2 ก ลุ ม  จ ะ มี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน เพราะตองอาศัยความ
คิดเห็นทั้ง 2 ฝายในการปรับปรุงแกขและพัฒนา จาก
ผลการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปออกเปนแผนผัง   
ไดดังน้ี 

ภาพท่ี 1 ระยะแรกในการตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวี 
ทองถิ่นของประชาชน 

 
 
 

ภาพท่ี 2 ระยะหลังจากการใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทราบขาววามีสื่อเคเบิลทวีีทองถ่ินเกิดขึ้นในพื้นที่

จากปากตอ จากสื่อโฆษณา

เหตุผลในการเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวี

ตองการรับชมรายการตางๆ โดยไมมี
โฆษณาคั่น 

แกไขปญหาสัญญาณภาพไมชัดเจน

ราคาคาบริการและราคาติดต้ังถูก

ตัดสินใจเลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

เกิดการใหความสําคัญกับขาวท่ีเกิดขึ้นภายในทองถ่ิน 
และเห็นความสําคญัของการใชบริการส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน 

เกิดปจจัยจิตสํานึกทองถ่ินที่มีตอรับขอมูลขาวสารจาก 
สื่อเคเบิลทวีีทองถ่ิน 

ทําใหรูสึกวาไมเปนคน
ตกขาว

ทําใหดูเปนคนนาเชื่อถือ 
ในกลุมคนทองถ่ินเดียวกัน 

เลือกใชบริการสื่อเคเบิลทีวีทองถ่ินตอไป 

ความคิดเห็นที่มีตอสื่อเคเบิลทวีีทองถ่ิน 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเกิดขึ้นภายในทองถ่ิน 

เปนสื่อใหมในทองถ่ินที่มีความนาสนใจ 

ไดรับทราบกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในทองถ่ิน 
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ภาพท่ี  3 ความคาดหวังในการท่ีจะพัฒนาสื่อเคเบิลทีวี
ทองถิ่นใหกลายเปนสื่อโทรทัศนประจําทองถิ่น 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. เอกสารอางอิง 
[1] สุธี พลพงษ. 2532. เคเบิลทีวี: สื่อช้ินใหมของสังคมไทย. 

วารสารนิเทศศาสตร  ปที่ 10: 25-38. 
[2] คนึง ฤาไชย. การใชสื่อของรัฐเพ่ือการศึกษาและการ

เรียนรูของเด็ก เยาวชน และครอบครัว. (ออนไลน). 
สืบคนไดจาก : www.tv4kid.org, 27 มิถุนายน 2552.  

[3] พัฒนา กิติอาษา. 2546. ทองถ่ินนิยม (localism) การ
ทบทวนทฤษฎีและกรอบแนวคิด. เมษายน 2546. 
กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ. 

 

ความคาดหวังของ
ผูใชบริการ 

สื่อเคเบิลทวีีทองถ่ิน 

ความคาดหวังของ 
ผูใหบริการหรือผูดําเนิน
กิจการส่ือเคเบิลทีวทีองถ่ิน

- รู ป แ บ บ ร า ย ก า ร 
องคประกอบตางๆ  ของ
รายการ ผูดําเนินรายการ
หรือพิธีกรที่มีความเปน
มืออาชีพ 
- การผลิตรายการที่ เปน
สื่ อ กล า ง ในก า รแก ไ ข
ปญหาและพัฒนาทองถ่ิน
ระหวางประชาชนและ
หนวยงานในพื้นที่ 

- การพัฒนารายการของ
ทางบริษัท  ที่จะสามารถ
ตอบสนองตอผูชมซ่ึงเปน
คนทอง ถ่ินโคราช  และ
แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ป น
เอกลักษณของทองถ่ิน 
- การนําคนทองถ่ินเขามามี
สวนรวมกับสื่อเคเบิลทีวี
ทองถ่ินใหมากขึ้น 
- การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการรับสงสัญญาณและ
การเพิ่มชองทางในการ
รับชมสัญญาณ 

การพัฒนาส่ือเคเบิลทีวีทองถ่ิน โดยการรวบรวมความคิดเห็น
ของทั้งฝายมาวิเคราะห และหาแนวทางในการพัฒนาส่ือ

สื่อโทรทัศนประจําทองถ่ิน เพื่อคนโคราช 
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ลักษณะทางชีววิทยาของเครือหมานอย  
 

สวาท  สายปาระ1 
 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา พฤติกรรม และการใช
ประโยชนจากเครือหมานอย ที่เก็บรวบรวมจากเขตอําเภอเมืองและอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวา เครือหมานอยเปน
พืชไมเถาเล้ือยพันสิ่งที่อยูใกล  เกิดเองตามธรรมชาติ  พบตามสภาพดินรกรางวางเปลาหรือตามปาผลัดใบท่ีราบสูง  ออก
ดอกชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม เครือหมานอยนอกจากเปนพืชที่ใชบริโภคไดแลวยังมีสรรพคุณทางยารักษาโรค
ดวย  โดยทั่วไปเครือหมานอยมีขนปกคลุมทั่วลําตน รากเปนระบบรากแกว  ใบเด่ียวรูปหัวใจ ยอดออนสีนํ้าตาลแดง ดอก
ยอยแยก  มีทั้งดอกตัวผูและตัวเมีย  ออกดอกที่ยอดหรือปลายก่ิง ชอดอกมี 4 – 5 ดอก ผลเปนผลสด  เมล็ดเดียวแข็ง  ราก
มีการเจริญเหมือนพืชทั่วไป คือมีการเจริญระยะปฐมภูมิและระยะทุติยภูมิ  มีจํานวนไซเล็ม 4 แฉก ลําตนมีการเจริญ
เหมือนพืชทั่วไป  คือมีการเจริญระยะปฐมภูมิและระยะทติุยภูมิ  และใบมีโครงสรางภายในเหมือนพืชทั่วไปคือ มีเน้ือเยื่อ 
3 ระบบ คือ ระบบหอหุมภายนอก ระบบพ้ืน และระบบลําเลียง 

คําสําคัญ  ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา  ลักษณะทางพฤติกรรม 

1. บทนํา 
         เครือหมานอยมีช่ือวิทยาศาสตร: Cissampelos 
pareira L. var. hirsuta (Buch. ex DC.) Formam       
ช่ือพ้ืนเมือง : กรุงเขมา (นครศรีธรรมราช) ขงเขมา  
พระพาย (ภาคกลาง) สีฟน (เพชรบุรี) เครือหมานอย 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เปลาเลือด (แมฮองสอน) 
อะกามินเยาะ (มลายู-นราธิวาส) นํามาใชประโยชน
หลายดาน เชน ใชทําเชือกมัดสิ่งของ นํามาประกอบ
อาหาร นํามาใชเปนเครื่องสําอางพอกหนา นํามาใช 
เปนยารักษาโรค [6] ซึ่งประกอบกับการบริการดาน
สุขภาพอนามัยไดแพรหลายยิ่งขึ้น รัฐไดมีการรณรงค
ใหประชากรที่อยูตามชนบทไดมีความรู เ ก่ียวกับ
สาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเปนหนทางหน่ึงในการฟนฟู
แพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบานใหสามารถนํา 
 
         1สาขาวิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน  
59  หมู 13  ต. ฝายแกว  อ. ภูเพียง  จ. นาน  55000  
โทรศัพท: 054-710259   โทรสาร: 054-771398   
E-mail:  dp-ptt@hotmail.com 
 
 

 
สมุนไพรมาใช ไดอย าง ถูกตอง  ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ  ปจจุบันพืชสมุนไพรกําลังเปนพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ เพราะวาประเทศไทยมีพืชสมุนไพร
อยูมากมายนับแสนๆ  ชนิด   และเปนที่ตองการของ
ประเทศท่ีเจริญแลว  โดยไดพยายามเขามาลงทุน
คัดเลือกสมุนไพรที่ ดีเ พ่ือนําไปสกัดหาตัวยาตางๆ 
เพราะยาที่สกัดจากสมุนไพรไมมีผลขางเคียงเหมือน 
ตัวยาที่ไดจากการสังเคราะหทางเคมี  [3] จึงทําให
สมุนไพรบางชนิดถูกนําไปใชมาก กอรปกับสภาวะ
แวดลอมเปล่ียนไป ทําใหสมุนไพรบางชนิดหายาก  
บางชนิดกําลังสูญพันธุ หรือบางชนิดถูกจัดใหอยูใน  
วงแคบ หรือมีการนําพืชสมุนไพรเหลาน้ีไปใชอยาง  
ไมถูกตอง โดยไมรูจักพืชสมุนไพรอยางแทจริง หรือใช
สมุนไพรบางอยางมากเกินไปอาจทําใหเกิดโทษได  [5] 
[10] เครือหมานอยก็เชนเดียวกันมีประโยชนหลายดาน 
เชน ดานสมุนไพร  ดานอาหาร ฯลฯ ดังน้ันในการวิจัย
ครั้งน้ีจึงมุงศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวดานตางๆ ของเครือ
หมานอย  เพ่ือเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับการอนุรักษ
ตอไป ซึ่งมีวัตถุประสงคดังน้ี 
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         1. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเครือหมานอย 
2. ศึกษาลักษณะทางกายวิภาควิทยาของเครือหมานอย 
3. ศึกษาลักษณะทางพฤติกรรม (Phenology) ของ

เครือหมานอย 
4. ศึกษาลักษณะการใชประโยชนของเครือหมานอย 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
1. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเครือหมานอย 

ไดแก ราก ลําตน ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
2. ศึกษาลักษณะทางกายวิภาควิทยาของเครือหมานอย 

ไดแก ราก ลําตน และใบ    
3. ศึกษาลักษณะทางพฤติกรรม (Phenology)  

ของเครือหมานอย 
4. ศึกษาลักษณะการใชประโยชนของเครือหมานอย 

2. วิธีการวิจัย 
วิธีดําเนินการวิจัยเก่ียวกับชีววิทยาของเครือหมานอย 

ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับดังน้ี 
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ      

กายวิภาควิทยาของเครือหมานอย 
2. การศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมของเครือหมานอย 
3. การ ศึกษาลักษณะการใชประโยชนจาก     

เครือหมานอย 
3. ผลและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาลักษณะทาง
ชีววิทยาของเครือหมานอยดานลักษณะทางสัณฐาน
วิทยา กายวิภาควิทยา พฤติกรรม และการใชประโยชน 

1. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เครือหมานอยพืชที่
มีลําตนเปนไมเถาเล้ือยพันสิ่งที่อยูใกล และมีขนปก
คลุมทั่วลําตน รากเปนระบบรากแกว (Tap root 
system) ใบเด่ียว (simple) รูปรางใบเปนรูปหัวใจ 
(Cordate) ขอบใบเรียบ  (Entire)  หนาใบและหลังใบมี
ขนสีนํ้าตาลปกคลุมหนาแนน หลังใบมีขนปกคลุม
หนาแนนมากกวาหนาใบ กานใบมีขนปกคลุม ใบเปน
มัน หนาใบหลังใบไมมีขน ยอดออนสีนํ้าตาลแดง      

ใบแกสีเขียวเขม ดอกยอยแยก   มีทั้งดอกตัวผูและ      
ตัวเมีย ออกดอกที่ยอดหรือปลายก่ิง ผลเปนผลสด 
(Freshy fruit)  เมล็ดเดียวแข็ง  ผลออนมีสีเขียวและมี
ขนปกคลุม  ผลแกมีสีนํ้าตาล เมล็ดมีเปลือกหุมสีดําผิว
ขรุขระ ภายใน 1 ผลมี 1 เมล็ด 

2. ลักษณะทางกายวิภาควิทยาของเครือหมานอย 
ลักษณะทางกายวิภาควิทยาของราก จากการนํามา

ตัดตามขวาง พบวา มีการเจริญ 2 ระยะไดแก การเจริญ
ระยะปฐมภูมิ และการเจริญระยะทุติยภูม ิ

การเจริญระยะปฐมภูมิมีโครงสรางคือบริเวณ
เน้ือเยื่อช้ันผิว คอรเทกซ เอนโดเดอรมิสและบริเวณ
สตีลประกอบดวยเพริไซเคิล และกลุมทอลําเลียงซึ่ง    
มีไซเล็มลักษณะเปน 4  แฉก (Tetra arch) 

การเจริญระยะทุติยภูมิพบเน้ือเยื่อช้ันผิวคอรเทกซ
และช้ันเพริเดิรมประกอบดวยคอรก คอรก แคมเบียม 
และ เฟลโล เ ดิร ม  ช้ันในสุดพบกลุ มท อ ลํ า เ ลี ย ง
ประกอบดวยโฟลเอ็ม และไซเล็ม โดยมีแคมเบียม
ลําเลียงคั่น 

ลักษณะทางกายวิภาคของลําตน จากการนํามาตัด
ตามขวางพบวามีการเจริญ 2 ระยะไดแก การเจริญระยะ
ปฐมภูมิ  และการเจริญระยะทุติยภูม ิ

การเจริญระยะปฐมภูมิประกอบดวยเน้ือเยื่อ     
ช้ันผิว คอรเทกซ และบริเวณสตีลประกอบดวยกลุม 
ทอลําเลียงประกอบดวยโฟลเอ็มปฐมภูมิ แคมเบียม
ลําเลียงและไซเล็มปฐมภูมิอยูในสุดติดกับไสไม (Pith)  

การเจริญระยะทุติยภูมิ  พบเน้ือเยื่อ ช้ันผิวช้ัน      
เพริเดิรมซึ่งเกิด คอรกแคมเบียมเรียงเปนวงรอบลําตน 
และบริเวณสตีลประกอบดวยกลุมทอลําเลียงประกอบ 
ดวยโฟลเอ็มปฐมภูมิ และโฟลเอ็มทุติยภูมิ ถัดเขาไป
เปนแคมเบียมลําเลียงและไซเล็มทุติยภูมิ ไซเล็มปฐม
ภูมิอยูในสุดติดกับไสไม (Pith)  

ลักษณะทางกายวิภาคของใบ จากการตัดตาม
ขวางพบวา  ประกอบดวยเนื้อเยื่อช้ันผิว 2 ดานคือ  
เ น้ือเยื่อ ช้ันผิวดานบน  และเน้ือเยื่อ ช้ันผิวดานลาง  



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-1AG-002                                                        280 

เน้ือเยื่อช้ันเมโซฟลลแบงเปนช้ันแพลิเสด พาเรงคิมา  
และสปองจี พาเรงคิมา และกลุมทอลําเลียง   

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของเครือหมานอย   
 

 
ภาพท่ี 2 ลักษณะของดอก 

 

Cortex 

 

Phloem 

Xylem 

ภาพท่ี 3 การเจริญระยะปฐมภูมิของราก      

 

 

 

          

 

         3. ลักษณะทางพฤติกรรมของเครือหมานอย  
เครือหมานอยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ในเขตรอนช้ืน
มักพบตามสภาพดินรกรางวางเปลาหรือตามปาผลัดใบ
ที่ราบสูง เจริญงอกงามไดดีในชวงฤดูฝน ชวงออกดอก
ออกผลประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม ในชวง
ฤดูหนาวบางลําตนเหนือดินจะแหงตาย บางตนก็ไม
แหง และจะเกิดยอดใหมในชวงตนฤดูฝน  

Cork 

 

Cortex 

 

Phloem 

Xylem 

ภาพท่ี 4 การเจริญระยะทุติยภูมิของราก 
 

 
ภาพท่ี 5 จํานวนแฉกของไซเล็มในราก (4 แฉก) 

Phloem 

Xylem 

 

 

Epidermis 

ภาพท่ี 6 โครงสรางภายในลําตน 
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ภาพท่ี 7 เสนกลางใบ     
                                                            

          4. ลักษณะการใชประโยชนจากเครือหมานอย 
ดานอาหาร เครือหมานอยสวนใหญนํามาประกอบ
อาหาร โดยใชสวนใบมาคั้นเอานํ้า เติมเครื่องปรุง      
ทิ้งไวใหมีลักษณะเหมือนวุนแลวนํามารับประทาน
กับขาว ดานยารักษาโรค  จากการสอบถามชาวบานใน
ทองถ่ิน พบวามีการใชเครือหมานอยมารักษาโรคตางๆ
คือ สรรพคุณแกโรคเบาหวาน โรคกระดูก ความดัน
โลหิตสูง ลดไขมัน และตานมะเร็ง 

การอภิปรายผล 

1. จากการศึกษาดานสัณฐานวิทยาของเครือหมา
นอย พบวาเปนพืชที่มีลําตนเปนไมเถาเล้ือยพัน  ลําตน
ที่มีอายุนอยมีสีเขียว  เมื่อมีอายุมากมีสีนํ้าตาล และมีขน
ปกคลุมทั่วลําตน รากเปนระบบรากแกว(Tap root 
system)  โคนรากใหญแลวคอยๆเรียวเล็กไปสูดาน
ปลาย  (Conical)  มีสีนํ้าตาลออนกล่ินหอม ใบเดี่ยว 
(simple) รูปรางใบเปนรูปหัวใจ (Cordate) เชน
เดียวกับบาซาด [11] โคนใบแบบกนปด (Peltate)  ขอบ
ใบเรียบ  (Entire)  หนาใบและหลังใบมีขนสีนํ้าตาลปก
คลุมหนาแนน  หลังใบมีขนปกคลุมหนาแนนมากกวา
หนาใบ กานใบมีขนปกคลุม  ใบเปนมัน หนาใบหลัง
ใบไมมีขน ยอดออนสีนํ้าตาลแดง ใบแกสีเขียวเขม 
ดอกยอยแยก  มีทั้งดอกตัวผูและตัวเมีย  ออกดอกที่ยอด
หรือปลายก่ิง ชอดอกมี 4 – 5 ดอก ยาว  ผลเปนผลสด  
(Freshy fruit)  เมล็ดเดียวแข็ง  ผลออนมีสีเขียวและมี
ขนปกคลุม  ผลแกมีสีนํ้าตาล  เมล็ด  มีเปลือกหุมสีดํา
ผิวขรุขระ  ภายใน 1 ผลมี 1 เมล็ด  ซึ่งตรงกับรายงานของ [7] 

ภาพท่ี 8 บริเวณแผนใบ 

         2. จากการศึกษาลักษณะทางกายวิภาควิทยาของ
ราก  ลําตน  และใบของเครือหมานอยพบวาลักษณะ
ทางกายวิภาคของราก  พบการเจริญระยะปฐมภูมิมี
โครงสรางสามบริเวณ คือ  บริเวณเน้ือเยื่อช้ันผิวซึ่งมี
แถวเดียวเหมือนพืชทั่วไป [13] แตเซลลเหลาน้ีมัก
สูญเสียรูปหรือถูกทําลายไปหลังจากเจริญเติบโตได  
ไมนาน ช้ันคอรเทกซประกอบดวยเซลลที่มีขนาด
แตกตางกัน  บริเวณช้ันในสุดของคอรเทกซพบเอนโด
เดอรมิสเรียงลอมรอบสตีล 1 ช้ันเซลลซึ่งในรากพืช  
อื่นๆ ทั่วไปก็พบเอนโดเดอรมิส 1 ช้ันเซลล เชน เนียม 
(Strobilanthes neveus Craib) [4] ถัดเขาไปเปนบริเวณ
สตีลประกอบดวยเพริไซเคิล และกลุมทอลําเลียงซึ่งมี
ไซเล็มมีลักษณะเปน 4 แฉก (Tetra arch) เชนเดียวกับ
พวกรากบัตเตอรคัพ (Ranunculus) [12]  

ลักษณะทางกายวิภาคของลําตน พบวามีการเจริญ 
2 ระยะคือการเจริญระยะปฐมภูมิ และการเจริญระยะ
ทุติยภูมิ  ซึ่งการเจริญระยะปฐมภูมิประกอบดวยเน้ือเยื่อ
ช้ันผิวเรียงตัว 1 ช้ันเซลลและมีบางเซลลเปล่ียนแปลง
ไปเปนขนที่มีรูปรางแบบธรรมดา (Simple hair)  
เชนเดียวกับตนเจอราเนียม (Pelargonium domesticum) 
[16] ถัดเขาไปพบคอร เทกซซึ่งมีบริ เวณแคบ  และ
บริเวณสตีลประกอบดวยกลุมทอลําเลียงประกอบดวย
โฟลเอ็มปฐมภูมิซึ่งอยูติดกับคอรเทกซ  ถัดเขาไปเปน
แคมเบียมลําเลียงและไซเล็มปฐมภูมิอยูในสุดติดกับไส
ไม (Pith) เชนเดียวกับตนบาซาด (Strophioblandchia 
glandurosa Pax,var.pandurifolia) [11] การเจริญระยะ

Collenchyma 

Phloem 

 

Xylem 

 

Upper epidermis 

Palisade mesophyll 

Spongy mesophyll 

Lower epidermis 
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ทุติยภูมิ พบเนื้อเยื่อช้ันผิวถัดเขาไปเปนช้ันเพริเดิรมซึ่ง
เกิดคอรกแคมเบียมเรียงเปนวงรอบลําตน และบริเวณ
สตีลประกอบดวยกลุมทอลําเลียงประกอบดวยโฟลเอ็ม
ปฐมภูมิ และโฟลเอ็มทุติยภูมิซึ่งอยูติดกับคอรเทกซ  
ถัดเขาไปเปนแคมเบียมลําเลียงและไซเล็มทุติยภูมิ     
ไซเล็มปฐมภูมิอยูในสุดติดกับไสไม (Pith) ถือวาเปน
เปนการเจริญแบบปกติ  พืชใบเล้ียงคูที่พบแบบน้ี เชน 
สรอยอินทนิน (Thunbergia glandiflora Roxb.) [14] 

ลักษณะทางกายวิภาคของใบ  จากการตัดตาม
ขวางพบวา  ประกอบดวยเนื้อเยื่อช้ันผิว 2 ดานคือ  
เน้ือเยื่อช้ันผิวดานบน  และเน้ือเยื่อช้ันผิวดานลาง  และ
พบขนใบปกคลุมทั้งใบ  ซึ่งขนมีรูปรางแบบธรรมดา 
(Simple hair)  เน้ือเยื่อช้ันเมโซฟลลแบงเปนช้ัน        
แพลิเสด พาเรงคิมา  และสปองจี พาเรงคิมา โดยช้ัน    
แพลิเสด พาเรงคิมามีจํานวนหน่ึงช้ันเซลลเชนเดียวกับที่พบ
ในเสลดพังพอนตัวเมีย (Climacanthus nutas Lindau) [9] 
สวนพวกสะตอ (Parkia speciosa Hasak) มีรายงาน
พบวา ช้ันแพลิเสด พาเรงคิมา 2 แถว [1] และพบวา 
พวกมะคาแต (Subdira suanebsus suanebsus Teijsm. 
Ex Miq var. siamensis) มีเซลลช้ันแพลิเสด พาเรงคิมา
หลายแถว [2]    

3. จากการศึกษาลักษณะทางพฤติกรรมของเครือ
หมานอย  พบวาเครือหมานอยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  
มักพบตามสภาพดินรกรางวางเปลา  เจริญงอกงามไดดี
ในชวงฤดูฝนซึ่งสอดคลองกับ [7] 

4. ผลจากการศึกษาการใชประโยชนจากเครือ
หมานอย  จากการสัมภาษณ  พบวา สวนใหญนํามา
ประกอบอาหาร  โดยใชสวนใบมาคั้นเอานํ้า  เติม
เครื่องปรุงทิ้งไวใหมีลักษณะเหมือนวุน แลวนํามา
รับประทานกับขาว  ซึ่งสอดคลองกับ [8] และมี
สรรพคุณแกโรคเบาหวาน โรคกระดูก  ความดันโลหิต
สูง  ลดไขมันและตานมะเร็ง ซึ่งสอดคลองกับ [15] 

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
          การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา  พฤติกรรม และการ
ใชประโยชนจากเครือหมานอย  ที่เก็บรวบรวมจาก  
เขตอําเภอเมืองและอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  ผล
การศึกษาพบวา  เครือหมานอยเปนพืชไมเถาเล้ือยพัน
สิ่งที่อยูใกล  เกิดเองตามธรรมชาติ  พบตามสภาพดิน
รกรางวางเปลาหรือตามปาผลัดใบที่ราบสูง  ออกดอก
ชวงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคม เครือหมานอย
นอกจากเปนพืชที่ใชบริโภคไดแลวยังมีสรรพคุณทาง
ยารักษาโรคดวย  โดยทั่วไปเครือหมานอยมีขนปกคลุม
ทั่วลําตน รากเปนระบบรากแกว  ใบเด่ียวรูปหัวใจ ยอด
ออนสีนํ้าตาลแดง ดอกยอยแยก  มีทั้งดอกตัวผูและ    
ตัวเมีย ออกดอกที่ยอดหรือปลายก่ิง ชอดอกมี 4 – 5  
ดอก ผลเปนผลสด เมล็ดเดียวแข็ง รากมีการเจริญ
เหมือนพืชทั่วไป คือ มีการเจริญระยะปฐมภูมิและระยะ
ทุติยภูมิ  มีจํานวนไซเล็ม 4 แฉก ลําตนมีการเจริญ
เหมือนพืชทั่วไป คือ มีการเจริญระยะปฐมภูมิและระยะ
ทุติยภูมิ  และใบมีโครงสรางภายในเหมือนพืชทั่วไป 
คือ มีเน้ือเยื่อ 3 ระบบ คือ ระบบหอหุมภายนอก  ระบบ
พ้ืน และระบบลําเลียง   
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         รายงานการวิจัยเรื่องลักษณะทางชีววิทยาของ
เครือหมานอย ไดรับการอุดหนุนการทําวิจัยงบ
ผลประโยชนประจําป 2552 จนงานวิจัยช้ินน้ีสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี   ผูวิจัยตองขอบคุณฝายในแผนกวิจัย 
ที่อํานวยความสะดวกในการทําวิจัยเปนอยางดี ผูวิจัย 
จะนําผลการวิจัยที่ไดศึกษาไปพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นตอไป 
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การศึกษาการเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการทําการเกษตร                                                 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
วัชรินทร สราวิช 1  วาทิต  สุริย 2  กาย คายเพชร3  พิเนตร คํามีภักดี4  และ แกว อาษาราช5  

 

บทคัดยอ—  จากการทดลองเพาะเห็ดตีนแรด 6 แบบ ไดแก เพาะในแปลงอยางเดียว เพาะรวมกับการปลูกผักบุง 
เพาะในสวนมะมวง เพาะในสวนยางพารา เพาะในปาธรรมชาติ และ เพาะในคอกวัว  ผลการทดลอง พบวา หลังจาก
รดนํ้าประมาณ 15 วัน เห็ดเริ่มออกดอก ทําการเก็บผลผลิตตอเนื่องกันภายใน 30 วัน ไดผลผลิตเฉล่ีย ดังน้ี 4.2 12.8 
6.2 6.1 9.3 และ 0 กิโลกรัม ตามลําดับ โดยพบวาการเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการปลูกผักบุงใหผลผลิตมากที่สุด แตกตาง
อยางนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) กับแบบอื่น การเพาะในปาใหผลผลิตรองลงมา โดยการเพาะในสวนมะมวงและสวน
ยางพาราใหผลผลิตไมแตกตางกัน การเพาะในแปลงอยางเดียวใหผลผลิตนอยที่สุด และการเพาะในคอกวัวไมมีผลผลิต
เกิดขึ้น จะเห็นไดวาการเพาะในแปลงผักโดยปลูกรวมกับผักบุง ปลูกในปาธรรมชาติ ปลูกในสวนมะมวง ปลูกในสวน
ยางพารา ใหผลผลิตดี เน่ืองจากการปลูกรวมกับพืช การปกคลุมของผักหรือการไดรมเงาของตนไมเปนการควบคุม
ความช้ืน และพลางแสงแดดใหกับเช้ือเห็ดตีนแรด ทําใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเจริญเติมโต และการเกิดดอก
ของเห็ด  โดยขณะที่ตนพืชหรือผักเจริญเติบโตขึ้น จะกระตุนใหเห็ดสรางดอกไดดีขึ้น เกิดจากสารท่ีขับออกมาจากราก
ของพืชน่ันเอง  

คําสําคัญ  เห็ดตีนแรด  เศรษฐกิจพอเพียง  การเพาะเห็ดปา

1. บทนํา 
         เห็ดตีนแรด  [Macrocybe  crassa  (Beak)]  เปน
เห็ดที่มีขนาดใหญสีขาวหรือสีขาวปนเทา  เมื่อดอกบาน
เต็มที่   มี ลักษณะคลายรม  กานดอกมีขนาดใหญ  
นํ้าหนักต้ังแต  800  กรัมขึ้นไป  มีช่ืออื่นอีก คือ เห็ด
ตับเต าขาว  หรือ เห็ดจั่น  เจริญเ ติบโตได ดีในที่ มี
อินทรียวัตถุสูง  พ้ืนที่ดินมีการระบายนํ้าดี  สําหรับ
รสชาติน้ันอรอย เน้ือแนน สามารถใชแทนเน้ือสัตวได
เปนอยางดี ปกติจะพบเห็ดตีนแรดในชวงฤดูฝนเทาน้ัน  
แตเน่ืองจากเทคโนโลยีไดวิวัฒนาการมาจนสามารถ  
นําเช้ือเห็ดมาเพาะเปนการคาได ซึ่งการเล้ียงเสนใย 
         1สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตกาฬสินธุ อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ 46000            
         2หัวหนาหนวยอําเภอเมือง ธนาคารเพ่ือนการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ     

         3เกษตรกร 15 หมู 8 บานปาต้ิว ต.เวอ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ 
      4เกษตรกร 18 บานมวงใต ต.มวงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ  
     5 เกษตรกร 42 หมู 2 บานพิมูล ต.พิมูล อ.หวยเม็ก จ.กาฬสินธุ  

 
การทําหัวเช้ือในเมล็ดขาวฟาง การทําถุงเช้ือ ขี้เล่ือยจะ
เหมือนกับขั้นตอนการทําเห็ดถุงทั่วไปเพียงแตเขี่ย
เน้ือเยื่อจากดอกเห็ดตีนแรดเทาน้ัน เมื่อหยอดขาวฟาง
ลงไปจะตองรอใหเสนใยเดินเต็มถุง ใชเวลาประมาณ  
45 – 60 วัน  

2. วิธีการวิจัย 
         เริ่มต้ังแตการแยกเช้ือเห็ดตีนแรดจากดอกเห็ด  
ทําหัวเช้ือโดยใชเมล็ดขาวฟาง และทําการเพาะเห็ด
ตีนแรดแบบในถุงโดยใชสูตร   

1. ขี้เล่ือยไมยางพารา   100 กิโลกรัม 
2. รําละเอียด                 6-8 กิโลกรัม 
3. ยิปซั่ม                        0.2 กิโลกรัม 
4. ดีเกลือ                 0.2 กิโลกรัม 
5. ปูนขาว                   1 กิโลกรัม 
6. นํ้า                            65-70 % 
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ทําการทดลอง เปน 5 treatment (Tr.) ดังน้ี 
Tr.1 การเพาะเห็ดตีนแรดในแปลงอยางเดียว 

Tr.2 การเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการปลูกผักสวนครัว 

Tr.3 การเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับแปลงมะมวง 

Tr.4 การเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการทําสวนยางพารา 

Tr.5 การเพาะเห็ดตีนแรดในปาธรรมชาติ 

Tr. 6 การเพาะเห็ดตีนแรดในคอกวัว 

         โดยมีวิธีการเพาะดังน้ี 

- ทําการเตรียมแปลงเพาะใหเหมาะ โดยทําเปน
บอลึกประมาณ 25 เซนติเมตร 

- นําเอากอนเช้ือเห็ดตีนแรดที่เสนใยเดินเต็มถุง 
แลวมาทําการฉีกเอาถุงพลาสติกออกเหลือแตกอนเช้ือ 
treatment ละ 800 ถุง (1 replication = 200 ถุง) 

- นํากอนเช้ือที่ฉีกถุงพลาสติกออกแลวเรียงลงใน
แปลงติดกันตอเน่ืองจนเต็มแปลงเพาะ โดยอัดกอนให
แนนเพ่ือใหเสนใยของเห็ดแตละกอน เดินประสานกัน
อยางรวดเร็วเปนเน้ือเดียวกัน 

- นําดินรวนที่เตรียมไวดีแลว มากลบบนกอนให
มิดหนาประมาณ 1-2 น้ิว (ในกรณีคอกวัวใหใชมูลวัว
แหงกลบแทน) 

- รดนํ้าเชา-เย็น 

- เก็บผลผลิตดอกเห็ดตีนแรดช่ังนํ้าหนัก 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ในหัวขอน้ีจะตองประกอบดวยรูป/กราฟ/ตาราง
เพ่ืออธิบายความสําคัญของผลลัพธ คําอธิบายตาราง
และรูปภาพเปนภาษาไทย วิจารณผลการวิจัยแสดง
ความสัมพันธและความเปนไปไดของผลการวิจัย
สนับสนุน หรือคัดคานทฤษฎี 
  
 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากผลการทดลองเพาะเห็ดตีนแรด 6 แบบ ไดแก 
เพาะในแปลงอยางเดียว เพาะรวมกับการปลูกผักบุง 
เพาะในสวนมะมวง เพาะในสวนยางพารา เพาะในปา
ธรรมชาติ และเพาะในคอกวัว พบวา หลังจากรดนํ้า
ประมาณ 15 วัน เห็ดเริ่มออกดอก ทําการเก็บผลผลิต
ตอเน่ืองกันภายใน 30 วัน ไดผลผลิตเฉล่ีย ดังน้ี 4.2 
12.8  6.2  6.1  9.3 และ 0 กิโลกรัม ตามลําดับ (ตาราง  
ที่ 1) โดยพบวาการเพาะเห็ดตีนแรดรวมกับการปลูก
ผักบุงใหผลผลิตมากที่สุด แตกตางอยางนัยสําคัญทาง
สถิติ (P<0.01)  กับแบบอื่น การเพาะในปาใหผลผลิต
รองลงมา  โดยการเพาะในสวนมะมวงและสวน
ยางพาราใหผลผลิตไมแตกตางกัน การเพาะในแปลง
อยางเดียวใหผลผลิตนอยท่ีสุด และการเพาะในคอกวัว
ไมมีผลผลิตเกิดขึ้น จะเห็นไดวาการเพาะในแปลงผัก
โดยปลูกรวมกันผักบุง ปลูกในปา ปลูกในสวนมะมวง 
ปลูกในสวนยางพารา ใหผลผลิตดี เน่ืองจากการปลูก
รวมกับพืช การปกคลุมของผักหรือการไดรมเงาของ
ตนไมเปนการควบคุมความช้ืน และพลางแสงแดด
ใหกับเช้ือเห็ดตีนแรด ทําใหไดอุณหภูมิที่เหมาะสม
สําหรับการเจริญเติมโต และการเกิดดอกของเห็ดโดย
ขณะท่ีตนพืชหรือผักเจริญเติบโตขึ้นจะกระตุนใหเห็ด
สรางดอกไดดีขึ้น  เกิดจากสารท่ีขับออกมาจากราก 
ของพืชน่ันเอง   

อยางไรก็ตามถึงแมว าการเพาะเห็ดตีนแรด
รวมกับการปลูกผักบุง จะใหผลผลิตมากที่สุด แตการ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกน้ัน ควรสงเสริมใหปลูก
รวมกับพืชยืนตน เชน ในปา สวนมะมวง หรือสวน
ยางพารา  เน่ืองจากการเพาะรวมกับการปลูกผักน้ันอายุ
การเก็บเก่ียวจะสั้น เน่ืองจากผักเปนพืชที่อายุสั้น แต
การเพาะเห็ดตีนแรดน้ันเช่ือเห็ดจะอยูตลอดไปในดินที่
เราปลูกเช้ือลงไป ถาเกษตรกรจะปลูกผักตอไปก็จะมี
การ เตรี ยมดินทํ าให เ ช้ือ เห็ดตีนแรดไดรับความ
กระทบกระเทือน หรือทําใหเช้ือตายได การเพาะเห็ด
ตีนแรดรวมกับพืชยืนตน โดยเฉพาะในปาจะทําใหมี
เห็ดตีนแรดเกิดขึ้นไดตลอดไป เปนเห็ดธรรมชาติ        
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ที่ เมื่อใดก็ตามที่มีฝนตกลงมา   ก็จะมี เห็ดตีนแรด 
เกิดขึ้นเหมือนเห็ดธรรมชาติทั่วไป โดยที่เกษตรกร    
ไมจําเปนตองดูแลรักษาแตอยางใด 
5. เอกสารอางอิง 
[1] ดีพรอม ไชยวงศเกียรติ. 2547. เห็ดตีนแรด. หนังสือพิมพ

เดลินิวส วันที่ 7 พ.ย. 42  หนา  23 

[2]   วสันณ เพชรรัตน. 2539. การเพาะเห็ดปา : เห็ดตีนแรด  
[Tricholoma crassum (Berk.) Sacc.] วารสาร
สงขลานครินทร. ต.ค.-ธ.ค.2539, 18(4) หนา 397-406. 

[3]   สมศักด์ิ นาคศรี. 2548. การศึกษาการเพาะเห็ดตีนแรด
รวมกับการปลุกผักกาดหอม. สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ  ปทุมธานี 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลผลิตของดอกเห็ดตีนแรด จากการเพาะในพ้ืนท่ี 5 แบบ  เก็บผลผลิตนาน 2  เดือน จากถุงกอนเช้ือ   
100 ถุง/ซ้ํา 

 

Treatments ซํ้าท่ี 1 ซํ้าท่ี 2 ซํ้าท่ี 3 ซํ้าท่ี 4 เฉล่ีย * 

ในแปลงอยางเดียว 4.5 4.8 3.2 4.4  4.2 d 

รวมกับผักบุง 11.6 14.2 15.1 10.4 12.8 a 

รวมกับสวนมะมวง 6.8 5.4 7.2 5.6  6.2 b 

รวมกับสวนยาพารา 7.6 6.4 5.2 5.4  6.1 b 

ในปาธรรมชาติ 10.4 9.6 8.2 9.3  9.3 c 

ในคอกวัว 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 e 

 

* คาเฉล่ียที่มีอักษรกํากับตางกันในบรรทัดเดียวกัน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.01) 
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ลักษณะคุณภาพและองคประกอบของหัวแกนตะวัน (Helianthus tuberosus L.) 
 

สมพิศ สายแกว1 รัชฎา ต้ังวงคไชย1 และ อัมพร แซเอียว1 

 

บทคัดยอ—  แกนตะวันเปนพืชลมลุก  มีสวนหัวใตดินเปนแหลงสะสมสารประกอบฟรุคแทน ซึ่งเปนสารประกอบ
เชิงซอนของคารโบไฮเดรตประกอบดวยอินนูลินและฟรุคโตโอลิโกแซคคารไรดที่มีคุณสมบัติเปนเสนใยอาหาร          
ผิวเปลือกของหัวแกนตะวันสดมีสีเหลืองนวล-นํ้าตาลออน ในการศึกษาลักษณะคุณภาพในการบริโภคหัวแกนตะวันสด 
โดยการวัดการรับรูทางประสาทสัมผัสของผูบริโภคดวยวิธี Free Choice Profiling (FCP) โดยใชหัวแกนตะวันสายพันธุ 
HEL65  HEL68  JA38  JA89 และ CN52867  พบวา  ลักษณะคุณภาพที่สําคัญ 3 ลําดับแรกที่ผูบริโภคใชในการประเมิน
คุณภาพของหัวแกนตะวัน คือ ความกรอบ ความฉํ่านํ้า และความเปนสีขาวของเนื้อแกนตะวัน โดยมีความถ่ีของแตละ
ลักษณะคิดเปนรอยละ 95.83  95.83 และ 91.67 ตามลําดับ  นําขอมูลการรับรูของผูบริโภคมาวิเคราะหโดยเทคนิค 
Generalised Procrustes Analysis (GPA)  พบวา ผูบริโภครับรูวาแกนตะวันสายพันธุ  HEL65  และ HEL68  มีลักษณะ
เดนในดานความกรอบ-ความแข็ง  กล่ินฉุน กล่ินเหม็นเขียว  และความฝาดเฝอน สวนสายพันธุ JA38  JA89 และ 
CN52867 มีลักษณะเดนดานสีนํ้าตาลของเปลือก สีขาวของเน้ือ ความฉ่ํานํ้า และจํานวนแงงตอหัว  เมื่อนําหัวแกนตะวัน
สายพันธุ HEL 65 มาวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพและเคมี พบวา หัวแกนตะวันสดมีคาสีของเปลือกโดยเฉล่ีย  
ของความสวาง (L*)  สีแดง (a*) และสีเหลือง (b*) เปน 52.56  7.23 และ 25.29 ตามลําดับ  มีความแนนเน้ือเปน         
2196 กรัมแรง ความช้ืนรอยละ 79  ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดในนํ้า 19.42 องศาบริกซ  ปริมาณโปรตีน ไขมัน 
เถา เสนใยอาหารท้ังหมด เสนใยท่ีไมละลายนํ้า เสนใยอาหารที่ละลายนํ้าได  และฟรุคแทนคิดเปนรอยละ 1.8  0.06  0.95   
21.14 12.03  9.11 และ 54.51 (นํ้าหนักแหง) ตามลําดับ นอกจากน้ียังมีสารประกอบฟนอลิคทั้งหมดเทากับ 42.5 
มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักแหง (คิดเทียบเทากรดแกลลิค) มีกิจกรรมการตานออกซิเดช่ันเปน 8.63  (รอยละการยับยั้ง
โดยวิธี DPPH) และ 3.97 (รอยละการยับยั้งโดยวิธี ABTS) วิตามินซีเทากับ 4.65 มิลลิกรัมตอ 100 กรัมนํ้าหนักสด        
จะเห็นไดวา แกนตะวันเปนพืชที่มีศักยภาพสามารถนํามาพัฒนาเปนอาหารเพ่ือสุขภาพได  เน่ืองจากมีปริมาณเสนใย
อาหารสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งฟรุคแทน  มีกิจกรรมการตานออกซิเดช่ัน  และมีเน้ือสัมผัสกรอบ ซึ่งอาจใชบริโภคทั้งใน
รูปแบบการบริโภคหัวสดหรือนําไปแปรรูป 

คําสําคัญ  แกนตะวัน  ลักษณะ (attribute) ฟรุคแทน  อินนูลิน  
 

1. บทนํา 
         Free Choice Profiling (FCP) เปนเทคนิคในการ
วัดการรับรูทางประสาทสัมผัสของผูบริโภค  อธิบาย
โครงรางทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑโดยผู 
 

         1ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 123 หมู 16 ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 40002  
โทรศัพท: 043-362131 โทรสาร: 043-362131  
E-mail: s.saikaew@windowslive.com ; ratchada@kku.ac.th ; 
sampor@kku.ac.th 

 
ทดสอบที่ เปนผูบริโภคทั่วไป  [1] ผูทดสอบสราง
คําศัพทและอธิบายลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ  และใหคาคะแนนความเขมของแตละ
ตัวอย างผลิต ภัณฑ ในแตละ ลักษณะด วยตนเอง 
วิเคราะหขอมูลโดยใช Generalised Procrustes 
Analysis (GPA) ซึ่งปรับความแตกตางของสเกลจาก   
ผูทดสอบแตละคนใหเปนคามาตรฐาน [2] เทคนิค FCP 
สามารถวิเคราะหแนวโนมของลักษณะดานตางๆตอ
ตัวอยางผลิตภัณฑได [3] 
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         แกนตะวัน (Helianthus tuberosus L.) มีช่ือสามัญ
คือ Jerusalem artichoke หรือ sunchoke จัดอยูใน 
Genus เดียวกับทานตะวัน เปนพืชลมลุกอายุ 4-6 เดือน 
แกนตะวันมีลําตนใตดินทําหนาที่สะสมคารโบไฮเดรต
ในกลุมฟรุคแทน (fructan)  องคประกอบทางเคมีของ
หั วแก นตะ วันสด  ประกอบด ว ย นํ้ า ร อ ยละ  8 0  
คารโบไฮเดรตรอยละ  15 และโปรตีนรอยละ  1-2     
แกนตะวันมีอินนูลินประมาณรอยละ 7-30 ของน้ําหนัก
สดหรือประมาณรอยละ 50 ของน้ําหนักแหง  อินนูลิน
มี โครงสร า ง พ้ืนฐานซึ่ งประกอบด วยฟรุคโตส         
รอยละ 80 และกลูโคสรอยละ 20  พอลิเมอรของของ 
ฟรุคโตสเช่ือมตอกันดวยพันธะ β-(2,1)-D-fructosyl-
fructose และหนวยของฟรุคโตสและกลูโคส    
เช่ือมตอกันดวยพันธะ-D-glucopyranosoyl อินนูลิน
สวนใหญมีระดับการเกิดพอลิเมอร (degree of 
polymerization, DP) ระหวาง 2-70 หนวยฟรุคโตส  
หากระดับการเกิดพอลิเมอรที่นอยกวา 10 (DP<10) 
จัดเปนฟรุคโตโอลิโกแซคคารไรด [4] งานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงลักษณะที่ผูบริโภคใชใน  
การประเมินคุณภาพหัวแกนตะวันสด  และศึกษา
องคประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพ และเคมีของหัว  
แกนตะวันสดสายพันธุ HEL 65 ซึ่งพัฒนาพันธุโดย
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การศึกษาลักษณะท่ีผูบริโภคใชในการประเมินคุณภาพ
หัวแกนตะวันสด โดยวิธี FCP 
         2.1.1 การคัดเลือกตัวแทนผูบริโภค 

ตัวแทนผูบริโภคจํานวน 24 คน อายุระหวาง    
18-50 ป (เพศชาย 12 คน และเพศหญิง 12 คน) ซึ่งมี
คุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี เปนผูบริโภค
ทั่วไปท่ีเคยเลือกซื้อและบริโภคแกนตะวันหรือเคย
บริ โภค พืช ลํ าตน ใต ดินแบบสดที่ ใ กล เ คี ย ง กับ          
แกนตะวัน เชน ขมิ้นขาว แหว มันแกว แครอท และผูที่
บริโภคผลิตภัณฑผักและผลไมตัดแตงพรอมบริโภค 
(fresh cut products) เปนประจํา     

2.1.2 การศึกษาลักษณะท่ีผูบริโภคใชในการประเมิน
หัวแกนตะวันสด  

 ตัวอยางและการเตรียมตัวอยาง 
ตัวอย างที่ ใช ในการทดสอบมีจํ านวน  7 

ตัวอยาง คือ แกนตะวันสดสายพันธุตางๆ จํานวน 5 
สายพันธุ (JA38, JA89, CN52867, HEL65 และ 
HEL68  จากโครงการวิจัยแกนตะวัน  คณะเกษตร 
ศาสตร มข.) และตัวอยางของพืชลําตนใตดิน  2 ชนิด 
(มันแกวและแครอท)  ตัวอยางที่ใชในการทดลองใน
สวนแรกไมปอกเปลือก สําหรับการพิจารณาลักษณะ
ดานลักษณะปรากฏหรือกล่ิน  และตัวอยางสวนที่ 2 
เตรียมโดยปอกเปลือกสําหรับการพิจารณาดานกล่ิน 
รสชาติ และเน้ือสัมผัส  ซึ่งตัวอยางในสวนที่ 2 เตรียม
โดยตัดเปนแทงขนาด 1x3x1 ซม. นําเสนอตัวอยางแบบ
พรอมกันหมดทั้ง 7 ตัวอยางดวยแผนการเสนอแบบ 
Latin square design [5]  

 การประเมินคุณภาพหัวแกนตะวันสด  
ใหผูทดสอบพิจารณาตัวอยางตามลําดับการ

รับรูทางประสาทสัมผัส ดังน้ี การมอง การดม และรับ
รสจากการชิม ตามลําดับ  แลวใหระบุลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏ กล่ิน รสชาติ และ
เน้ือสัมผัสที่รับรูได จากน้ันใหผูทดสอบระบุระดับ
ความเขมของลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ประเมินได
ในแตละตัวอยางบนสเกลเสนตรง (unstructure line 
scale) ความยาว 15 เซนติเมตร   เพ่ืออธิบายความเขม
ของแตละลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ผูทดสอบรับรู
ได  ผูทดสอบรับประทานแครกเกอรรสจืดเพ่ือลบรส
ตกคางในปาก รวมถึงบวนปากดวยนํ้าเปลาสะอาด 
กอนการทดสอบตัวอยางถัดไป  

 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลการรับรูทางประสาทสัมผัสของผู
ทดสอบไปวิเคราะหโดยเทคนิค GPA เพ่ือสรางผัง   
การรับรูดานโครงรางทางประสาทสัมผัส  โดยใช
โปรแกรม XLstat (Addinsoft 2007)  
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2.2 การศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพ และเคมี
ของหัวแกนตะวันสด 

         2.2.1 การวิเคราะหองคประกอบทางกายภาพ 

 คาสี  
วัดคาสีในระบบ CIE (L* a* b*) ดวยเครื่อง 

Hunter Lab รุน Ultrascan XE (Hunter Associates 
Laboratory; USA) 

 การวิ เคราะหความแนนเ น้ือ  โดยเครื่อง 
Texture analyzer รุน TA XT2 Plus (Stable Micro 
System; UK)  โดยใชหัววัดแบบทรงกระบอกขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3 มิลลิเมตร (P/3)  เจาะทะลุตัวอยาง
หัวแกนตะวันสดที่ยังไมปอกเปลือก 

 

2.2.2 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี 
 ปริมาณความช้ืน (AACC 2000, 44-15A) 
 ปริมาณโปรตีน (AOAC 1999, 920.152) 
  ปริมาณเถา (AOAC 1999, 940.26) 
  ปริมาณไขมัน (AOAC 1999, 954.02) 
 ปริมาณของแข็งที่ละลายได โดยใช hand 

refractometer (ATAGO, Japan) 
 ปริมาณเสนใยอาหารทั้งหมด  เสนใยอาหารที่

ละลายนํ้าได  และเสนใยอาหารที่ไมละลายนํ้า   โดยใช
ชุดทดสอบ K-TDFR (Megazyme International, 
Ireland ซึ่งอางอิงวิธีวิเคราะหตาม AOAC 991.43) 

 การวิเคราะหปริมาณฟรุคแทน ใชชุดทดสอบ 
K-FRUC (Megazyme International, Ireland ซึ่งอางอิง
วิธีวิเคราะหตาม AOAC 999.03 และ AACC 32.32) 

 สารประกอบฟนอลิคทั้งหมด [6] โดยใช     
เมทานอลความเขมขนรอยละ 50 ในการสกัด วัดคาการ
ดูดกลืนแสงที่ 765 นาโนเมตร (Lambda 25 Perkin 
Elmer , USA)  เปรียบเทียบความเขมขนกับสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิค   

 กิจกรรมการเปนสารตานออกซิเดช่ัน โดยวิธี 
DPPH และ ABTS [7] 

 ปริมาณวิตามินซี โดยใชชุดทดสอบ K-ASCO 
(Megazyme International, Ireland) วิเคราะหโดยวิธี 
spectrophotometry ที่ความยาวคล่ืน 578 nm 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษาลักษณะท่ีผูบริโภคใชในการประเมิน
คุณภาพหัวแกนตะวันสด 
         จากการประเมินการรับรูทางประสาทสัมผัสของ
ผูทดสอบโดยเทคนิค FCP พบวา ลักษณะของหัวแกน
ตะวันสดที่ผูทดสอบรับรูทางประสาทสัมผัสจํานวน  
37 ลักษณะ   สามารถจัดกลุมไดดังน้ี  ดานลักษณะ
ปรากฏ 12 ลักษณะ ดานกลิ่น 9 ลักษณะ ดานรสชาติ    
5 ลักษณะ และดานลักษณะเน้ือสัมผัส 11 ลักษณะ 
(ตารางที่ 1)  ทั้งน้ีลักษณะที่มีรอยละของความถี่สูงเปน
ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ผูบริโภคใหความสําคัญ
สูงตอการประเมินผลิตภัณฑ [8] โดยลักษณะดาน 
ความกรอบ  ความฉ่ํานํ้า  สีขาวของเน้ือแกนตะวัน        
สีนํ้าตาลของเปลือก กล่ินเหม็นเขียว รสหวาน ความแข็ง  
ความเปนเสนใย กล่ินฉุน จํานวนแงงของหัวแกนตะวัน 
และความฝาดเฝอนเปนลักษณะที่มีความสําคัญ 
(ลักษณะที่มีรอยละของความถ่ีมากกวาหรือเทากับ 50)   

ผังการรับรูโครงรางทางประสาทสัมผัสของ
ตัวอยางพืชทั้ง 7 ชนิดจากการวิเคราะหดวยเทคนิค 
GPA สามารถอธิบายความแปรปรวนของชุดขอมูลได
ทั้งหมดไดรอยละ 80.26 โดยแกนองคประกอบหลักที่ 
1 (F1) แบงกลุมของแกนตะวันทั้ง 5 สายพันธุออกจาก
ตัวอยางมันแกวและแครอท  เมื่อพิจารณาผังการรับรู
โครงรางทางประสาทสัมผัส (ภาพที่ 1) เปรียบเทียบกับ
ผังผลิตภัณฑ (ภาพท่ี 2)  พบวา ผูบริโภครับรูวาตัวอยาง
มันแกวและแครอทมีลักษณะเดนในดานความเปน  
เสนใยและรสหวาน แสดงตําแหนงอยูบนแกน F1 และ 
F2 ของควอรันตที่ 3 สวนกลุมของแกนตะวันทั้ง 5 สาย
พันธุมีลักษณะเดนในดานความกรอบ ความฉ่ํานํ้า       
สีขาวของเน้ือ  ความแข็ง  กลิ่นฉุน  กล่ินเหม็นเขียว  
ความฝาดเฝอน  สีนํ้าตาลของเปลือก  และจํานวนแงง  
แกนองคประกอบหลักที่ 2 (F2)  สามารถแบงกลุม 
แกนตะวัน 5 สายพันธุออกเปน 2 กลุม ซึ่งแกนตะวัน
สายพันธุ HEL68 และ HEL65  มีลักษณะเดนในดาน
ความกรอบ  ความแข็ง  กล่ินฉุน  กล่ินเหม็นเขียว  และ
ความฝาดเฝอน แสดงตําแหนงอยูบนแกน F1 และ F2 
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ของควอรันตที่ 1 สวนแกนตะวันสายพันธุ JA89  JA38 
และ CN52867  มีลักษณะเดนในดานสีขาวของเนื้อ 
ความฉ่ํานํ้า จํานวนแงง และสีนํ้าตาลของเปลือก  แสดง
ตําแหนงอยูบนแกน F1 และ F2 ของควอรันตที่ 4  

ตารางท่ี 1 ลักษณะทางประสาทสัมผัสท่ีรับรูของผูทดสอบ 
และรอยละของความถี่ท่ีประเมิน 

 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 
(attributes) 

ความถี่ 
(รอยละ) 

ความกรอบ 95.83 
ความฉ่ํานํ้า 95.83 
สีขาวของเน้ือ 91.67 
สีนํ้าตาลของเปลือก 79.17 
กล่ินเหม็นเขียว 75.00 
รสหวาน 75.00 
ความแข็ง 66.67 
ความเปนเสนใย 62.50 
กล่ินฉุน 54.17 
จํานวนแงง 50.00 
ความฝาดเฝอน 50.00 

หมายเหตุ: จํานวนผูทดสอบ 24 คน 

 
 

ภาพท่ี 1 ผังการับรูโครงรางทางประสาทสัมผัสของตัวอยางท่ี
ทดสอบ 7 ตัวอยาง (แกนตะวัน 5 สายพันธุ ตัวอยาง
มันแกวและแครอท) 

 

 

 

                                    

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ผังผลิตภัณฑแสดงการกระจายตัวของตัวอยางท่ี
ทดสอบ 7 ตัวอยาง (แกนตะวัน 5 สายพันธุ
ตัวอยาง  มันแกวและแครอท)   

3.2 ผลการศึกษาองคประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพและ
เคมีของหัวแกนตะวันสด 
         หัวแกนตะวันสดมีผิวเปลือกสีเหลืองนวล-นํ้าตาล
ออน สวนเน้ือของหัวแกนตะวันสดมีสีขาว เน้ือสัมผัส
กรอบ และฉ่ํานํ้า  เน่ืองจากมีความช้ืนสูงถึงรอยละ 79 
หัวแกนตะวันสดมีปริมาณใยอาหารท้ังหมด  และ      
ฟรุคแทนสูงถึงรอยละ  21 และ54 (นํ้าหนักแหง) 
ตามลําดับ  องคประกอบพื้นฐานทางกายภาพและเคมี
ของหัวแกนตะวันสดสายพันธุ HEL 65 แสดงใน 
ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  องคประกอบพ้ืนฐานทางกายภาพ และเคมีของ
หัวแกนตะวันสดสายพันธุ  HEL 65 

 

องคประกอบทางกายภาพและเคม ี คาสังเกต 

เนื้อสัมผัส (กรัมแรง) 2196.05±18.31 

ความสวาง (L*) 52.56±2.25 

ความเปนสีแดง (a*) 7.23±1.22 

ความเปนสเีหลือง (b*) 25.29±0.97 

ความชื้น (% wet basis) 79.01±1.48 

ปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายได(oBrix) 19.42±0.88 

โปรตีน (%) 1.80±0.04 

ไขมัน (%) 0.06±0.01 

เถา (%) 0.95±0.02 

ใยอาหารทั้งหมด (% w/w dw)  21.69±0.78 

ใยอาหารที่ไมละลายนํ้า  (% w/w dw) 10.95±1.52 

ใยอาหารที่ละลายนํ้าได (% w/w dw) 10.73±2.29 

ฟรุคแทน  (% w/w dw) 54.51±5.49  

สารประกอบฟนอลิคท้ังหมด 

 (mg GAE/100g  dw) 

42.50±9.19 

องคประกอบทางกายภาพและเคม ี คาสังเกต 

กิจกรรมการตานออกซิเดช่ัน 

โดยวิธี DPPH (% การยับยั้ง) 

8.630.17 

 

กิจกรรมการตานออกซิเดช่ัน 

โดยวิธี ABTS (% การยับยั้ง) 

3.970.07 

 

วิตามินซี (mg/100g fw) 4.65±0.01 
      

หมายเหตุ: คาสังเกตแสดงเปนคาเฉล่ีย ± คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ลักษณะทางประสาทสัมผัสที่ผูบริโภคใชในการ
ประเมินคุณภาพของหัวแกนตะวันสด ไดแก ความ
กรอบ  ความฉ่ํานํ้า  สีขาวของเน้ือแกนตะวัน  สีนํ้าตาล
ของเปลือก   กล่ินเหม็นเขียว  รสหวาน  ความแข็ง   
ความเปนเสนใย กล่ินฉุน จํานวนแงงของหัวแกนตะวัน 
และความฝาดเฝอน โดยลักษณะปรากฏ และเน้ือสัมผัส 
เชน ความกรอบ ความฉ่ํานํ้า  และสีขาวของเน้ือแกน
ตะวันที่มีรอยละของความถี่สูงกวาลักษณะอื่นๆ การ
วิเคราะห GPA ช้ีบอกถึงการรับรูของผูบริโภคตอ
ลักษณะเดนในแตละสายพันธุ ซึ่งสามารถใชเปนขอมูล
ในการพัฒนาสายพันธุได  หัวแกนตะวันสดมีปริมาณ
ใยอาหารและฟรุคแทนสูง จึงเปนพืชที่เปนอาหารเพ่ือ
สุขภาพ  อาจนํามาบริโภคสดหรือแปรรูป 
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and vegetables. Food Quality and Preference. 
13, 23-29. 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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การทดสอบผลผลิตและความตานทานไวรัสแตงกวาในสภาพแปลง 
 

พรนภา ทิวาลัย 1 และ จานุลักษณ ขนบดี 1 
 

บทคัดยอ—การทดลองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบผลผลิตและความตานทานไวรัส ดําเนินการระหวาง พฤษภาคม ถึง 
สิงหาคม พ.ศ.2552 ณ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรลําปาง มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลลานนา วางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา 26 สายพันธุรวมกับพันธุการคา 7 พันธุ พบวา
พันธุแตงกวาใหผลผลิตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ พันธุ 7 16 และ 8 มีผลผลิตตอไรสูงสุดเทากับ 16.6  14.2 
และ 12.7 ตันตอไรตามลําดับ พันธุ 7 และ 16 ใหผลผลิตตอไรสูงกวาพันธุการคา การเกิดโรคไวรัสพบวาสามารถแบงได 
2 กลุม คือ ออนแอปานกลางและออนแอทั้งสายพันธุแตงกวาและพันธุการคา มีจํานวน 12 สายพันธุซึ่งสามารถเลือก
นําไปใชเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาสายพันธุใหผลผลิตสูงและตานทานไวรัส 

คําสําคัญ  แตงกวา  ผลผลิต  ตานทานไวรัส 

1. บทนํา 
         แตงกวาเปนพืชในวงศ Cucurbitaceae มีถ่ินกําเนิด   
ที่อินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนผักที่มีการ
ผลผลิตมากที่สุกในโลก ทั้งในรูปผลสดและการแปรรูป 
(Chen et. al., 2004) สามารถปลูกไดงายในระยะเวลา
สั้น เมื่อเปรียบเทียบรายไดของเกษตรกรผูเพาะปลูก
แตงกวากับการปลูกพืชหลายชนิดแลว แตงกวาเปนพืช
หน่ึงที่สามารถทํารายไดแกผูปลูกไดอยางดี (เมฆ, 
2541) สาเหตุหน่ึงที่ เปนปญหาสําคัญตอการปลูก
แตงกวาคือ โรคที่เกิดจากไวรัส ซึ่งพบวามีไวรัสหลาย
ชนิดที่สามารถแพรระบาดและสรางความเสียหาย
ใหกับแตงกวา (เครือพันธุและคณะ, 2535) โรคจากเช้ือ
ไวรัสพืชเกิดขึ้นไดจากการท่ีไวรัสเขาไปในเซลลพืชได
สําเร็จโดยผานทาง ตางๆ เชน โดยวิธีกล โดยพาหะ
หรือติดไปกับละอองเกสรขึ้นอยูกับชนิดไวรัส แลว
อนุภาคไวรัสรุนใหมจะมีการเพ่ิมปริมาณขึ้นมา ซึ่งอาจ
มีการจํากัดเฉพาะบริเวณที่ติดเช้ือเริ่มแรกหรืออาจ
เคล่ือนยายกระจายทั่วตนพืช(systemic) ถาไวรัสมีการ
เพ่ิมปริมาณในเซลลเริ่มตนแตไมมีการเคล่ือนยาย 
         1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร ตูปณ. 89 อ.เมือง จ.ลําปาง 52000 
              1Rajamangala  University  of Technology Lanna,  
Agricultural Research Technology Institute,  
P.O.Box 89 Muang, Lampang, 52000 
 

 
ออกไปยังเซลลขางเคียงจะตรวจไมพบเช้ือ หรือถาเพ่ิม
ปริมาณไดและการเคลื่อนยายระหวางเซลลถูกจํากัด 
จะทําใหเห็นอาการเน้ือเยื่อตายเฉพาะบริเวณรอบๆ 
เซลลที่ ติดเช้ือเริ่มแรกเรียกวาอาการตายเฉพาะจุด 
(local lesion) (Matthews, 1992) ดังน้ันการพัฒนาพันธุ
แตงกวาใหมีความตานทานตอโรคไวรัสจึ ง เปน
แนวทางหน่ึงในการแกปญหา และเปนการลดการใช
สาร เคมี ในการปองกันกําจัดแมลงพาหะ  ทําให
เกษตรกรผูผลิตแตงกวาน้ันลดความเสี่ยงที่จะไดรับ
อันตรายจากการใชสารเคมี และลดสารเคมีตกคางใน
ผลผลิตแตงกวา 

2. วิธีการวิจัย 
         นําเมล็ดแตงกวา 26 สายพันธุ และพันธุการคา 7 สาย
พันธุมาเพาะในวัสดุปลูกพีทมอส (KLASSMAN) 50 เมล็ด 
ยายปลูกเมื่อตนกลาอายุ 7 วันหลังเพาะเมล็ด โดยยาย
พันธุละ 10 ตน วางแผนการทดลองแบบ Randomized 
Complete Black Design (RCBD) จํานวน 2 ซ้ํา และมี
การเก็บผลผลิตสด เก็บในระยะหลังดอกบานประมาณ 
5 - 7 วัน ลักษณะผลยังเปนเหล่ียม มีหนาม ทําการเก็บ
ผลผลิตทุกวัน และการบันทึกขอมูล การแสดงเพศดอก 
ขอมูลผลผลิตและองคประกอบของผลผลิต ลักษณะที่
คัดเลือกคือตานทานตอโรคไวรัส จํานวนตนที่แสดง
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อาการจะนํามาคํานวณหาเปอร เซ็นตการเกิดโรค 
สามารถระบุระดับความตานทานของแตงกวาตอโรค
ไวรัส  โดยจัดทําดัชนีจากเปอร เซ็นตการเกิดโรค 
ดัดแปลงจากวิธีของเครือพันธุ และคณะ (2536) สูตร
การคํานวณ .  
 

เปอรเซ็นตการเกิดโรค = จํานวนตนพืชที่เปนโรค x100 

จํานวนตนพืชทั้งหมด 
 

Resistance index Percentage of infected plants 

Immune (I)    0 

Resistance (R)    0.1-10 

Moderate resistance (MR)   10.1-30.0 

Moderate susceptible (MS)   30.1-50.0 

Susceptible (S)    50.1-100.0 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากผลการทดลองพบวา อัตราการแสดงออก 
ดอกเพศเมียมากกวาดอกเพศผู (quasi gynoecious) 
ผลผลิตตอไร พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
ความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ พบวา
ทุกสายพันธุ ออนแอ susceptible (S)  อัตราการแสดงออก
เฉพาะดอกเพศเมีย (gynoecious) 90 และ 50 เปอรเซ็นต 
อัตราการแสดงออกดอกเพศเมียมากกวาดอกเพศผู 
(quasi gynoecious) 25 เปอรเซ็นต พันธุที่ใหผลผลิต
มากกวา 12 ตันตอไร คือพันธุ 7 16 และ 8 ใหผลผลิต
เทากับ 16.6 14.2 และ 12.7 ตันตอไรตามลําดับ จํานวน
ผลตอตน 30.5  16.3 และ 30.8 ผล มีนํ้าหนักตอผล 66.5  
100.9 และ 61.6 กรัม ขนาดผล 3.4 x 10.1 3.6 x 12 และ 
3.8 x 6.9 เซนติเมตร เมื่อเทียบกับพันธุการคาพบวา 
ความรุนแรงของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ ออนแอ 

susceptible (S) อัตราการแสดงออกของดอกเพศเมีย 
(gynoecious) 10 และ 7.1 เปอรเซ็นต ผลผลิตมากกวา 
12 ตันตอไร คือ พันธุนินจา 179  บ. เจียไต จํากัด ให

ผลผลิตเทากับ 13.8 ตันตอไร จํานวนผลตอตน 13.7 ผล 
มี นํ้าหนักตอผล  154.6 กรัม  ขนาดผล  3.8 x 16.6 
เซนติเมตร ผลผลิตในบางพันธุที่ตํ่าน้ันเน่ืองมาจากการ
ผสมเกสรพืชตระกูลแตงจะมีดอกเพศผูและดอกเพศ
เ มี ย แ ย ก กั น อ ยู แ ต จ ะ อ ยู ภ า ย ใ น ต น เ ดี ย ว กั น 
(monoecious) หรือมีทั้งดอกเพศผูและดอกสมบรูณเพศ 
(andro monoecious) ละอองเกสรเพศผูจะหนักและ
เหนียว ดังน้ันจึงตองผสมพันธุโดย  มีแมลงเปนตัวชวย
โดยเฉพาะผ้ึง ดังน้ันผลผลิตของพืชตระกูลแตงจะ
ขึ้นอยูกับการทํางานของผ้ึงหรือแมลงถาหากละออง
เกสรเพศผูตกลงบนกานเกสรเพศเมียมาก  ผลจะ
สมบรูณ แตถาหากไดรับเกสรนอยจะทําใหผลเจริญ
ผิดปกติและพบการระบาดของเพลี้ยออนอยางรุนแรงที่
เปนพาหะที่สําคัญนําโรคไปแพรระบาดอีกดวย  

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการทดสอบผลผลิตและความตานทานไวรัส
แตงกวาในสภาพแปลงพบวา ระดับของความรุนแรง
ของโรคไวรัสในสภาพธรรมชาติ  สามารถแบงได        
2 กลุม คือ ออนแอปานกลางและออนแอ ทั้ง สายพันธุ
ทดสอบและพันธุการคา มีจํานวน 12 พันธุ มีอัตราการ
แสดงออกเฉพาะดอกเพศเมียมากกวา 50 เปอรเซ็นต  
จึงทําใหผลผลิตสูงมีอายุและชวงเวลาเก็บเก่ียวนาน    
จึงทําใหผลผลิตสูงซึ่งพันธุที่ใหผลผลิตสูงและการ
แสดงออกเฉพาะดอกเพศเมียมากกวา 50 เปอรเซ็นต   
ยังไมมีความตานทานตอโรคไวรัสซึ่งสามารถเลือก
นําไปใช เปนจุดเริ่มตนในการพัฒนาสายพันธุ ให
ผลผลิตสูงและตานทานไวรัส  
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         โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
จากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช) 
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การวิเคราะหสุขศาสตรและความเสี่ยงของเช้ือซาลโมเนลลาในโรงฆาสุกร 
ในจังหวัดนาน 

 

นพรัตน  จันทรไชย1  ธงชัย  เฉลิมชัยกิจ2  เชิดศักดิ์  คําศิลา3  สุภาพ  เหมืองแกว2   
สงศักดิ์  ศรีสงา2  กนกดล  สิริวัฒนชัย2   และ นภาพร  เลิศวรปรีชา2   

 

บทคัดยอ— การปรับปรุงสุขศาสตรโรงฆาสัตวในจังหวัดนาน  โดยมีโรงฆาสัตวของเทศบาลเมืองนาน เทศบาล   
ตําบลเวียงสา  และเทศบาลตําบลทาวังผา เปนตนแบบการศึกษา พบวา  ทั้ง 3 แหง  มีโรงฆาสุกรสรางใหมที่มีระบบรอก
และราง  แตไมสามารถใชไดเต็มศักยภาพ  โดยโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน  ยังมีการชําแหละซากสุกรบนพ้ืนโรงฆา
สัตวในกรณี  ที่สุกรมีขนาดใหญ (นํ้าหนักมากกวา  120 กก.) เพราะความสูงของรางสั้นกวาความยาวของสุกร  สวนโรง
ฆาสัตวของเทศบาลตําบลเวียงสาและเทศบาลตําบลทาวังผาก็มีปญหาทางกายภาพ  เชน  ทางเดินและประตูสําหรับสุกร
เดินเขาโรงฆา      มีขนาดเล็ก  หรือรางเปนเหล็กทาสี  เปนตน กอปรกับเปนการใหผูประกอบการเขียงสุกรรายยอยเชา
เพ่ือทําการฆาและชําแหละเอง  ทําใหการชําแหละซากสุกรยังทําการบนพื้นโรงฆาสัตว  การศึกษาเพ่ือปรับปรุงสุข
ศาสตรโรงฆาสัตวโดยใชตัวช้ีวัด  คือ  การหาการปนเปอนของเช้ือซาลโมเนลลาและจํานวนแบคทีเรียทั้งหมด (Total 
aerobic plate count)  แบคทีเรีย Enterobacteriaceae ในตัวอยางซากสุกรและอุปกรณที่ใชในโรงฆาสัตว  รวมท้ังการ
ตรวจคุณภาพนํ้าใชในโรงฆาสัตวและเช้ือซาลโมเนลลาในตัวอยางอุจจาระของสุกรและคนงานในโรงฆาสัตว  จาก
จํานวนตัวอยางรวม  720  ตัวอยางที่ทําการตรวจ พบการปนเปอนขอบแบคทีเรียตัวช้ีวัดเกือบทุกตัวอยาง  ดังน้ัน  จึงควร
มีการปรับปรุงดานกายภาพของโรงฆาสัตวโดยเปนแผนในระยะยาว  สวนในระยะสั้นคือ  การลดการปนเปอนของ
แบคทีเรียในขั้นตอนตางๆ  ในโรงฆาสัตว  เชน สุกรที่มีขนาดใหญไมสามารถขึ้นรอกและรางไดก็ตองทําการชําแหละ
บนแครเหล็ก  มีอางนํ้ายาฆาเช้ือสําหรับจุมรองเทาบูทกอนเขาโรงฆาสัตว  และทําการปรับปรุงแทงคนํ้าใชของโรงฆา
สัตว  เปนตน  ผลหลังการปรับปรุงระยะสั้นพบวา ปริมาณของแบคทีเรียตัวช้ีวัดดานสุขศาสตรกอนและหลังการ
ปรับปรุงไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ัน การปรับปรุงสุขศาสตรโรงฆาสัตวจึงไมประสบความสําเร็จ  ซึ่ง
อาจเน่ืองจากยังไมสามารถจัดการกับปจจัยหลัก 3 ประการ คือ วิชาการเศรษฐกิจ และสังคม ไดครอบคลุมและ/หรือมี
ประสิทธิภาพดีพอ อยางไรก็ดี ภาคสวนตางๆ ในจังหวัดนานทั้งหนวยงานระดับจังหวัด ทองถ่ินและภาคเอกชน
(ผูประกอบการเขียงเนื้อสัตว)  ยังมีความต้ังใจท่ีจะรวมมือกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาความปลอดภัยของ
อาหารในจังหวัดนานตอไป 
 

คําสําคัญ   โรงฆาสัตว  สุกร  แบคทีเรีย  ซาลโมเนลลา   
 

          1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน   
         2 คณะสัตวแพทยศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   
         3สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนาน



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-1AN-002                                                           298 

1.บทนํา 
 

         มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนาน าน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและจังหวัดนานไดมีความรวมมือ
ทางวิชาการในดานการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว  และความ
ปลอดภัยทางอาหารมาต้ังแตปพ.ศ. 2548 ตอมาไดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนานดานความพอเพียงและ
ความปลอดภัยของของอาหาร (Food security and food safety) 
จังหวัดนานเปนจังหวัดที่ผลิตอาหารและปศุสัตว ไดไมพอ
กับความตองการบริโภคของประชากร ตองพ่ึงพาการนําเขา
จากจังหวัดอื่นที่เปนแหลงผลิต  อีกทั้งมีปญหาการบริโภค
อาหารท่ีปนเปอนจุลินทรียและสารเคมีในผลิตภัณฑอาหาร
หลายชนิด   การประชุมเสวนาระดมสมองเมื่อ วันที่13 
ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ผูเขารวมประชุมและประชาคมนาน
เสนอใหมีการพัฒนาสุขศาสตรของโรงฆาสุกร  และ
ปรับปรุงสถานที่ จํ าหน าย เ น้ือสัตว ให ถูกสุข ลักษณะ 
ปลอดภัยตอผูบริโภค   ซึ่งประชากรจังหวัดนาน  มีการ
บริโภคเน้ือสุกรมากกวาเน้ือโคและกระบือ มีโรงฆาสัตว     
9 แหงไดมาตรฐาน 1 แหง คือโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน        
การปนเปอนของ  ซาลโมเนลลา  และแบคทีเรียอื่นๆ            
ที่เกิดขึ้นในข้ันตอนของโรงฆาสัตว รวมทั้งการขนสงและ
การจําหนายเน้ือสุกรในตลาด จึงเปนประเด็นที่สําคัญตอ  
สุขศาสตรเน้ือสัตวและสุขอนามัยของประชาชน คณะผู    
วิจัยจึงไดทําการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหสุขศาสตรและความ
เสี่ยงของเช้ือซาลโมเนลลา ในโรงฆาสุกรในจังหวัดนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีวิจัย 
 

         1. การเก็บและวิเคราะหตัวอยางในโรงฆาสุกร 
  

ตารางท่ี 1 แผนการเก็บตัวอยาง 
 

ชนิดตัวอยาง จํานวน
ตัวอยาง 

ตัวอยางอุจจาระ(Intestinal Contents) 
จากซากสุกร 

100 

ตัวอยาง Swab ของซากสุกรกอน
ขนสงตลาด 

100 

ตัวอยางนํ้าใชในโรงฆาสัตว 30 
ตัวอยางอุจจาระของคนงานใน
โรงฆาสัตว 

50 

ตัวอยาง Swab ของอุปกรณในโรง
ฆาสัตวกอนและหลังใชงาน 

50 

รวม 330 
 

2. การวิเคราะหตัวอยาง   
      2.1 การตรวจนับจํานวน Total aerobic plate 

count ดําเนินการตามวิธีการ BS EN ISO 4833:2003 
Standard Protocol for carcass swabs 

2.2 การตรวจนับจํานวน Enterobacterriaceae   
ดําเนินการตามวิธีการ ISO 215282: 2004 Standard 
Protocol  

2.3 การตรวจหาเช้ือซาลโมเนลลาและการวิจัย 
Serotypes ดําเนินการตามคูมือประกอบการวินิจฉัยแบคทีเรีย
กอโรคลําไส กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2541) และ Pop 
off and Le Minor (1997) 

2.4 การตรวจคุณภาพน้ํา ดําเนินการตามวิธีการ 
APHA AWWA WPCF (1985): ISO6887-1 (1999); ISO-
7218 (1996); Paul et al. (1992) 

 

         3. การถายทอดเทคโนโลยี จัดการประชุมระดมสมอง
จากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ การอมรมเรื่องมาตรฐานโรง
ฆาระบบ GMP และ HACCP ใหแกบุคคลากรท่ีเก่ียวของ
กับโรงฆาสัตวในจังหวัดนานและนํา เสนอผลการ
ศึกษาวิจัยแกหนวยงานที่เก่ียวของ  
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         1) สภาพทางกายภาพและระบบการจัดการของโรงฆา
สัตวในจังหวัดนาน โรงฆาสัตวในจังหวัดนานจํานวน  9 โรง 
ซึ่งเปนของเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลมีระบบ
รอกและรางแขวนซากจํานวน 3 โรง คือ โรงฆาของเทศบาล
เมืองนาน  เทศบาลตําบลกลางเวียง(สา) และเทศบาลตําบล 
ทาวังผา  ทองถ่ินอื่นที่มีแผนกอสรางใหมและปรับปรุงให   
มีระบบรอกและรางแขวนซาก ไดแกอําเภอภูเพียง อําเภอ  
นานอย อําเภอเชียงกลาง อําเภอสันติสุข อําเภอแมจริม 
อําเภอปว และอําเภอทุงชาง  สวนที่ไมมีโรงฆาแตมีการ    
ฆาสัตวในพ้ืนที่ ไดแกอําเภอนาหมื่น อําเภอบานหลวงและ
อําเภอสองแคว ผูวิจัยเลือกโรงฆาสัตวจํานวน 3 โรงมาศึกษา
ในครั้งน้ีคือเทศบาลเมืองนาน อําเภอเวียงสาและอําเภอทาวัง
ผา เน่ืองจากอยูใกลหองปฏิบัติการ และเปนโรงฆาที่มี  
ระบบรอกและรางแตไมมีการแขวนซากทุกตัวซึงเหมาะ
สําหรับเปนตัวแทนในการศึกษา ดานสภาพทางกายภาพ
พบวาโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน เปนโรงฆาที่มีอุปกรณ  
ที่ไดมาตรฐานคอนขางครบ  มีสัตวแพทยประจํา มีสุกรเขา
วันละ 60-80 ตัว ระบบกําจัดนํ้าเสียมีแคบอพัก คอกพักสุกร
แคบและแออัด และไมสามารถแขวนซากสุกรที่มีขนาดใหญ
กวา120กิโลกรัม ไดเพราะความสูงของรางไมพอทําใหซาก
สุกรสัมผัสพ้ืนจึงทําการชําแหละซากบนพ้ืนโรงฆา โรงฆา
สัตวเทศบาลตําบลกลางเวียง  อําเภอเวียงสาโรงใหมมีระบบ
รอกและรางแขวนยังไมเปดใช เพราะมีปญหาทางเดินจาก
คอกพักสัตวและประตูเขาโรงฆาแคบเกินไปและจํานวน
สุกรเขามาฆานอย วันละ6-10 ตัวไมคุมทุนในการจางคนงาน
ประจํา  จึงทําการฆาสุกรในโรงเกา ดวยวิธีการเดิมใชคอน
ทุบหัว ลวกและขูดขนดวยนํ้ารอนจากกระทะใบบัว และ
ชําแหละซากบนพ้ืนโรงฆา และโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลทา
วังผา มีระบบรอกและรางแขวนทําดวยเหล็กธรรมดาที่เกิด
สนิมได แตทําการฆาและชําแหละแบบเดิมเหมือนเทศบาล
กลางเวียง โดยใหผูประกอบการจําหนายเนื้อรายยอยมาเชา 
และจํานวนสัตวที่มาฆานอย 
 

          
 
 

 
2) การวิเคราะสุขศาสตรของโรงฆาสัตวในจังหวัดนาน 
                2.1 การปนเปอนของจํานวนแบคทีเรียท้ังหมด  
(Total aerobic plate count) การเก็บตัวอยางคร้ังแรก ใน
การศึกษานี้ คือ กอนมีการปรับปรุงดานสุขศาสตรของ
โรงฆาสัตว  พบวามีการปนเปอนของแบคทีเรีย  บน
ตัวอยางซากสุกรทั้งกอนขูดขนและหลังขูดขน ตลอดจน
ซากสุกรผาซีกที่เอาอวัยวะภายในออกแลว ในโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองนานเกือบทุกตัวอยางคือ พบการปนเปอน 
97.3 93.2 และ 91.9% ตามลําดับ โดยพบวา คาเฉล่ียของ
จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 7.61±1.62, 5.93±1.94 
และ 5.89 ± 1.66 log10 CFU/ CM2   ซึ่งในสวนของซาก
สุกรผาซีกที่ เอาอวัยวะภายในออกแลว น้ันมีจํานวน
แบคทีเรียทั้งหมดเกินคามาตรฐานของ มกอช. 6000-2547 
ซึ่งกําหนดใหสามารถตรวจพบไดไมเกิน 5.69 log10 CFU/
กรัม หรือตารางเซนติเมตร  

ตัวอยางซากสุกกอนขูดขนและหลังขูดขนจาก
โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลกลางเวียง และเทศบาลตําบล 
ทาวังผาพบวามีการปนเปอน 100% โดยพบวาคาเฉล่ีย
ของจํานวนแบคทีเรียทั้งหมดของตัวอยาง จากโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลกลางเวียงเทากับ 6.85± 2.31 และ 6.73± 
1.744 log10 CFU/ CM ตามลําดับ สวนโรงฆาสัตวเทศบาล
ตําบลทาวังผาเทากับ 5.48±0.00 และ 5.29± 0.17 log10 

CFU/CM   ตามลําดับ สําหรับตัวอยางซากสุกรผาซีก ที่
ทําการเก็บตัวอยางจากโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลทาวังผา
พบวามี  การปนเปอน 75% โดยมีคาเฉล่ียของจํานวน
แบคทีเรียทั้งหมดเทากับ 5.96 ± 0.56 log10 CFU/ CM 2  
การปนเปอนของแบคทีเรียบนอุปกรณและภาชนะท่ีใช
ในโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน เทศบาลตําบลทาวังผา 
และเทศบาลตําบลกลางเวียง จากากรเก็บตัวอยางคร้ังแรก 
พบวา มีการปนเปอนของแบคทีเรีย 33.3-100% มีคาเฉล่ีย 
1.99 ±3.48 ถึง 6.96 ±2.89 log10 CFU/ CM  

การปนเปอนของจํานวนแบทีเรียท่ีอาศัยใน
ทางเดินอาหาร Family Enterobacteriaceae ในการเก็บ
ตัวอยางครั้งแรกจํานวนแบคทีเรีย Family Enterobacteriaceae   
ซึ่งเปนแบคทีเรียที่อาศัยอยูในทางเดินอาหารก็สามารถ
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ตรวจพบบนตัวอยางซากสุกรทั้งกอนขูดขนและหลังขูดขน 
ตลอดจน ซากสุกรผาซีกที่เอาอวัยวะภายในออกแลวในโรง
ฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน เทากับ 85.1  21.6 และ 54.3% 
ตามลําดับ  โรงฆาสัตว เทศบาลตําบนทาวังผาพบการ
ปนเปอน 100  66.7 และ 75%  ตามลําดับ โดยมีปริมาณ
แบคทีเรีย 4.63 ± 1.42  2.19 ± 2.02 และ 3.58 ± 1.31 log10 

CFU/ CM ตามลําดับ 
  

2.2 การตรวจหาเช้ือซาลโมเนลลาในตัวอยางอุจจาระ
สุกร คนงานในโรงฆาสัตว และการปนเปอนของเชื้อซาล
โมเนลลาบนซากสุกรและอุปกรณท่ีใชในโรงฆาสัตว  โรงฆา
สัตวเทศบาลเมืองนาน จากการเก็บตัวอยางทั้ง 3 ครั้ง พบวา 
70.3 100.0 และ 50% ตามลําดับ สวนตัวอยางอุจจาระสุกร
จากโรงฆาสัตว เทศบาลตําบลเวียงสา และโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลทาวังผาพบเช้ือซาลโมเนลลา 50 และ 0% 
ตามลําดับ  การตรวจอุจจาระของคนงานจากโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองนาน ครั้งแรกและครั้งที่สอง พบวา เปนพาหะ
ของเช้ือซาลโมเนลลา (Salmonella carrier) 16.7 และ 43.8% 
ตามลําดับ ในขณะที่ผลการตรวจอุจจาระครั้งแรกและครั้ง  
ที่สอง ของคนงานโรงฆาสัตวเทศบาลตําบลเวียงสาพบเชื้อ
ซาลโมเนลลา 0 และ 60% ตามลําดับ สวนผลการตรวจ
อุจจาระครั้งแรกและครั้งที่สอบของคนงานจากโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลทาวังผาพบเช้ือซาลโมเนลลาเทากัน คือ 
33.3% การปนเปอน ของเช้ือซาลโมเนลลา บนซากสุกรและ
อุปกรณที่ใชในโรงฆาสัตว ในการเก็บตัวอยางครั้งแรก    
การตรวจหาเช้ือซาลโมเนลลาในตัวอยางซากสุกรกอนขูด
ขน ซากสุกรหลังขูดขน และซากสุกรผาซีกจากโรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองนานพบวามีการปนเปอน 83.8  46.0  และ
57.1% 1ตามลําดับ ในขณะที่ตัวอยางซากสุกรกอนขูดขน
จากโรงฆาสัตว เทศบาลตําบนเวียงสา  และโรงฆาสัตว
เทศบาลตําบลทาวังผาพบการปนเปอนทุกตัวอยาง (100 %) 
และตรวจไมพบเลย ในตัวอยางซากสุกรหลังจากการขูดขน 
ชําแหละซากสุกร 16.7%   

 

ซีโรวาร (Serovar) ของเช้ือซาลโมเนลลาท่ีพบใน
ตัวอยางจากโรงฆาสัตว  จากการตรวจวิเคราะหซีโรวารของเช้ือ
ซาลโมเนลลาที่พบในตัวอยางสุกรกอนขูดขน ซากสุกรหลัง
ขูดขน ซากสุกรผาซีก และอุปกรณในโรงฆาสัตว รวมทั้ง

ตัวอยางอุจจาระสุกรและคนงานในโรงฆาสัตวทั้ง 3 แหง 
ซีโรวาร โดยซีโรวารที่พบสูงสุด 5 อันดับแรกซึ่งนับรวม
เทากับ 77.8 % ของซีโรวารทั้งหมดคือ Salmonella 
Anatum 28.4% S.Stanley 19.4% S.Rissen 14.5%          
S.Derby 8.8 % และ S. Weltevreden 6.7 %  

 

ความสัมพันธทางระบาดวิทยาของซีโรวารท่ี
พบในซากสุกรกับท่ีตรวจพบในอุจจาระสุกร และคนงาน
ในโรงฆาสัตว   เ พ่ือวิเคราะหหาแหลงที่มาของการ
ปนเปอนแบคทีเรีย หรือการพิสูจนวาซากมีการปนเปอน
แบคทีเรีย จากสิ่งที่อยูลําไสสุกรหรืออุจจาระสุกรหรือไม  
ขอมูลจากโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนานซึ่งมีจํานวน
ตัวอย า งมาพอสมควร  จึ ง นํ ามา ทํ าการ วิ เ คร าะห
เปรียบเทียบซีโรวารของเช้ือซาลโมเนลลาที่พบมากที่สุด
ในอันดับแรกๆ บนซากสุกรผาซีกกับซีโรวารของเช้ือ
ซาลโมเนลลาที่แยกไดจากอุจจาระสุกร ซึ่งพบวามีความ
สอดคลองกันมาก โดยซีโรวารที่พบมากบนซากสุกร    
ผาซีก คือS.Anatum 37.1%  S. Stanley 17.1%  S.Rissen 
14.1% S.Weltevreden 11.4% S.Krefled 10% 
S.Typhimurium 5.7% และ S. Kendougou 4.3 % ในขณะ
ที่ซีโรวารที่พบในอุจจาระสุกร คือ S. Anatum 40.5%  
S.Stanley 27% S.Rissen 23% S.Weltevreden 17.6% 
S.Typhimurium 5.4% และS.Kendougou 6.8% สวน
อุจจาระคนงานพบ S.Anatum 33.3%   
         3) การวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยาของนํ้าใชใน
โรงฆาสัตว ขอมูลการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าทาง          
จุลชีววิทยาดังกลาว บงถึงสวนเหตุหน่ึงของการปนเปอน
ของแบคทีเรียบนซากสุกรในโรงฆาสัตวซึ่งเมื่อทําการ
ตรวจสอบแลวพบวา การจัดการเร่ืองนํ้าใชในโรงฆาสัตว
เปนปญหาหรือจุดวิกฤติดานสุขศาสตรที่สําคัญ เชน นํ้า
ใชของโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนาน ใชนํ้าประปารวนกับ
นําฝนโดยเก็บนํ้าในแท็งคปูนซีเมนตกอนใชเครื่องปมนํ้า
เขาสูโรงฆาสัตว แตไมมีการปกปดปากแท็งคปูนซีเมนต 
ทําใหมีแปลกปลอมปนเปอนนํ้าใช สวนนํ้าใชในโรงฆา
สัตวเทศบาลตําบลเวียงสาพบวาถังซีเมนตที่รองน้ําจาก
กอกนํ้า ไมเคยมีการลางเลย  
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         4) การปรับปรุงสุขสาสตรโรงฆาสัตว  ในการปรับปรุง 
สุขศาสตรโรงฆาสัตวในดานกายภาพ เชน การยกโครงสราง
ของรางแขวนซากสุกร ใหสูงขึ้นของโรงฆาสัตวเทศบาล
เมืองนาน หรือ กรณีที่ทางเดินของสุกรเขาโรงฆาสัตวทั้ง
ประตูทางเขาของสุกรที่เล็กเกินไปของโรงฆาสัตวเทศบาล
ตําบลเวียงสา หรือ การแกไขรางเหล็กที่สามารถเห็นสนิม 
และมีการทาสีทับบนรางเหล็กของโรงฆาสัตวเทศบาล       
ทาวังผา คงตองเปนแผนการปบปรุงในระยะยาวเน่ืองจาก
ตองใชงบประมาณจํานวนมาก สวนการปรับปรุงสุขศาสตร
โรงฆาสัตวในระยะสั้น ซึ่งนาจะสามารถดําเนินการไดทันที 
โดยไมตองใชงบประมาณหรือใชงอบประมาณนอยมี            
3 ประเด็นหลัก คือ เลิก ลด และเพ่ิม การไม (หรือเลิก) ฆา
และชําแหละซากสุกรบนพ้ืนโรงฆาสุกร การปองกัน ( หรือ
ลด) การปนเปอนของซากสุกรในทุกขั้น  การปรับปรุง         
(หรือเพ่ิม) สุขอนามัยของคนงานในโรงฆาสัตว  
 

5) ผลการปรับปรุงสุขศาสตร (การจัดการความเสี่ยง) 
โรงฆาสัตวในจังหวัดนาน  การปรับปรุงสุขศาสตรโรงฆา
สัตวในจังหวัดนานซึ่งใชโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองนานเปน
กรณีศึกษา  ผลจากการดํา เ นินการในระยะสั้นที่ห วัง
ผลสัมฤทธิ์อยางยิ่งคือ การลดการปนเปอนของแบคทีเรีย   
ในซากสุกร ซึ่งหากวิเคราะหจากปริมาณการปนเปอนของ
แบคทีเรียทั้งหมด (Total aerobic plate count) บนตัวอยาง
ซากสุกรผาซีกพบวาลดลงจากกอนการปรับสุขศาสตร 5.89 
± 1.66 log10 CFU/ CM 2 เหลือ 5.40 ± 0.82 6 log10 CFU/CM2  
ในการปรับปรุงครั้งที่ 1 แตกลับเพ่ิมขึ้นเปน 6.15 ± 0.69  
log10 CFU/ CM 2  ในการปรับปรุงครั้งที่ 2 สวนปริมาณการ
ปนเปอนของแบคทีเรีย Family Enterobacteriaceae บนซาก
สุกรผาซีกกอนการปรับปรุงสุขศาสตร เปรียบเทียบกับหลัง
การปรับปรุงครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบ 2.57 ± 2.56  log10 

CFU/ CM 2  2.48 ± 0.86 log10 CFU/ CM 2  และ 3.56 ± 1.27 
log10 CFU/ CM 2 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหการปนเปอนของแบคทีเรียทั้งหมด  จากการ
วิเคราะหทางสถิตโดยใช ANOVA และ Tukey’s Multiple 
Comparison Test  ไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
(P<0.0001) ดังน้ัน  จึงสรุปไดว า  ความพยายามในการ

ปรับปรุงสุขศาสตรโรงฆาสัตวในการศึกษานี้ไมประสบ
ความสําเร็จ  
 

         6) การถายทอดความรูใหแกบุคลากรโรงฆาสัตวและ
ผูเก่ียว ของกับสุขศาสตรเน้ือสัตวในจังหวัดนาน  
                6.1 “การประชุมอบรมเรื่อง สุขศาสตรโรงฆา
สัตวและความสําคัญตอสาธารณสุข” เมื่อ 3 มีนาคม 2552 
มีผูเขารวมการประชุมรวม 72 คน จากภาคสวนตางๆ    
10 อําเภอ ในจังหวัดนานโดยมีวิทยากรจากกรมปศุสัตว                            

6.2 “การประชุมและเสวนาเพื่อกําหนดแนว
ทางการพัฒนาสุขศาสตรโรงฆาสัตวในจังหวัดนาน” เมื่อ
4 มิถุนายน 2552 มีผูเขารวนการประชุมรวม 75 คน 

6.3 “การประชุมสัมมนาและระดมสมองเพ่ือ
กําหนดกาวเดินในการพัฒนาสุขศาสตรเน้ือสัตวของ
จังหวัดนาน” วันที่ 11  กันยายน 2552 มีผูเขารวนการ
ประชุมรวม 92 คน วัตถุประสงคของการประชุมคือ 
เสนอรายงานผลการปรับปรุงสุขศาสตรโรงฆาสัตว ใน
จังหวัดนานแกทุกภาคสวนเพ่ือหาแนวทางพัฒนา ไดัขอ 
เสนอแนะดังน้ี  ควรมีการหาทุนสนับสนุนหรือลงทุนเอง
เ พ่ือปรับปรุง เขียงสถานที่จํ าหนายเ น้ือสัตว  ให ถูก
สุขลักษณะ ดานโรงฆาสัตว ควรเพ่ิมโรงฆาสัตวใหได
มาตรฐานและใหมีการฆาสัตวอยางถูกตองามหลักสวัสด์ิ
ภาพสัตว  มีพนักงานตรวจเนื้อประจําโรงฆาสัตว มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานประจําโรงฆา  ยกเลิก
การฆาสุกรโดยไมมีการควบคุมดูแลจากเจาหนาที่ ให
ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว และหลักเกณฑการทํา
เขี ยงสะอาดของจังหวัดน าน  ใหจั งหวัดน านออก
ใบรับรองเขียงที่ผานการประเมิน และควรมีการรวมกลุม
และสรางเครือขาย ผูประกอบการเน้ือสัตวในจังหวัดนาน 
 

 4. สรุปผลการวิจัย     
 

         ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร เ พื่ อ พั ฒน า โ ร งฆ า สั ต ว ใ น
ปงบประมาณ 2552 ดังกลาวน้ี ไมประสบความสําเร็จ 
เน่ืองจากยังไมสามารถลดการปนเปอนลงเลย ซึ่งอาจ
เน่ืองจาก ยังไมสามารถจัดการกับปจจัยหลัก 3 ประการ 
คือ วิชาการ   เศรษฐกิจ และสังคม ไดครอบคลุมและ/
หรือมีประสิทธิภาพดีพอ ภาคสวนตางๆ ในจังหวัดนาน
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ทั้งหนวยงานจังหวัด ทองถ่ินและภาคเอกชน (ผูประกอบการ
จํ าหน า ย เนื้ อสั ตว )  ยั งมี คว าม ต้ั ง ใจ ท่ี จะร วมมื อ กับ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความปลอดภัยของ
อาหารในจังหวัดนานตอไป  
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การศึกษาคณุคาทางโภชนะ และลกัษณะบางประการของใบ และเหงาสับปะรดหมัก
รวมกับวัสดุเสริมชนิดตางๆ เพ่ือใชเปนอาหารโคนม 

 
พนอม  ศรีวัฒนสมบัติ1   จําเนียน   เปกเครือ1   ณิฐิมา   เฉลิมแสน1  และ ธัญรัตน จารี1  

 

บทคัดยอ—  การศึกษาเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนะ และลักษณะบางประการของใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใชวัสดุ
เสริมชนิดตางๆ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก (RCBD) โดยเก็บตัวอยางจากพ้ืนที่ 3 ครั้ง แบงเปน 5 สิ่ง
ทดลอง คือการหมักใบและเหงาสับปะรดเพียงอยางเดียว เปนกลุมควบคุมและ หมักใบและเหงาสับปะรดรวมกับวัสดุ
เสริม ไดแก รําละเอียด  มันเสน  ฝกจามจุรีและกากนํ้าตาล ใชเวลาหมัก 28 วัน แลวจึงเปดถุงหมักเพ่ือเก็บตัวอยางนําไป
วิเคราะหหาสวนประกอบทางโภชนะ วัดคาความเปนกรด-ดาง  และทดสอบการยอมรับโดยโคนม ผลการทดลอง
ปรากฏวา ใบ และเหงา สับปะรดที่หมักโดยใชฝกจามจุรีเปนวัสดุเสริม มีการยอมรับใกลเคียงกับการใชกากนํ้าตาล และ
รําละเอียดเปนวัสดุเสริมและมีโปรตีน สูงกวาการใชวัสดุเสริมอื่นในการหมัก (P<0.01)  แตมีเปอรเซ็นต NDF ในระดับ
ตํ่าใกลเคียงกับการใชมันเสนเปนวัสดุเสริม สวนความเปนกรด-ดาง ของใบและเหงาสับปะรดหมักทั้งที่ไมใชวัสดุเสริม 
และที่ใชรําละเอียด มันเสน ฝกจามจุรี และกากนํ้าตาล เปนวัสดุเสริม มีคาอยูในเกณฑของอาหารหยาบหมัก ซึ่งฝกจามจุรี
มีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนวัสดุเสริมในการหมักใบและเหงาสบัปะรดเพ่ือเปนอาหารหยาบสําหรับโคนม 
 

คําสําคัญ   ใบ และเหงาสับปะรด  คุณคาทางโภชนะ  อาหารหยาบ  โคนม 

1. บทนํา 
         ผ ลพ ล อ ย ไ ด ข อ ง ก า ร ผ ลิ ต สั บ ป ะ ร ด เ ป น

อุตสาหกรรม มีหลายรูปแบบ ไดแก ผลสับปะรดที่ไมได
ขนาด เน่ืองจากผลไมสมบูรณ  มีขนาดเล็ก รสเปรี้ยวไม
สามารถนําไปจําหนายเปนผลไมสดในตลาดผลไมได 
นอกจากน้ี สวนที่เปนจุก ใบและเหงาก็เปนผลพลอยไดที่
มีปริมาณมากที่ยังไมมีการนําไปใชประโยชน  การวิจัย
เก่ียวกับการนําผลพลอยไดจากการปลูกสับปะรด และ
อุตสาหกรรมการผลิตสับปะรดกระปองมาทําใหเกิด

ประโยชน สวนใหญเปนการนํามาใชเปนอาหารสัตว 
เชน การใชเปลือกสับปะรดในอาหารโคนม โคเนื้อ 

 
ซึ่งผลพลอยได เหลาน้ี  จะมาจากโรงงานอาหาร
กระปอง จึงเอื้อประโยชนใหกับผูเล้ียงสัตวที่อยูใกล
โรงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากคาการขนสงในระยะทางไกล
ทําใหตนทุนสูง การวิจัยน้ีจึงเปนการประเมินคุณคา
ทางโภชนะและศึกษาความเปนไปไดของการใช

ประโยชนจากผลพลอยไดของสับปะรดและวัสดุ

เสริมเปนอาหารสัตวในแหลงปลูก และเพ่ิมทางเลือก
สําหรับเกษตรกรที่เล้ียงโคสามารถใชทรัพยากรใน

ทองถ่ินใหเกิดประโยชน  

         1สาขาวิชาสัตวศาสตรและประมง  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เขตพื้นที่พิษณุโลก ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก   
โทรศัพท. (055) 298438 โทรสาร. (055) 298440    
E-mail: panom@rmutl.ac.th 
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2. วิธีการวิจัย 
การวางแผนการทดลอง 
         การเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนะระหวางเศษ

เหลือจากการปลูกสับปะรด ใบและเหงา ใน สภาพการ
หมัก หรือหมักรวมกับวัสดุเสริม ไดแก รําละเอียด มัน
เสน  ฝกจามจุรีและกากนํ้าตาล วางแผนการทดลองแบบ
สุมสมบูรณในบล็อก (RCBD) โดยใหบล็อกเปนจํานวน
ครั้งที่เก็บตัวอยางจากพ้ืนที่ 3 ครั้งในชวงที่มีการซื้อขาย
ผลผลิตสับปะรด ประกอบดวย 5 สิ่งทดลอง (1) ใบและ
เหงาหมัก (2) ใบและเหงาหมักรวมกับรําละเอียด (3) ใบ
และเหงาหมักรวมกับมันเสน (4) ใบและเหงาหมัก 

 

 
รวมกับฝกจามจุรี (5)ใบและเหง าหมักร วม กับ
กากนํ้าตาล ในแตละสิ่งทดลอง และบล็อกทํา 2 ซ้ํา   
         การเตรียมใบและเหงาสับปะรดกอนหมักโดย
นํามาหั่นดวยเครื่องหั่นหญาสดและผ่ึงแดดเพ่ือลด

ความช้ืนเพ่ือใหอาหารหมักมีความช้ืนประมาณ 65 
เปอร เซ็นต  หลังจากหมักรวมกับวัสดุเสริมตาม
สัดสวน ดังตารางที่ 1 โดยหมักในถุงพลาสติกชนิด

หนา และบรรจุลงในกระสอบอาหารสัตวอีกช้ันหน่ึง 
เปนเวลา 28 วัน 

ตารางท่ี 1   แสดงสัดสวนของวัสดุการหมักใบและเหงาสับปะรด รวมกับการเสริม รําละเอียด มันเสน ฝกจามจุรี และ 
กากนํ้าตาล 

 

วัสดุเสริมการหมัก ปริมาณท่ีใช 
ใบและเหงา (%) วัสดุเสริม (%) 

ไมเสริม(LPB-S) 100 - 
เสริมรําละเอียด(LPB-RB-S) 82.5 17.5 
เสริมมันเสน(LPB-CRC-S) 82.5 17.5 
เสริมฝกจามจุรี(LPB-PRT-S) 80 20 
เสริมกากนํ้าตาล(LPB-M-S) 100 3 

 

 

การเก็บขอมูล 
          เมื่อหมักครบ 28 วัน เปดถุงหมัก และสุมเก็บ
ตัวอยางอาหารหมัก นําไปวิเคราะหหาสวนประกอบ
ทางโภชนะ ไดแก เปอรเซ็นตวัตถุแหง เปอรเซ็นต
โปรตีน โดยวิธี proximate analysis [1] วิเคราะห NDF 
ADF โดยวิธี Van Soest System วัดคาความเปนกรด-
ดาง และทดสอบการยอมรับของโค 

 

การวิเคราะหขอมูล   
         ขอมูลที่ ได นํ ามาวิ เคราะหความแปรปรวน 
(analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉล่ียระหวางกลุมโดยวิธี Duncan's new 
multiple range test[2] 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         จากการศึกษา คุณค าทางโภชนะในแงของ
องคประกอบทางเคมี และคุณภาพบางประการของใบ
และเหงาสับปะรดหมักที่ใชวัสดุเสริมตางชนิดกัน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 2 
 

องคประกอบทางโภชนะ 
         1. เปอรเซน็ตวัตถุแหง (dry matter) 
          เปอรเซ็นตวัตถุแหงของใบ และเหงาสับปะรด
หมักที่ใชวัสดุเสริมตางชนิดกัน  พบวา ใบและเหงา
สับปะรดหมักที่ใชวัสดุเสริมดวยมันเสน มีเปอรเซ็นต
วัตถุแหงมากที่สุด (P<0.01) คือ 32.14 เปอรเซ็นต แต
ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ ใบและเหงา
สับปะรดหมักที่ใชรําละเอียด และ ฝกจามจุรี เปนวัสดุ
เสริม  ซึ่งมีเปอรเซ็นตวัตถุแหงเทากับ 27.64 และ 27.62 
เปอรเซ็นตตามลําดับ สวนใบและเหงาสับปะรดหมักที่
ไมใชวัสดุเสริม และที่เสริมดวยกากนํ้าตาลมีเปอรเซ็นต
วัตถุแหงเฉล่ียไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ซึ่งมีคา
เทากับ 17.84 และ 22.19 เปอรเซ็นตตามลําดับ ทั้งน้ี
เปนเพราะมันเสนมีวัตถุแหงมากโดยจากการวิเคราะห
หาเปอรเซ็นตวัตถุแหงในมันเสน รําละเอียด ฝกจามจุรี 
ใบและเหงาสับปะรดในสภาพสดมีวัตถุแหง เทากับ 
90.00  85.73  86.41 และ23.10 เปอรเซ็นตตามลําดับ  
สวนกากนํ้าตาล มีวัตถุแหง 73 เปอรเซ็นต 
          2. เปอรเซ็นตโปรตีน (crude protein) 
         ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใชวัสดุเสริมดวย   
ฝกจามจุ รี มี เปอร เซ็นต โปร ตีนสู งที่ สุ ดคือ12.11 
เปอรเซ็นต รองลงมาคือ ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใช
วัสดุเสริมดวยกากน้ําตาล ไมใชสารเสริม เสริมดวยรํา
ละเอียด และเสริมดวยมันเสน ซึ่งมีเปอรเซ็นตโปรตีน
เฉล่ียเทากับ 4.89 4.55 3.67 และ2.48 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ (P<0.01) อยางไรก็ตาม เปอรเซ็นตโปรตีน
ในใบและเหงาสับปะรดหมักที่ไมใชวัสดุเสริม ไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีเสริม
ดวยกากนํ้าตาล และเสริมดวยรําละเอียด (P>0.05) ทั้งน้ี
จากการวิเคราะหหาเปอรเซ็นตโปรตีนในฝก 
 

 
จามจุรี รําละเอียด และมันเสน พบวา มีคาเทากับ 17.31 
15.21 และ 2.5 เปอรเซ็นตวัตถุแหงตามลําดับ  
 

         ฝกจามจุรีที่ใชในการทดลองคร้ังน้ี เปนฝกจามจุรี
ที่ผานการบดใหเมล็ดแตกกอนนํามาหมักรวมกับใบ
และเหงาสับปะรด ซึ่งมีรายงานวา ในการใชฝกจามจุรี
เปนอาหารโค กระบือ  พบวา มีปญหาทางดานการยอย
ไดของฝกจามจุรี  เพราะสัตวใชประโยชนจากโภชนะ
ในฝกจามจุรีไดนอย การบดฝกจามจุรีมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหเมล็ดแตกเปนช้ินเล็กๆ ทําใหสามารถยอยไดดี
ขึ้ น  ซึ่ งปราโมชและคณะ [3] ไดทํ าก ารทดลอง
เปรียบเทียบการใชฝกจามจุรีธรรมดา และฝกจามจุรี 
บดในโค พบวาโคที่กินฝกจามจุรีบดมีนํ้าหนักเพ่ิม 
เฉล่ียสูงกวา และสามารถกินฝกจามจุรีไดมากกวา 
นอกจากน้ียังสังเกตพบวา มูลโคทดลองมีช้ินสวนของ
เมล็ดจามจุรีปะปนออกมาตํ่ากวาการไมบด แสดงให
เห็นวาโคสามารถใชประโยชนจากสวนเมล็ดไดดีขึ้น 
 

            3. เยื่อใยที่ไมละลายในสารฟอกที่เปนกลาง (Neutral 
detergent fiber, NDF)  
         ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ไมใช วัสดุเสริม        
มีเปอรเซ็นต NDF ในสภาพแหงสูงที่สุด คือ 57.18  
เปอรเซ็นต  แตไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ใบและเหงาสับปะรดหมักที่เสริมดวยรําละเอียด  และที่
เ ส ริ ม ด ว ย ก า ก นํ้ า ต า ล เ ท า กั บ  55.21 แ ล ะ 53.05 
เปอรเซ็นตตามลําดับ  สวนใบและเหงาสับปะรดหมักที่
เสริมด วยฝกจามจุ รี  และที่ เสริมด วยมัน เสน  มี
เปอรเซ็นตโปรตีนเฉล่ีย ไมแตกตางกัน  (P>0.05)  คือ 
มีคาเทากับ 44.65 และ  44.16  เปอรเซ็นตตามลําดับ  
ทั้งน้ีเพราะ วัสดุเสริมที่ใช ไดแก ฝกจามจุรี รําละเอียด 
และมันเสน มีสวนของเยื่อใยตํ่ากวา ใบ และเหงา
สับปะรด เมื่อมีการเสริมที่ 20 17.5 และ 17.5  
เปอรเซ็นตตามลําดับ  ทําใหสัดสวนของใบ และเหงา
สับปะรดที่มีเยื่อใยสูง  จึงสงผลใหคา NDF ของใบ และ
เหงาสับปะรดหมัก ที่เสริมดวยฝกจามจุรี รําละเอียด 
และมันเสน ตํ่ากวากลุมที่ไมใชวัสดุเสริม และที่เสริม
ดวยกากนํ้าตาล 3 เปอรเซ็นต 
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         4. เยื่ อใยที่ ไมละลายในสารฟอกท่ี เปนกรด   
(Acid detergent fiber, ADF)   
         เปอรเซ็นต ADF ของใบและเหงาสับปะรดหมักที่
ไมใชวัสดุเสริม เสริมดวยรําละเอียด มันเสน ฝกจามจุรี 
และกากนํ้าตาล มีคาเทากับ 34.44  38.63  31.89 37.74  
และ 32.10 เปอรเซ็นตตามลําดับ  ซึ่งไมมีความแตกตาง
กันทางสถิติ  (P<0.05) แตมีแนวโนมวาใบและเหงา
สับปะรดหมักที่ ใชสาร เส ริมรํ าละ เอี ยดสู งที่สุด  
รองลงมา คือ ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใชวัสดุเสริม
ฝกจามจุรี ไมใชวัสดุเสริม  กากนํ้าตาล และมันเสน 
ตามลําดับ 
 

คาความเปนกรด-ดาง  (pH) 
         ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใชกากนํ้าตาลเปน
วัสดุเสริมมีคาความเปนกรด-ดางสูงที่สุด  คือ 4.18 
(P<0.01) สวนใบและเหงาสับปะรดหมักที่ไมใชวัสดุ

เสริม เสริมดวยรําละเอียด เสริมดวยมันเสน และเสริม
ดวยฝกจามจุรี มีคาความเปนกรด-ดาง เฉล่ียไมแตกตาง
กัน (P>0.05) คือ เทากับ 3.82 3.86 3.76 และ3.85 
ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาความเปนกรด-ดางของ
อ าห า รหมั กทุ ก ก ลุ ม อ ยู ใ น เ กณฑ ขอ ง พื ชหมั ก                 
ที่เหมาะสม คือ อยูระหวาง 3.5 – 4.2 [4] หรือไมเกิน 
4.2 [5] 
 

การยอมรับ   
         ใบและเหงาสับปะรดหมักที่ใชกากนํ้าตาล  เปน
วัสดุ เสริมมี เปอร เซ็นตการยอมรับ เฉ ล่ียสูงที่สุด  
(P<0.01) คือเทากับ 95.83 เปอรเซ็นต ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะกากน้ําตาลมีความหวาน และกล่ินหอมจึงมีการ
ยอมรับสูง สามารถใชกับวัตถุดิบอาหารที่มีการยอมรับ
ตํ่า เพ่ือชวยเพ่ิมการยอมรับ [6] อยางไรก็ตาม 
เปอรเซ็นตการยอมรับของใบและเหงาสับปะรดหมักที่

เสริมดวยรําละเอียด ฝกจามจุรี และกากนํ้าตาล ไมมี
ความแตกตางกัน (P>0.05) 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาโดยวิเคราะหหาองคประกอบทาง
โภชนะ และคุณภาพบางประการของใบและเหงา

สับปะรดหมักที่ใชวัสดุเสริมตางชนิดกัน สรุปไดวา  
ใบและเหงา สับปะรดที่หมักโดยใชฝกจามจุรีเปนวัสดุ
เสริม มีการยอมรับใกลเคียงกับการใชกากนํ้าตาล และ
รําละเอียดเปนวัสดุเสริม มีโปรตีน สูงกวาการใชวัสดุ
เสริมอื่นในการหมัก (P<0.01) และมีเปอรเซ็นต NDF 
ในระดับตํ่าใกลเคียงกับการใชมันเสนเปนวัสดุเสริม

สวนคาความเปนกรด-ดาง ของใบและตนสับปะรด
หมักทั้งที่ไมใชวัสดุเสริม และที่ใชรําละเอียด มันเสน 
ฝกจามจุรี และกากนํ้าตาล เปนวัสดุเสริม มีคาอยูใน
เกณฑของอาหารหยาบหมัก ดังน้ัน จึงมีความเปนไป
ไดในการใชฝกจามจุรีเปนวัสดุเสริม ในการหมักใบ
และเหงาสับปะรดเพ่ือเปนอาหารหยาบสําหรับสัตว 
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ตารางที่ 2 องคประกอบทางโภชนะ คาความเปนกรด-ดาง และการยอมรับของอาหารหมักชนิดตางๆ 

องคประกอบทาง
โภชนะและการ

ยอมรับ 

            วัสดุเสริมใบและเหงาสับปะรดหมัก 

ไมเสริม* 

(LPB-S) 

รําละเอียด 

(LPB-RB-S) 

มันเสน 

(LPB-CRC-S) 

ฝกจามจุรี 

(LPB-PRT-S) 

กากนํ้าตาล 

(LPB-M-S) 

วัตถุแหง (%) 17.84 ± 0.40b 27.64 ± 4.7 a     32.14 ± 1.50a 27.62 ± 2.22 a   22.19 ± 3.30b  

โปรตีน (% DM) 4.55 ± 0.64 bc 3.67 ± 0. 72c     2.48 ± 0.26d 12.11 ± 0.50a   4.89 ± 0.61b  

NDF (% DM) 57.18 ± 3.38a 55.21 ± 11.19a     44.16 ± 3.52b 44.65 ± 3.73b   53.05 ± 2.37a  

ADF (% DM) 34.44 ± 1.65  38.63 ± 11.69     31.89 ± 1.93 37.74 ± 10.24  32.10 ± 3.02

pH 3.82 ± 0.20b 3.86 ± 0.22b     3.76 ± 0.22b 3.85 ± 0.19b 4.18 ± 0.17a  

การยอมรับ (%) 23.00 ± 12.78b 73.13± 26.67ab     36.92 ± 34.13b 65.33 ± 33.60ab   95.83 ± 7.22a  

 

หมายเหตุ :  คาเฉล่ีย ± SD 
     *กลุมควบคุม = ใบและเหงาสับปะรดเพียงอยางเดียว 

      abc อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงวามีความแตกตางทางสถิติ (P<0.01)   
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การศึกษาคณุคาทางโภชนะ และลกัษณะบางประการของกากสับปะรดหมักรวมกับ
อาหารหยาบชนิดตางๆ เพ่ือใชเปนอาหารโค-กระบือ 

 
จําเนียน เปกเครือ1 พนอม ศรีวัฒนสมบัติ1 ณิฐิมา เฉลิมแสน1 และ ธัญรัตน จารี1  

 

บทคัดยอ—  การศึกษาคุณคาทางโภชนะ และ ลักษณะบางประการของกากผลสับปะรด (รวมเปลือก) หมักรวมกับ
อาหารหยาบชนิดตางๆเพ่ือใชเปนอาหารโค – กระบือ ดําเนินการโดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก 
(RCBD) โดยเก็บตัวอยางจากพื้นที่ 3 ระยะ แบงเปน 4 กลุมทดลอง คือทําการหมักกากผลสับปะรดเพียงอยางเดียว   
(กลุมควบคุม) หมักรวมกับฟางขาว  ตนขาวโพด และผักตบชวา  ใชเวลาหมัก 28 วัน แลวเปดถุงหมักเพ่ือเก็บตัวอยาง  
มาวิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมี วัดคาความเปนกรด-ดาง  และ ทดสอบการยอมรับ  ผลการทดลองปรากฏวา      
กากผลสับปะรดตกเกรด (ผานการค้ันเอานํ้าออก) หมักรวมกับ ผักตบชวา มีโปรตีนไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบ
กับการหมักรวมกับฟางขาว และรวมกับตนขาวโพด แตมี เปอรเซ็นต NDF และ ADF ตํ่ากวาการหมักกากผลสับปะรด
รวมกับฟาง ตนขาวโพด และผักตบชวา ทําใหพืชหมัก มีคาความเปนกรด – ดาง อยูในเกณฑของหญาหมักที่มีคุณภาพดี 
นอกจากนี้โคมีการยอมรับกากผลสับปะรดหมักรวมกับตนขาวโพดมากที่สุด สวนกากผลสับปะรดหมักเพียงอยางเดียว  
และหมักรวมกับฟางขาว และผักตบชวา มีเปอรเซ็นตการยอมรับไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05)  ดังน้ันเกษตรกร
สามารถพิจารณาเลือกใชผลพลอยไดทางการเกษตร หรือ วัชพืชที่มีมากในพ้ืนที่น้ันในการหมักรวมกับกากสับปะรด  
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องในชวงฤดูแลงได 

คําสําคัญ   กากสับปะรดหมัก  คุณคาทางโภชนะ  อาหารหยาบ  โค-กระบือ 

1. บทนํา 
         ในปจจุบันประเทศไทยจะมีผลพลอยไดจาก
การเกษตรและอุตสาหกรรมหลายชนิด ไดแก ฟางขาว 
ยอดออย ตนขาวโพด เปลือก และกากถ่ัวเหลือง เปนตน 
แมวาเกษตรกรจะนํามาใชเล้ียงสัตวตางๆได แตบางชนิด 
ก็ยังไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ 
สับปะรดตกเกรด  ก็ เปนเศษเหลือจากการซื้อขาย
สับปะรด เพ่ือสงโรงงานอุตสาหกรรมทําสับปะรด
กระปอง ซึ่งจะเปนสับปะรดที่มีขนาดไมตรงตามความ
ตองการจึงถูกคัดทิ้งซึ่งมีปริมาณมาก และจะถูกทิ้งไว
โดยเปลาประโยชน สับปะรดตกเกรดจึงเปนทางเลือก
อีกอยางหน่ึง ในการนํามาใชเปนอาหารหยาบสําหรับ
โค-กระบือ โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่ขาดแคลนหญาสด 
         1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่พิษณุโลก            
จ.พิษณุโลก 65000  
โทรศัพท: +66(55)-298438 โทรสาร: +66(55)-298440    
E-mail:  tanya-tae@gmail.com 

 

แตเน่ืองจากผลสับปะรดมีนํ้าเปนองคประกอบอยูมาก  
การค้ันเอานํ้าออกเพ่ือนําไปใชประโยชนทางดานอื่น 
แลวนําสวนที่เปนกากของผลสับปะรดมาใชเปนอาหาร
สัตว จะเปนการเพ่ิมมูลคาของผลสับปะรดตกเกรดได
อีกทางหน่ึง อยางไรก็ตามกากสับปะรดยังคงมีความช้ืน
สูง จึงไมสามารถเก็บไดนาน ประกอบกับกากสับปะรด
มีสวนของนํ้าตาลเปนองคประกอบอยูมากการนํามาใช
เล้ียงโค-กระบือเพียงอยางเดียว จะทําใหโค-กระบือเกิด
สภาวะความเปนกรดในเลือดสูงได ดังน้ันกระบวนการ
หมักรวมกับอาหารหยาบที่หางายในทองถ่ินจึงนาจะ
เปนวิธีการท่ีเหมาะสมในการเก็บรักษากากสับปะรดไว
เปนอาหารสัตวในชวงฤดูแลงดังกลาว การวิจัยครั้งน้ี 
จึงเปนการศึกษาถึง คุณคาทางโภชนะ และลักษณะบาง
ประการของกากสับปะรดหมักรวมกับอาหารหยาบที่
เปนผลพลอยไดทางเกษตร หรือวัชพืชที่พบมากในแต
ละพ้ืนที่ เพ่ือเปนแนวทางในการใหเกษตรกรในแตละ
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พ้ืนที่ พิจารณาเ ลือกใช เปนอาหารหยาบสํ าหรับ         
โค-กระบือในชวงฤดูแลงตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 การวางแผนการทดลอง 
         การเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนะระหวาง เศษ
เหลือจากการปลูกสับปะรด  (กากสับปะรดหรือ
สับปะรดคั้น นํ้า )  ในสภาพสดหมัก  หมักรวมกับ  
อาหารหยาบฟางขาว ตนขาวโพด  และผักตบชวา     
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณในบล็อก (RCBD) 
โดยให บล็อก เปนจํานวนคร้ังที่เก็บตัวอยางจากพ้ืนที่ 
คือ 3 ครั้ง (ในชวงที่มีการซื้อขายผลผลิตสับปะรด)  
และกลุมทดลอง (treatment) คือรูปแบบการแปรรูป  
ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมทดลอง ดังที่กลาวขางตน และ
ในแตละกลุมทดลอง และบล็อก ทํา 2 ซ้ํา  
 treatment ที่ 1   กากสับปะรดหมัก 
 treatment ที่ 2   กากสับปะรดหมักรวมกับฟางขาว 
 treatment ที่ 3   กากสับปะรดหมักรวมกับตนขาวโพด  
 treatment ที่ 4   กากสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวา 

 

ทําการหมักโดยใหมีความช้ืนของพืชที่จะหมัก
ประมาณ   65  เปอร เซ็นต   โดยคิดจากเปอรเซ็นต
ความช้ืนของกากผลสับปะรดท่ีใชหมักรวมกับอาหาร
หยาบตามสัดสวนดังตารางที่ 1 โดยหมักในถุงพลาสติก
หนา และใสในถุงอาหารสัตวอีกช้ันหน่ึง ทิ้งไวเปน
เวลา  28  วัน  

ตารางที่ 1 สัดสวนการหมักกากสับปะรดไมใชอาหาร
หยาบ  หมักรวมกับฟางขาว ตนขาวโพด
และผักตบชวา   

อาหารหยาบ 
ปริมาณท่ีใช 

กากสับปะรด 
(เปอรเซ็นต) 

อาหารหยาบ
(เปอรเซ็นต) 

ไมเสริม 100 - 
ฟางขาว 85 15 
ตนขาวโพด 75 25 
ผักตบชวา 75 25 

2.2 การเก็บขอมูล 

         เมื่อหมักครบ 28 วัน ทําการเปดถุงหมัก แลวสุม
เ ก็ บ ตั ว อ ย า ง พื ช หมั ก ทุ ก ถุ ง เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห ห า
สวนประกอบทางเคมี ไดแก เปอรเซ็นตวัตถุแหง 
เปอรเซ็นตโปรตีน โดยวิธี proximate ตามวิธีของ 
A.O.A.C. (1990) [1]   และวิเคราะห NDF  ADF  โดย
วิธี Van Soest System [2] และวัดคาความเปนกรด-ดาง  
จากน้ัน นําพืชหมักมาทดสอบการยอมรับ โดยใหโค 
เขากินพืชหมักแตละถุง  นับจํานวนโคที่กินพืชหมักแต
ละชนิด ในแตละรอบแลวคิดเปนเปอรเซ็นตการเขากิน 

2.3 การวิเคราะหขอมูล   
         นําขอมูลที่คํานวณไดมาวิเคราะหทางสถิติโดย
วิเคราะหความแปรปรวน (analysis of variance) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุม 
โดยวิธี Duncan's new multiple range test [3] 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการศึกษาคุณคาทางโภชนะในแงของ
องคประกอบทางเคมี และคุณภาพบางประการของกาก
ผลสับปะรดหมักรวมกับอาหารหยาบชนิดตางๆ ไดแก  
ผลพลอยไดทางการเกษตร  เชน  ฟางขาว  และตน
ขาวโพด  และวัชพืช เชน ผักตบชวา ปรากฏผลดัง
แสดงในตารางที่ 2  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

1. องคประกอบทางเคมี 
      1.1 เปอรเซ็นตวัตถุแหง (dry matter) 

เปอร เซ็นตวัตถุแหงของกากผลสับปะรด 
หมักเพียงอยางเดียว  กากผลสับปะรดหมักรวมกับฟาง  
หมักรวมกับตนขาวโพด และหมักรวมกับผักตบชวา มี
คาเทากับ 11.17  22.44  33.19 และ16.61 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ  พบวากากผลสับปะรดหมักรวมกับตน
ข าวโพดมี เปอร เซ็นต วัตถุแห งสูงที่สุด  (P<0.01)  
รองลงมาคือ กากผลสับปะรดหมักรวมกับฟาง  กากผล
สับปะรดหมักรวมกับผักตบชวา และกากผลสับปะรด
หมักเพียงอยางเดียว ตามลําดับ อยางไรก็ตาม กากผล
สับปะรดหมักเพียงอยางเดียว และกากผลสับปะรด
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หมักรวมกับผักตบชวามีเปอรเซ็นตวัตถุแหงไมมีความ
แตกตางทางสถิติ (P>0.05) และเปอรเซ็นตวัตถุแหง
ของกากผลสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวา  ก็ไม
แตกตางทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบกับกากผลสับปะรด
หมักเพียงอยางเดียว (P>0.05) ทั้งน้ีการใชพืชอาหาร
ดังกล าวหมักร วม กับกากผลสับปะรดจะทํ า ให
เปอรเซ็นตวัตถุแหงสูงขึ้น น่ันคือความช้ืนลดตํ่าลง
เน่ืองจากการใช ฟางขาว ตนขาวโพด และผักตบชวา 
(ผานการผ่ึงแดด 1 วัน) เปนตัวดูดซับความช้ืน ซึ่ง
สอดคลองกับ [4] ที่รายงานวา เปลือกสับปะรดมี
ความช้ืนสูงตองใชฟางขาวเปนตัวดูดซับความช้ืนเพ่ือ
ปองกันการสูญเสียโภชนะ และรักษาคุณภาพของ
อาหารหมัก โดยใชฟาง 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนัก
สับปะรดในกระบวนการหมัก เปลือกสับปะรด 
นอกจากนี้ [5] รายงานวา เศษเหลือสับปะรดหมักที่ใช
สารเสริมที่มีลักษณะแหง เชน ซังขาวโพด รําขาว และ
วัสดุรองพ้ืนคอกไก ทําใหอาหารหยาบหมักมีวัตถุแหง
มากข้ึน โดยมากท่ีสุดในเศษเหลือสับปะรดที่หมัก
รวมกับรําขาว 20 % 

                  1.2 เปอรเซ็นตโปรตีนรวม (crude protein) 
เปอรเซ็นตโปรตีนรวมของกากผลสับปะรด

หมัก กากสับปะรดหมักรวมกับฟาง ตนขาวโพด  และ
ผักตบชวา มีคาเทากับ 5.49 4.38 4.52 และ 5.26   
ตามลําดับ ซึ่งเปอรเซ็นตโปรตีนรวมของการหมักกาก
สับปะรดทุกกลุมไมมีความแตกตางทางสถิติ (P>0.05) 
แตมีแนวโนมวา เปอรเซ็นตโปรตีนรวมของกากผล
สบัปะรดหมักเพียงอยางเดียวมีคาสูงที่สุด รองลงมา คือ 
กากสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวา  ตนขาวโพด  และ  
ฟางขาว ตามลําดับ  

อยางไรก็ตาม Campaen และBishop (1969) 
อางโดย [4] แนะนําวา ในการใชเปลือกสับปะรดเล้ียง
สัตว ควรค้ันเอานํ้าออกจากเปลือกสับปะรดกอนหมัก 
โดยที่การค้ันนํ้าสับปะรดออกจะมีการสูญเสียโภชนะ
ไป 31 เปอรเซ็นต แตเปลือกสับปะรดที่ไมคั้นนํ้าออก
จะสูญเสียโภชนะถึง 41 เปอรเซ็นต  นอกจากน้ี [6] ได
ทดลองลดความช้ืนโดยการเติมสารที่มีวัตถุแหงสูง  

เชน  ฟางขาว  เพ่ือชวยดูดความช้ืนและเติมสารชวย
หมักอื่นๆ (ใชกากนํ้าตาล  5 – 10 เปอรเซ็นต  เสริมยูเรีย 
1 – 1.5 เปอรเซ็นต เพ่ือเพ่ิมระดับโปรตีน) ปรากฏวาได
เปลือกสับปะรดหมักที่มีคุณภาพดี และนําไปเล้ียงโค
นมสาวในอัตรา 16 – 18 กก. /ตัว/วัน 

1.3 Neutral Detergent Fiber (NDF) 
เปอรเซ็นต NDF ของกากผลสับปะรดหมัก

เพียงอยางเดียว กากสับปะรดหมักรวมกับฟาง หมัก
รวมกับตนขาวโพด และหมักรวมกับผักตบชวา มีคา
เทากับ 45.08  73.22 72.55 และ 62.55 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ พบวากากสับปะรดหมักรวมกับฟางมี
เปอร เซ็นต  NDF สูงที่สุด  รองลงมาเปน  กากผล
สับปะรดหมักร วม กับตนข าวโพดหมักร วม กับ 
ผักตบชวา และ กากผลสับปะรดหมักเพียงอยางเดียว 
(P<0.01) อยางไรก็ตามเปอรเซ็นต  NDF ของกากผล
สับปะรดหมักรวมกับตนข าวโพด   และกากผล
สับปะรดหมักรวมกับฟาง  ไมแตกต างทางสถิ ติ 
(P>0.05) จากตารางที่ 2 ซึ่งปรากฏวา กากสับปะรด
หมักรวมกับผักตบชวามีคา NDF ตํ่ากวาการหมัก
รวมกับอาหารชนิดอื่น ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผักตบชวา   
มีคา NDF ในระดับตํ่ากวา ฟาง และตนขาวโพด น่ันคือ 
มีคาเทากับ53.32 70.42 และ85.76 เปอรเซ็นตตามลําดับ 
ดังแสดงในตารางผนวกท่ี 2 ซึ่งผลการวิเคราะห
ผักตบชวาทั้งตนและใบสอดคลองกับรายงานของ 
Metha และคณะ(1984) อางโดย[7] ที่ระบุวา ผักตบชวา
ทั้งตนและใบมี NDF 51.6 เปอรเซ็นตวัตถุแหง 

1.4  Acid  Detergent Fiber (ADF) 
เปอรเซ็นต ADF ของกากผลสับปะรดหมัก

เพียงอยางเดียว กากสับปะรดหมักรวมกับฟาง หมัก
รวมกับตนขาวโพด และหมักรวมกับผักตบชวา มีคา
เทากับ  22.72 51.73 42.75 และ  35.95 เปอร เซ็นต 
ตามลําดับ พบวากากผลสับปะรดหมักรวมกับฟางมี
เปอรเซ็นต ADF สูงที่สุด รองลงมาคือ กากผลสับปะรด
หมักรวมกับตนขาวโพด  กากผลสับปะรดหมักรวมกับ   
ผักตบชวา และกากผลสับปะรดหมักเพียงอยางเดียว 
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(P<0.01) ทั้งน้ีจากการวิเคราะห ADF ใน ฟางขาว ตน
ขาวโพด และ ผักตบชวา พบวามีคาเทากับ 54.35  46.43 
และ 41.80 เปอรเซ็นตตามลําดับ จึงทําใหกากผล
สับปะรดหมักรวมกับพืชดังกลาวมีคาเพ่ิมขึ้นมากหรือ
นอยตามปริมาณ ADF ในพืชน้ันๆ 
         2. คาความเปนกรด – ดาง (pH) 
         กากผลสับปะรดหมักเพียงอย าง เ ดียว  กาก
สับปะรดหมักรวมกับฟาง หมักรวมกับตนขาวโพด 
และหมักรวมกับผักตบชวา มีคาความเปนกรด-ดาง
เทากับ 3.54  3.67  3.88 และ 3.72 ตามลําดับ พบวา   
กากผลสับปะรดหมักรวมกับตนขาวโพดมีคาความเปน
กรด-ดางสูงที่สุด (P<0.01) แตไมแตกตางทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับ กากผลสับปะรดหมักรวมกับผักตบชวา 
(P>0.05) สวนกากผลสับปะรดหมักเพียงอยางเดียวมี
ความเปนกรด-ดางตํ่าที่สุดแตไมแตกตางทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับ กากผลสับปะรดหมักรวมกับฟางขาว 
และหมักรวมกับผักตบชวา (P>0.05) [5] ศึกษาการ
หมักเศษเหลือของผลสับปะรด โดยหมักเศษเหลือของ
สับปะรดสดเพียงอยางเดียว  หมักรวมกับซังขาวโพด 
รําขาว และวัสดุรองพื้นคอกไก ที่ระดับ 20 % พบวาใน
สภาพสดกอนทําการหมักเศษเหลือของผลสับปะรด
หมักมีคา pH ตํ่า (3.97) และคา pH ลดลงอยางรวดเร็ว
ในชวงสัปดาหแรกของการหมัก จากน้ันลดลงอยาง
ตอเน่ืองจนถึง 21-30 วัน คา pH ของอาหารหยาบหมัก
คอนขางคงที่ซึ่งตํ่ากวา 3 ในทุกกลุมยกเวนการหมัก
รวมกับ วัสดุรองพื้นคอกไกที่มีคา pH อยูที่ 3.74-3.76  
         อยางไรก็ตาม คาความเปนกรด-ดางของพืชหมัก
ทุกกลุมอยูในเกณฑของพืชหมักที่เหมาะสม ซึ่งมี
รายงานวาคุณภาพของพืชหมักที่ ดี  จะตองสะอาด
ปราศจากพืชอื่นเจือปน  มีรสเปรี้ยวออนๆ มีกล่ินกรด
เล็กนอย  สีคอนขางเขียว  ไมมีบิวทีริค  แอซิด  เจือปน  
ไมมีเมือก  คาpH ประมาณ 3.5 – 4.2 [8] สอดคลองกับ 
[9] ที่กลาววา หญาหมักที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานจาก
ยุโรปจะมีคา pH 4.2  
         

 3. การยอมรับ 
         กากผลสับปะรดหมักเพียงอย าง เ ดียว  กาก
สับปะรดหมักรวมกับฟาง หมักรวมกับตนขาวโพด 
และหมักรวมกับผักตบชวา มีเปอรเซ็นตการยอมรับ 
เทากับ 26.06  37.65 74.17 และ 22.47 เปอรเซ็นต 
ตามลําดับ  พบวา เปอร เซ็นตการยอมรับของกาก
สับปะรดหมักร วม กับตนข าวโพดมีค าสู งที่ สุ ด 
(P<0.01) แตไมตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกากผล
สับปะรดหมักร วม กับฟาง (P>0.05) สวนกากผล
สับปะรดหมักรวมกับผักตบชวามี เปอร เซ็นตการ
ยอมรับตํ่าที่สุด ไมแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ 
กากผลสับปะรดหมักรวมกับฟาง และกากผลสับปะรด
หมักเพียงอยางเดียว (P>0.05)  
ตารางที่ 2  องคประกอบทางเคมี คาความเปนกรด-ดาง 

และการยอมรับของกากผลสับปะรดหมัก
เพียงอยางเดียว  กากผลสับปะรดหมัก
รวมกับ ฟาง ตนขาวโพด และผักตบชวา  

รายการ 
พืชที่หมักรวมกับกากสับปะรด 

ไมใช ฟาง ตนขาวโพด ผักตบชวา 

วัตถุแหง (%) 11.17 ± 0.73c 22.44  ± 5.41b 33.19 ± 6.31 16.61 ± 3.71bc 

โปรตีน (% 5.49 ± 0.01 4.38 ± 1.05 4.52 ± 1.53 5.26 ± 1.52 

NDF (% DM) 45.08  ± 0.25 c 73.32  ±5.99 a 72.55   ± 62.55 ± 3.04 b 

ADF (% DM) 22.72 ±  0.09d 51.73  ± 4.41 42.75  ± 3.97 35.95 ± 5.29 c 

pH 3.54 ± 0.20 b 3.67± 0.34 b 3.88 ± 0.07 a 3.72 ± 0.12 ab 

การยอมรับ  26 ± 21b 38  ±8a b 74 ± 22a 23  ± 12b 

หมายเหตุ : คาเฉล่ีย ± SD 
                         abcd อักษรตางกันในบรรทัดเดียวกันแสดงวามีความ
แตกตางทางสถิติ (P<0.01)     
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         กากผลสับปะรดตกเกรด (ผานการคั้นเอานํ้า
ออก) หมักรวมกับ ผักตบชวา มีโปรตีนไมแตกตางทาง
สถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการหมักรวมกับฟางขาว และ
รวมกับตนขาวโพด แตมี เปอรเซ็นต NDF และADF  
ตํ่ า กว า  การหมั กก ากผลสั บปะรดร วม กับฟาง             
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ตนขาวโพด และผักตบชวา ทําใหพืชหมัก มีคาความ
เปนกรด – ดาง อยูในเกณฑของหญาหมักที่มีคุณภาพดี 
นอกจากนี้โคมีการยอมรับกากผลสับปะรดหมัก
รวมกับตนขาวโพดมากที่สุด สวนกากผลสับปะรด
หมักเพียงอยางเดียว  และหมักรวมกับฟางขาว และ
ผักตบชวา มีเปอรเซ็นตการยอมรับไมแตกตางกันทาง
สถิติ  (P>0.05) ดัง น้ันเกษตรกรสามารถพิจารณา
เลือกใชผลพลอยไดทางการเกษตร หรือวัชพืชที่มีมาก
ในพ้ืนที่ น้ันในการหมักรวมกับกากสับปะรดเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
ในชวงฤดูแลงได 
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การศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี                                        
และความเปนไปไดในการนําเสนใยมาผลิตเปนเสนดาย 

 

สุทธิลา  สวนาพร1  และ ออยทิพย  ผูพัฒน 2 

 

บทคัดยอ—   การศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี และความเปนไปไดในการนําเสนใย 
มาผลิตเปนเสนดาย โดยทําการศึกษาวิธีการแยกเสนใย  3 วิธี ดังน้ี วิธีที่หน่ึง แยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุ
พระราชินี โดยการหมักในนํ้าขี้เถาเปนเวลา 17 วัน  วิธีที่สอง แยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี โดยการ
ตมในนํ้าขี้เถาเปนเวลา 1 ช่ัวโมง ที่ระดับความเขมขน 5%  10%  และ 15% ตามลําดับ  และวิธีที่สาม แยกเสนใยจากกาน
ใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี โดยการตมในสารละลายโซดาไฟเปนเวลา 20 นาที ที่ระดับความเขมขน 1%  2%  3%  
5%  และ 7% ตามลําดับ  จากการทดลองศึกษาวิธีการแยกเสนใยท้ัง  3 วิธี พบวา เสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระ
ราชินี ที่แยกเสนใยโดยการตมในสารละลายโซดาไฟเปนเวลา 20 นาที ที่ระดับความเขมขน 2% มีผิวสัมผัสออนนุมมีสี
เหลืองออน  และไดปริมาณเสนใย 2.34%  เสนใยมีคาความยาวเฉลี่ย เทากับ 17.34 น้ิว หรือประมาณ 78.8% ตอความยาว
ของกานใบบัวหลวงท่ีมีความยาวโดยประมาณ 22 น้ิว สวนผลการศึกษาคาเฉล่ียความแข็งแรงตอแรงดึง 143.218 Cn  
และคาเฉล่ียการยึดตัวของเสนใย เทากับ 1.674 mm  และเมื่อนําเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินีที่ไดจาก
วิธีการแยกเสนใยดังกลาวขางตนไปปนเปนเสนดาย พบวา มีความสามารถในการปนเปนเสนดายได และสมบัติทาง
โครงสรางของเสนดายที่ไดจากการปน มีคาแรงดึงขาด เทากับ 13.93 นิวตัน และมีการยืดตัวขณะขาดเทากับ 2.85% 
 

คําสําคัญ  การแยกเสนใย  กานใบบัวหลวง  บัวหลวงสายพันธุพระราชินี  เสนดาย      
 

1. บทนํา 
         การปลูกบัวเปนอาชีพ ๆ หน่ึงของประชากรของ
ประเทศไทยในหลายๆ  จังหวัด  บัวจึงถือเปนพืช
เศรษฐกิจ ที่สําคัญและทํารายไดใหกับเกษตรกรใน
หลายๆ พ้ืนที่ของประเทศไทย  บัวไดรับขนานนามวา
เปน “ราชินีแหงไมนํ้า” จังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัด 
 
         1อาจารย สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม คณะเทคโนโลยี-
คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39  หมู  1  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  12110 
โทรศัพท: +66(2)-549-3179 โทรสาร: +66(2)-577-2358 
E-mail: l_suttila@hotmail.com 
          2ผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองนุงหม   
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลธัญบุรี 39  หมู 1  ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
12110 โทรศัพท: +66(2)-549-3179 โทรสาร: +66(2)-577-2358 
E-mail: oi_tip@hotmail.com 

 
 
หน่ึงที่มีพ้ืนที่การปลูกบัวเปนจํานวนมาก  และมีการ
สืบทอดการปลูกบัวมาเปนเวลานาน  ปจจุบันบัวไทยมี 
หลายสายพันธุ  หน่ึงในสายพันธุบัวที่นิยมปลูกกัน
อยางแพรหลาย  และเปนที่รูจักกันดี คือ บัวหลวง       
บัวหลวง  มีช่ือวิทยาศาสตร คือ Nelumbo Nucifera   
อยูในพืชวงศ Nelumbonaceac มีช่ือสามัญ คือ Sacred 
Lotus สวนช่ืออื่นๆ ที่รูจักกัน ไดแก บัวหลวง   บุณฑริก
ปทุมมาลย สัตตบงกชและอุบล เปนตน บัวหลวงเปนบัว
ในกลุมปทุมชาติ คือ บัวที่มีใบชูเหนือนํ้า  เหมาะที่จะ
เปนไมดอก  เมล็ดในนําผลมารับประทานได   บัวหลวง
เปนไมนํ้าและไมลมลุกหลายฤดู 
 

         บั ว  มี จุ ด เ ด น  คื อ  ดอกที่ มี ค ว า มส ว ย ง า ม  
เพราะฉะน้ันเกษตรกรผูปลูกบัวจึงยึดอาชีพการตัด
ดอกบัวเพ่ือขายเปนอาชีพหลัก  ดอกบัวถูกนํามาใช
ประโยชน ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
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นอกจากนี้ก็มีการเพาะขยายพันธุเพ่ือการจัดตกแตงบาง 
แตในอีกแงมุมหน่ึงของภูมิปญญาชาวบานด่ังเดิมก็มี  
การนําบัวมาใชประโยชนเก่ียวกับการทําอาหาร ที่ไดจาก
สวนอื่นๆ เชน ขนมจากเม็ดบัว  แกงจากไหลบัว  เปนตน  
แตสวนประกอบสวนอื่นของบัวที่ยังไมไดนํามาใช
ประโยชน คือ สวนที่เปนใบและกาน ซึ่งเมื่อถึงระยะ 
เวลาหน่ึงแลว สวนของใบและกานจะแกและถูกตัด      
ทิ้งไป เพ่ือรอการผลัดใบใหมดวยหลักการขางตน  ดังที่
กลาวมาแลว จึงนํามาซึ่งแนวคิดในการนําสวนของ    
กานใบ มาศึกษาถึงแนวทางและความเปนไปไดที่จะ    
ใชประโยชนทางดานสิ่งทอ  โดยการศึกษาถึงวิธีการ    
นําส วนของก านใบของบัวหลวงว ามีสมบั ติทาง
โครงสรางที่เหมาะสมทางสิ่งทอหรือไม      

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาวิธีการ
แยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี  
และความเปนไปไดในการนําเสนใย  มาผลิตเปน
เสนดาย  เปนการวิจัยเชิงทดลอง  โดยทําการศึกษาใน   
2  ประเด็นหลัก  คือ วิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัว
หลวง  และความเปนไปไดในการนําเสนใยท่ีไดมาผลิต
เปนเสนดาย  มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมวัตถุดิบ 

ขั้นตอนท่ี 2 การแยกเสนใย 

ขั้นตอนท่ี 3 การปนเสนดาย 

การเตรียมวัตถุดิบ : วัตถุดิบที่ใชในการวิจัย คือ 
กานใบบัวหลวงสายพันธุพระราชินี เลือกจากกานใบที่
มีชวงอายุประมาณ 4 เดือน หรือกานใบบัวแกที่มีความ
ยาวประมาณ 22 น้ิว ผงขี้เถา (ดาง) นํ้า และโซดาไฟ 

การแยกเสนใย : นํากานใบบัวหลวง ที่มีลักษณะ
ตามที่ระบุไว มาทําการทุบใหแตกกอนนําไปสูกรรมวิธี
การแยกเสนใย ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ดําเนิน
การศึกษากรรมวิธีในการแยกเสนใย 3 วิธี ดังน้ี 

 

 

วิธีท่ี 1 การหมักในน้ําขี้เถาที่ระดับความเขมขน 
5% 10% และ 15% ตามลําดับ ใชเวลา 17 วัน 

วิธีท่ี 2 การตมในนํ้าขี้เถาที่ระดับความเขมขน 5% 
10% และ 15% ตามลําดับ ใชเวลา 1 ช่ัวโมง 

วิธีท่ี 3 การตมในสารโซดาไฟที่ะดับความเขมขน 
1%  2%  3%  5% และ 7% ตามลําดับ ใชเวลา 20 นาที 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 การแยกเสนใย 
 

 

 

 

          

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การแยกเสนใย 
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         การปนเสนดาย : นําเสนใยท่ีไดมาตีเกลียวเปน
เสนดายโดยใชเสนใยฝายเปนตัวเริ่มตนกอน จึงคอยนํา
เสนใยบัวหลวงที่ไดมาปนตอ โดยนําเสนใยบัวหลวง
พรมนํ้าเพ่ือใหเสนใยเกิดความช้ืนกอนนําไปปนเขา
เกลียว การปนเขาเกลียวเสนดายใชจักรปนดายที่        
ใชเทาเปนตัวบังคับความเร็วของจักรปนดาย และ       
ใชมือในการสงเสนใยเพ่ือเขาเกลียว นําเสนดายที่เขา
เกลียวเรียบรอยแลวมาเขาแกนหลอดดาย จากน้ันนํา
เสนดายไปผ่ึงแดดใหแหง  กอนนําไปทดสอบหา
คุณสมบัติของเสนดายในขั้นตอนตอไป 
 

 
                      ภาพท่ี 3 การเขาเกลียวเสนดาย         
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลการศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัว
หลวง ที่ดําเนินการศึกษา มี 3 วิธี ผลการศึกษาพบวา 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองการหมักเสนใยในน้ํา   
ขี้เถาท่ีระดับความเขมขน 5% 10%และ
15% ใชเวลา 17 วัน (วิธีท่ี 1) 

ระดับ 

ความเขมขน

(%) 

ผลการทดลอง 

ลักษณะ 

เสนใย 

ความยาว 

(เฉล่ีย) น้ําหนัก 

(เฉล่ีย) 

ความ 

แข็งแรง 

(เฉล่ีย) 

 การยดืตัว

    (เฉล่ีย) 
นิ้ว ซม. 

5    นุม สีเขียว

    อมเหลือง 

 12.8 32  1.09 33.91 1.062 

10 
        นุม 

 สีเหลืองนวล

 12.0 30  0.99 41.51 1.431 

15    นุม สีเขียว  12.8 32  1.12 52.40 1.500 

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการทดลองการแยกเสนใยดวยวิธีการ
ตมในนํ้าขี้เถาท่ีระดับความเขมขน 5% 10% 
และ15% ใชเวลา 1 ชั่วโมง (วิธีท่ี 2) 

ระดับ 

ความเขมขน

(%) 

ผลการทดลอง 

  ลักษณะเสนใย 

ความยาว 

(เฉล่ีย) น้ําหนัก 

(เฉล่ีย) 

ความ 

แข็งแรง 

(เฉล่ีย) 

การยดืตัว

   (เฉล่ีย) 
นิ้ว  ซม. 

5  สีนํ้าตาลออน  การ  
ลอกเสนใยทําไดยาก 
มีสิ่งสกปรกมาก 

 14.0 35   1.82 91.30 1.160 

10 
 สีนํ้าตาลออน การ 

ลอกเสนใยทําไดยาก 
สิ่งสกปรกนอยลง 

  16.8 42   2.38 112.6
0 

1.270 

15 

 สีนํ้าตาลออนลง 

การลอกเสนใยทํา 

งายข้ึน และสิ่ง 

สกปรกนอยลง 

 17.2 43   2.44 79.50 1.240 
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2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

น้ําหนัก (กรัม) 

1%
2%
3%
5%

7%

ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดลองการแยกเสนใยดวยวิธีการ
ตมในโซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 1% 2% 
3% 5% และ7% ใชเวลา 20 นาที (วิธีท่ี 3) 

 

ระดับ 

ความเขมขน 

(%) 

ผลการทดลอง 

ลักษณะเสนใย 

ความยาว 

(เฉล่ีย) น้ําหนัก 

(เฉล่ีย) 

ความ 

แข็งแรง

(เฉล่ีย) 

   การยดืตัว 

      (เฉล่ีย) 
นิ้ว  ซม. 

1    สีเหลืองเขม  มีเย่ือ 

กานใบติดอยูมาก 

 18.0 45   2.52 115.05  2.087 

2  

 สีเหลืองออน  มีเย่ือ 

กานใบนอยลง การ
ลอกเสนใยทําไดงาย
ข้ึน 

  18.8 47   2.34 143.21  1.674 

3  

 สีเหลืองออนมาก ๆ 

สิ่งสกปรกมีไมมาก 

เสนใยขาดงายใน 

ขณะทําการลอก 

 17.2 43   2.50 89.92 1.292 

5 

สีนวล (ออนมาก) 

ไมมีสิ่งสกปรกเหลือ 

อยู  เสนใยขาดงาย 

ในขณะทําการลอก 

 15.6 39   2.21 117.05 1.352 

7 
สีนวล เกือบขาว 

เสนใยขาดหมด
ในขณะทําการลอก 

 16.4 41   2.31 110.21 1.056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลคาเฉล่ียนํ้าหนัก (กรัม) ของเสนใย
ท่ีแยกเสนใยดวยวิธีการตมในโซดาไฟท่ี
ระดับความเขมขน 1% 2%  3%  5% และ 
7% ใชเวลา 20 นาที 

 

 

 

  

 
 

 

แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลคาเฉล่ียของแรงดึงขาด (นิวตัน) 
ของเสนใยที่แยกเสนใยดวยวิธีการตมใน
โซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 1% 2%  3%  
5% และ 7% ใชเวลา 20 นาที 

 

 

 

 
 

 

แผนภูมิท่ี 4 แสดงผลคาเฉล่ียของการยืดตัว (mm) ของ
เสนใยที่ แยก เสนใยด วยวิ ธีการตม ใน
โซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 1% 2%  3% 
5% และ 7% ใชเวลา 20 นาที 

         

แผนภูมิท่ี 1 แสดงผลคาเฉลี่ยความยาว (น้ิว) ของเสนใยท่ีแยก
เสนใยดวยวิธีการตมในโซดาไฟท่ีระดับความ
เขมขน 1% 2% 3%  5% และ 7% ใชเวลา 20 นาที

0
5

10
15
20

ความยาว (นิ้ว) 

1%
2%
3%
5%
7%

0
50

100
150
200 1%

2%
3%
5%

7%แรงดึงขาด (นิวตัน)

0
0.5

1
1.5

2
2.5

การยืดตัว (mm) 

1%
2%
3%
5%
7%
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         จากผลการศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวง 
ที่ดําเนินการศึกษา มี 3 วิธี ผลสรุปไดวาคุณสมบัติที่
เหมาะสมของเสนใยที่ไดคุณภาพสมบูรณ และใยมี
ความเหนียวมากที่สุด คือ การแยกเสนใยดวยวิธีการตม
ในโซดาไฟที่ระดับความเขมขน 2% ใชเวลา 20 นาที  

สรุปผลการศึกษากรรมวิธีในการแยก : 
         เสนใยท่ีเหมาะสม คือ การแยกเสนใยดวยวิธีการ
ตมในโซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 2% ใชเวลา 20 
นาที จึงทําการทดลองซ้ําเพ่ือหาคุณสมบัติที่เหมาะสม
สําหรับการปนเปนเสนดายตอไป  โดยทําการทดลอง  
5 ซ้ํา และไดผลการศึกษา ดังน้ี  
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉล่ียความยาว นํ้าหนัก ความแข็งแรง 
และการยืดตัวของเสนใย ท่ีทําการแยกเสนใย
ดวยวิธีการตมในโซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 
2% ใชเวลา 20 นาที  

ลักษณะของเสนใยที่
แยกดวยวิธีการตมใน

โซดาไฟ 

ระดับความเขมขน 2 %

ใชเวลา  20  นาที 

ผลการทดลอง 

  ความยาว  

  (คาเฉลี่ย) 
น้ําหนัก 

     (gm) 

(คาเฉลี่ย) 

    ความ 

  แข็งแรง 

     (Cn) 

  (คาเฉลี่ย)

 การยืดตัว

     (mm) 

  (คาเฉลี่ย)นิ้ว     ซม. 

ผิวสัมผัสออนนุม 

เสนใยมีสีเหลืองออน 

 17.34 43.30 2.34 143.218 1.674 

 

         ผลการศึกษาคุณสมบัติของเสนดายที่ปนจากเสนใย 
ที่ไดจากการแยกดวยวิธีการตมในโซดาไฟที่ระดับความ
เขมขน 2%  ใชเวลา 20 นาที พบวา มีคาความแข็งแรงของ
เสนดาย เมื่อทดสอบคาแรงดึงขาด เทากับ 13.93 นิวตัน 
และการยืดตัวขณะขาด (รอยละ) เทากับ 2.85 ตามมาตรฐาน
การทดสอบ ASTM D 2256: 2002 

 
 
 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การศึกษาวิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวง
สายพันธุพระราชินี  และความเปนไปไดในการนํา  
เสนใยมาผลิตเปนเสนดาย  มีวัตถุประสงคเ พ่ือหา
วิธีการแยกเสนใยจากกานใบบัวหลวงสายพันธุ       
พระราชินี และการนําเสนใยมาผลิตเปนเสนดาย เปน
การวิจัยเชิงทดลอง   

         ผลสรุปของการศึกษาวิธีการแยกเสนใยมี 3 วิธี 
ดังน้ี วิธีที่ 1 การหมักในนํ้าขี้เถาที่ระดับความเขมขน  
5%  10% และ 15%  ใชเวลา 17 วัน วิธีที่ 2 การตมใน
นํ้าขี้เถาที่ระดับความเขมขน 5% 10% และ15% ใชเวลา 
1 ช่ัวโมง และวิธีที่ 3 การตมในสารโซดาไฟที่ระดับ
ความเขมขน 1% 2% 3% 5% และ 7% ใชเวลา 20 นาที  
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงคขอน้ี พบวา กรรมวิธีใน
การแยกเสนใยท่ีเหมาะสมคือการแยกเสนใยดวยวิธี 
การตมในโซดาไฟท่ีระดับความเขมขน 2% ใชเวลา   
20 นาที ไดเสนใยที่มีคาเฉล่ียความยาวเทากับ 17.34  
น้ิว หรือ 43.30 เซนติเมตร มีนํ้าหนักเทากับ 2.34 กรัม  
มีคาความแข็งแรงของเสนดาย เมื่อทดสอบคาแรงดึง
ขาด เทากับ 143.218 นิวตัน และการยืดตัวขณะขาด 
(รอยละ) เทากับ 1.674  ตามมาตรฐานการทดสอบ 
ASTM D 3822: 2001  สวนผลการทดสอบคุณสมบัติ
ของเสนใยเมื่อนําไปปนเปนเสนดาย  พบวาเสนดายที่
ปนจากเสนใย  ที่ไดจากการแยกดวยวิธีการตมใน
โซดาไฟที่ระดับความเขมขน  2% ใชเวลา  20 นาที  
พบวามีคาความแข็งแรงของเสนดาย  เมื่อทดสอบ
คาแรงดึงขาด เทากับ 13.93 นิวตัน และการยืดตัวขณะ
ขาด (รอยละ)เทากับ 2.85  ตามมาตรฐาน  การทดสอบ 
ASTM  D 2256: 2002 
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ขอเสนอแนะ   
         1. การเลือกกานบัวหลวงมาทําการศึกษาในครั้ง
ตอไปควรเลือกกานบัวที่แกโดยสังเกตจากสีของใบ  
คือ  เปนสีเขียวเขม  หากใชกานบัวหลวงสีออน  จะได
เสนใยท่ีไมมีความแข็งแรงและขาดงาย 

2. การแยกเสนใยไมควรนํามาตากแดด  เพราะจะ
ทําให เสนใยแหงกรอบและแยกเปนเสนใยไมได     
ควรใชวิธี ผ่ึงลม  และแยกเปนเสนขณะเสนใยยังมี
ความช้ืนเล็กนอย 

3. ตัดกานใบบัวทิ้งไวหน่ึงคืนกอนนําไปตม เพ่ือ
ชวยใหกานบัวเกิดความโคงงอและไมหัก 

4. การทุบกานใบบัว  ใหทุบเบาๆ  เ พ่ือใหสิ่ ง
สกปรกที่ติดอยูกับเสนใยหลุดออกไดงายขึ้น   

5. การแยกเสนใยควรลางเสนใยเอาสิ่งสกปรก
ออก  หลังจากลอกเปลือกบัวออกแลวขยี้บัวเบาๆ  เพ่ือ
เอาเน้ือเยื้อที่ติดเสนใยออก แลวนําไปลางในนํ้าสะอาด
อีกครั้ง จากนั้นใชหวีซี่หางๆ หวีเบาๆ เพ่ือใหเสนใย
เรียงตัวดีขึ้น จะทําใหไดเสนใยที่ยาว สะอาด และมี
ปริมาณมากขึ้น 

6. ความเปนไปไดในการนําเศษเสนใยบัวหลวงท่ี
มี เยื่อเกาะอยูมากมาแยกเสนใย  โดยวิธีการดีดปุย  
เชนเดียวกับใยฝาย   และนําไปผสมกับใยชนิดอื่น      
เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติในการปนเปนเสนดายไดมากขึ้น          
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การทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารท่ีมีระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหาร
ตางกันตออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาว 

  
กฤติมา  เสาวกูล1   สําเนาว  เสาวกูล1  และ ญาณัท  หงษเต็งสกุล1 

 

บทคัดยอ—  การทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกันตออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาว วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด  แบงเปน 5 กลุมการทดลองๆ 
ละ 3 ซ้ํา ดังน้ี คือ กลุมการทดลองที่ 1- 5 สรางสูตรอาหารโดยการใชไขนํ้าเปนแหลงโปรตีนในอาหารปลาซึ่งมีโปรตีน
ประมาณ 28 เปอรเซ็นต แตมีพลังงานตางกัน 5 ระดับ คือ 178.35  199.21  223.01  237.10 และ 265.13 Kcal /100 g 
ตามลําดับ ปลาตะเพียนขาวมีนํ้าหนักเฉล่ียเริ่มตนเทากับ 30.07 กรัม  และความยาวเฉล่ียเทากับ 11.00 เซนติเมตร เล้ียงใน
กระชังขนาด 1.5 X 1.5 X 1.5 เมตร3   กระชังละ 60 ตัว  ใหอาหาร 3-5% ตอนํ้าหนักตัวตอวัน เปนระยะเวลา 6 เดือน ทํา
การทดลองท่ีสาขาวิชาประมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบวา 
ปลาตะเพียนขาวมีอัตราการเจริญเติบโตดานนํ้าหนัก อัตราการรอดตาย  และ อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติอยาง (P <0.05) และอัตราการเจริญเติบโตดานความยาวไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P>0.05) สําหรับตนทุนการผลิตและผลตอบแทนการผลิตอาหารที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับ
พลังงาน 265.13 Kcal /100 g ดีที่สุด และเมื่อพิจารณาขอมูลโดยรวมแลวก็พบวาอาหารที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหาร
ที่มีระดับพลังงาน 265.13 Kcal /100 g จะใหผลดีที่สุดในการเล้ียงปลาตะเพียนขาว 
 

คําสําคัญ   ปลาตะเพียนขาว ไขนํ้า  อาหารปลา  พลังงานท่ียอยไดในอาหาร 
 

1. บทนํา 
 

         ปจจุบันประเทศไทยไดมีการพัฒนาการเล้ียงสัตว
นํ้าจืดกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะปลาตะเพียนขาว 
เปนปลานํ้าจืดที่ไดรับความสนใจ และมีการสงเสริม
การเพาะเล้ียงกันอยางแพรหลาย เน่ืองจากเปนสัตวนํ้า
ที่เล้ียงงาย มีความอดทนสูง และเจริญเติบโตเร็ว เน้ือ  
มีรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภคราคาจําหนายใน
ทองตลาดทั่วๆ ไป มีราคาสูงตลอดทั้งป จึงนับเปนสัตว
นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจชนิดหน่ึง 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         1สาขาวิชาประมง  คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  
145 หมู 15 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000 
โทรศัพท: +66(44)-153-062 โทรสาร: +66(44)-153-064 
E-mail:  saowakoon@gmail.com 
 

 
         ในการเล้ียงสัตวนํ้า อาหารนับไดวาเปนปจจัยที่
สําคัญที่สุดปจจัยหน่ึง เน่ืองจากตนทุนในการเลี้ยง 
สัตวนํ้า โดยเฉพาะในเรื่องอาหารประมาณ 50-80 
เปอรเซ็นต ของตนทุนทั้งหมด (ไมคิดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง) ฉะน้ันหากผูเล้ียงไมใหความสําคัญตอ 
การใหอาหารสัตวนํ้า โอกาสท่ีจะเกิดความลมเหลว  
ในการเล้ียงก็จะสูง ซึ่งอาหารที่ใชในการเล้ียงสัตวนํ้า
โปรตีนนับเปนสารอาหารที่มีความสําคัญที่สุด จําเปน
ตอการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว นํ้า      
ในขณะเดียวกันก็จะมีราคาแพงที่สุด ซึ่งในปจจุบัน
วงการอาหารสัตว วัตถุดิบที่มักจะนิยมใชเปนแหลง
โปรตีน ไดแก  วัตถุดิบจําพวกปลาปน และกากถ่ัว  
ตางๆ เน่ืองจากมีโปรตีนสูง แตการนํามาใชมักมีปญหา
เกิดขึ้น  เน่ืองจากปลาปนมีราคาแพง คุณภาพไมคงที่
และหาไดยากในบางฤดูกาล สวนกากถั่วเหลืองที่ผลิต
ไดในบางครั้งก็ไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดมี
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การสั่งซื้อกากถ่ัวเหลืองจากตางประเทศเขามาใชทุกป
และปริมาณการนําเขาก็มีแนวโนมสูงขึ้นทุกป ราคา
กากถ่ัวเหลืองที่ซื้อขายในตลาดโลกก็มีอิทธิพลตอ 
ราคากากถ่ัวเหลืองในประเทศไทยดวย  ทําใหมี
แนวโนมวาจะมีราคาสูงขึ้น และหาไดยากในบาง
โอกาสและบางทองถ่ิน สวนวัตถุดิบอาหารสัตวอื่นก็มี
ปญหาเชนกัน เชน รําละเอียดเหม็นหืน และมีมอด  
เมื่อเก็บไวนาน กากถั่วเขียวมีการปลอมปน และหาได
ยาก[1] จึงจําเปนตองหาวัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูก และหา
ไดงายมาทดแทนเปนบางสวน โดยเฉพาะวัตถุดิบที่หา
ไดงายในทองถ่ิน เชน มูลไก หญาขน กากมะพราว 
ผักตบชวา และแหน  ฯลฯ  มาใช เปนสวนผสมใน
อาหาร  เจษฎา และคณะ [2] ไดทดลองใชมูลไก หญา
ขน กากมะพราว ผักตบชวา และแหน โดยไดทดลอง
กับปลานิล และปลาเปคูแดง จากการทดลองพบวา  
การใชแหน และผักตบชวาเปนสวนผสมในอาหาร   
จะให ผล ดีที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาในด านอั ตร าการ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตาย และผลตอบแทนใน  
การลงทุน  ไข นํ้า เปนวัตถุดิบอาหารที่อยู ในกลุม
เดียวกันกับแหน  มีโปรตีนสูง  โดยมีโปรตีนเฉล่ีย 
23.06% แลวยังประกอบดวยสารอาหาร และกรด     
อมิโนที่จําเปนตอรางกายครบถวนอีกดวย [3] ดังน้ัน
เพ่ือที่จะพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเล้ียงปลาตะเพียน
ขาว เพ่ือชวยลดตนทุนคาอาหาร การศึกษาในครั้งน้ี  
จึงมุงเนนศึกษาผลของการใชไขนํ้าเปนสวนผสมใน
อาหารท่ีมีพลังงานท่ียอยไดในอาหารตางๆ กันตอ
อัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของปลา
ตะเพียนขาว  เ พ่ือ เปนแนวทางในการลดตนทุน
คาอาหาร และการนําวัตถุดิบพ้ืนบานมาใชประโยชน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

2. วิธีการวิจัย 
         การทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มี
พลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกัน  ตออัตราการ
เจริญเติบโต อัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาว  
แบงการทดลองออกเปน 5 กลุมการทดลองๆ ละ 3 ซ้ํา 

โดยศึกษาระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหารที่ตางกัน    
5 ระดับ คือ 178.35  199.21  223.01  237.10 และ 
265.13 Kcal /100 g กําหนดใหมีระดับโปรตีนประมาณ 
28 เปอรเซนต และใชวัตถุดิบปลาปน กากถั่วเหลือง
เหลือง รําละเอียด ปลายขาว และไขนํ้า เปนสวนผสม
ในอาหารเหมือนกันทุกสูตร แตจะกําหนดใหมีระดับ
พลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกัน 5 ระดับ  ปลอยปลา
ตะเพียนขาวลงเล้ียงในกระชังขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 
เมตร จํานวน 15 กระชัง สรางสูตรอาหารใหไดระดับ
พลังงานที่ยอยไดในอาหารตามสูตรที่กําหนด (ตารางที่1) 
และวิเคราะหองคประกอบทางเคมีแตละสูตรอาหาร
ตามวิธีของ A.O.A.C [4] ใหอาหารวันละ 2 ครั้ง      
เชา-เย็น ในอัตรา 3-5% ของน้ําหนักตัวตอวัน โดยปรับ
อัตราการใหอาหารทุกๆ 2 สัปดาห ตามขนาดท่ีปลา  
โตขึ้น ทําการตรวจสอบคุณสมบัตินํ้าทั้งในกระชัง  
และนอกกระชัง ทุกๆ 2 สัปดาห  วิเคราะหหาความ
แตกตางของนํ้าหนัก ความยาว อัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะ (Specific growth rate : SGR) อัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative growth rate : RGR)  
อัตราการรอดตายและ อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือ 
โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) ถาพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ จะทํา
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของชุดการทดลองดวยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)    
         ทํ าก ารทดลอง  ณ  สาขา วิชาประมง  คณะ
เกษตรศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร  ระยะเวลา 6 เดือน 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหาร 
ที่มีระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกัน 5 ระดับ 
ในการใชเล้ียงปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนมีนํ้าหนัก
เฉล่ียเริ่มตน เทากับ 30.07  0.12 กรัม และความยาว
เฉล่ียเทากับ 11.00  0.06 เซนติเมตร ไดผลการทดลอง
ดังน้ี     
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ตารางท่ี 1 แสดงสวนผสมของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตอาหารสําเร็จรูปโดยใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหาร ตามระดับ
พลังงานท่ียอยไดในอาหารที่ตางกัน 5 ระดับ 

 

วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ
(บาท/กก.) 

สูตรอาหาร 
T1 T2 T3 T4 T5 

ปลาปน 40 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 
กากถ่ัวเหลือง 27 25.60 22.70 20.00 18.00 18.00 
ไขนํ้า 2 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 
ปลายขาว 18 0.00 2.00 12.00 14.00 18.60 
รําละเอียด 12 0.00 8.50 11.20 16.50 13.60 
นํ้ามันพืช 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 
Filler  - 32.40 24.80 14.80 9.50 4.80 
Premix 120 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
โปรตีน(เปอรเซ็นต) 27.96 27.98 28.01 28.00 28.01 
พลังงานในอาหาร(Kcal/ 100 g)2 178.35 199.21 223.01 237.10 265.13 
ราคาตนทุนอาหาร(บาท/กก.)3 18.40 20.21 21.60 22.06 22.54 

    
1. อัตราการเจริญเติบโต 

         การเจริญเติบโตของปลาตะเพียนขาวที่เล้ียงดวย
อาหารเม็ดที่มีระดับพลังงานตางกัน 5 ระดับ คือ 178.35 
199.21  223.01  237.10 และ 265.13 Kcal /100 g เมื่อ
สิ้นสุดการทดลอง พบวา ปลาตะเพียนขาวมีนํ้าหนัก
เฉลี่ยเทากับ 64.98  1.11   68.78  1.34  76.22  
0.30 78.16  0.83 และ 82.53  1.24 กรัม ตามลําดับ 
(ตารางที่ 2) ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญทุกกลุมการทดลอง  ดานความยาวเฉลี่ย
เทากับ 18.60  0.66 18.79  0.39 18.82  1.11 
18.72  0.37 และ19.08  0.16 เซนติเมตร 
ตามลําดับ (ตารางที่ 3) พบวาไมมีความแตกตางกัน 
สถิติ (P>0.05) ซึ่งปลาตะเพียนขาวที่ใชไขนํ้าเปน
สวนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงาน 265.13 Kcal 
/100 g จะมีอัตราการเจริญเติบโตดีที่สุด รองลงมา คือ 
ระดับพลังงาน 237.10  223.01  199.21 และ 178.35 
Kcal /100 g ตามลําดับ  
 

2. อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการเจริญเติบโต
สัมพัทธ 
 

         อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะของปลาตะเพียน
ขาวที่ เล้ียงดวยอาหารเม็ดที่มีระดับพลังงานตางกัน 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะมีความแตกตางทางสถิติ 
(P<0.05) อาหารท่ีใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มี
ระดับพลังงาน 265.13 Kcal /100 g มีอัตราการ
เจริญเติบโตจําเพาะสูงสุด เทากับ 0.562  0.013 
เปอรเซ็นตตอวัน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ และอาหารที่มีระดับพลังงาน 178.35 Kcal /100 g 
มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตํ่าสุด มีคาเทากับ 0.429  
 0.010 เปอรเซ็นตตอวัน (ตารางที่ 4) 
 

         อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธของปลาตะเพียน
ขาวที่ เล้ียงดวยอาหารเม็ดที่มีระดับพลังงานตางกัน 
อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ (ตารางที่ 4) 
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ตารางท่ี 2 นํ้าหนักเฉล่ีย (กรัม) ของปลาตะเพียนขาวที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหาร ท่ีมีระดับพลังงานท่ียอยไดใน
อาหารตางกัน      

 

ระยะเวลา 
(สัปดาห) 

สูตรอาหาร 
T1  T2  T3  T4  T5  

2 34.17  1.41ab 34.52  0.68ab 34.95  0.58ab 33.54  0.87b 35.29  0.41a 
4 38.25  0.86ab 38.94  0.19ab 39.66  0.56a 37.89  1.19b 39.27  0.33ab 
6 42.12  0.18d 43.21  1.29cd 44.25  1.08bc 45.67  0.75b 47.61  0.72a 
8 45.87  1.09c 47.30  1.27bc 48.80  0.35b 52.17  0.43a 51.21  0.66a 
10 49.32  1.00d 51.16  1.61c 53.17   0.18b 55.15  0.30a 56.39  0.46a 
12 52.50  0.62d 54.66  0.74c 57.14  0.25b 57.69  1.07b 59.46  0.63a 
14 55.37  0.78c 57.99  2.15cc 60.86  1.76bc 62.57  2.36ab 64.19  0.32a 
16 58.12  0.89d 61.11  1.90c 64.51  0.54b 68.32   0.74a 70.27  0.72a 
18 60.47  0.93d 63.92  0.73c 67.88  1.23b 69.48  1.07b 72.31 0.77a 
20 62.68  0.41d 66.51  0.67c 70.87  1.58b 72.54  1.09b 75.41  0.89a 
22 64.20  1.34d 68.53  0.55c 73.76  2.10b 74.69  1.29b 78.29  0.44a 
24 64.98  1.11e 68.78  1.34d 76.22  0.30c 78.16  0.83b 82.53  1.24a 

 
ตารางที่ 3  ความยาวเฉล่ีย (เซนติเมตร) ของปลาตะเพียนขาวท่ีใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหาร ท่ีมีระดับพลังงานท่ียอย

ไดในอาหารตางกัน 
 

 ระยะเวลา 
(สัปดาห) 

สูตรอาหาร 
T1  T2  T3  T4  T5  

2 13.40  0.81 a 13.25  1.46 a 12.97  0.56 a 13.97  0.15 a 13.82  0.63 a 
4 15.10  0.66 a 15.42  0.86 a 14.31  0.51 a 14.56  0.95 a 14.59  1.12 a 
 6 15.30  0.85 a 15.34  1.09 a 15.13  0.30 a 15.32  0.58 a 15.78  0.50 a 
8 16.20  0.35 a 16.19  0.43 a 16.24  0.46 a 16.59  0.73 a 16.37  0.42 a 
10 16.40  0.96 a 16.55  1.07 a 16.49  0.69 a 16.47  0.69 a 16.69  0.24 a 
12 16.70  0.44 a 16.81  0.40 a 16.57  0.81 a 16.97  1.56 a 16.87  0.21 a 
14 17.00  0.56 a 17.29  0.43 a 17.09  0.25 a 17.32  0.44 a 17.20  0. 30 a 
16 17.20  0.46 a 17.29  0.27 a 17.24  0.36 a 17.58  0.72 a 17.53  0.40 a 
18 17.90  1.00 a 18.01  0.52 a 18.00  0.53 a 17.68  0.32 a 18.09  0.27 a 
20 17.91  0.51 a 18.21  0.54 a 18.49  0.19 a 18.34  0.47 a 18.52  0.28 a 
22 18.30 0.36 a 18.46  0.59 a 18.51  0.66 a 18.66  0.36 a 18.79  0.48 a 
24 18.60  0.66 a 18.79  0.39 a 18.82  1.11 a 18.72  0.37 a 19.08  0.16 a 
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ตารางท่ี 4 อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ(SGR) อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (RGR) อัตราการรอดตาย อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (FCR) และตนทุนคาอาหารตอการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัม 

 

กลุมทดลอง SGR (%/วัน) RGR(ซม./วัน) อัตราการรอด (%) FCR ตนทุนคาอาหาร 
T1 0.429   0.010 d 0.032   0.001a 75.83  1.27 b 2.21  0.09 a  40.66  0.16 a 
T2 0.461  0.010 C 0.033  0.002a 76.67   3.77 b 1.99  0.04 b 40.22  0.10b 
T3 0.518  0.007 b 0.033  0.001a 78.33   3.41b      1.95  0.02b 42.12  0.17 b 
T4 0.532  0.008 b 0.032  0.003a 84.79   2.89a      1.81  0.03c 39.93  0.21c 
T5 0.562  0.013 a 0.034  0.003a 89.17   5.20a       1.75  0.11c 39.45  0.11c 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปนคาเฉล่ีย  SD ตาราง 2 และ 3 อักษร a b c.. ที่อยูในแนวนอนเดียวกัน และ  
ตารางที่ 4 ที่อยูในแนวต้ังเดียวกัน ถาอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   

 
3. อัตราการรอด 
 

         อัตราการรอดของของปลาตะเพียนขาวที่เล้ียงดวย
อาหารเม็ดที่มีระดับพลังงานตางกัน อัตราการรอดมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติ สูตรอาหารท่ีทําให
ปลาตะเพียนมีอัตราการรอดสูงที่สุด ไดแก กลุมการ
ทดลองที่ 5 มีคาเทากับ 89.17 5.20 เปอรเซ็นต แต   
ไมแตกตางทางสถิติกับกลุมการทดลองที่  4 มีคา   
เทากับ 84.79  2.89 เปอรเซ็นต และแตกตางกันอยาง
มีนัยทางสถิติจากลุมการทดลอง1 2 และ 3 มีอัตรา
การรอดตายเทากับ 75.83  1.27 76.67  3.77 
และ 78.33   3.41 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 
 

4. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และตนทุนคาอาหาร 
 

         อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือของปลาตะเพียน
ขาวที่ เล้ียงดวยอาหารเม็ดที่มีระดับพลังงานตางกัน      
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดย
อาหารที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับ
พลังงาน 265.13 และ 237.10 Kcal /100 g มีคาตํ่าสุด
เทากับ 1.75  0.11 และ 1.81  0.03 ซึ่งแตกตางจาก
กลุมการทดลองที่ 1 2 และ 3 และอาหารที่ใชไขนํ้า เปน
สวนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงาน 223.01 199.21 
และ 178.35 Kcal /100 g มีคาเทากับ 1.95  0.02   1.99 
 0.04   และ 2.21  0.09   ตามลําดับ (ตารางที่ 4) 

 
       สวนตนทุนคาอาหารตอการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อปลา 1 กิโลกรัม พบวาในกลุมการทดลองที่ 4 
และ 5 มีคาตํ่าที่สุด และไมแตกตางกันทางสถิติ แต
แตกตางจากกลุมการทดลองที่ 1 2 และ3 (ตารางที่ 4) 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         การทดลองใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มี
ระดับพลังงานที่ยอยไดในอาหารตางกันตออัตราการ
เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลาตะเพียนขาว 
พบวาอาหารที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมที่มีระดับพลังงาน 
265.13 Kcal /100 g มีอัตราการเจริญเติบโตและอัตรา
การอดดีที่สุด รวมถึงตนทุนการผลิตและผลตอบแทน
การผลิต และเมื่อพิจารณาขอมูลโดยรวมแลวก็พบวา
อาหารที่ใชไขนํ้าเปนสวนผสมในอาหารที่มีระดับ
พลังงาน 265.13 Kcal /100 g จะใหผลดีที่สุดในการ
เล้ียงปลาตะเพียนขาว 
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การใชสบูดําสกัดนํ้ามนัเปนแหลงโปรตีนในอาหารปลานิล 
 

สําเนาว  เสาวกูล1  กฤติมา  เสาวกูล1  และ ญาณัท  หงษเต็งสกุล1 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยน้ีดําเนินการศึกษาการใชสบูดําสกัดนํ้ามันเปนแหลงโปรตีนในอาหารปลานิลแปลงเพศที่เล้ียงใน
กระชัง วางแผนการทดลองแบบสุมตลอด แบงเปน 6 กลุมการทดลอง ๆ ละ 3 ซ้ํา ดังน้ี คือ กลุมการทดลองที่ 1- 6 สราง
สูตรอาหารโดยการใชสบูดําสกัดนํ้ามันเปนแหลงโปรตีนในอาหารที่ระดับ  0  10  20  30  40 และ 50 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ ใชปลานิลแปลงเพศนํ้าหนักเฉล่ีย 50 กรัม และความยาวเฉล่ีย 13.24 เซนติเมตร เล้ียงในกระชังขนาด 1X1 X1 
เมตร3  กระชังละ 60 ตัว  ใหอาหาร 3-5% ตอนํ้าหนักตัวตอวัน เปนระยะเวลา 6 เดือน ทําการทดลองท่ีสาขาวิชาประมง  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาปลานิลในกลุมการทดลองท่ี 1-6 
มีนํ้าหนักเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 275.51  4.96  251.37  1.34  242.32  4.97  246.59  1.32  238.48 
 1.67 และ 221.94  3.97 กรัม ตามลําดับ และความยาวเฉล่ียเทากับ 23.15  0.26  22.84  0.37  21.82  0.27  22.55 
 0.36  21.63  0.56 และ 20.84  0.60 เซนติเมตร ตามลําดับ โดยกลุมการทดลองที่ 1 มีนํ้าหนักสูงสุด(P<0.05) และ
กลุมการทดลองที่ 1 และ 2 มีความยาวเฉล่ียสูงสุด (P<0.05) อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific Growth Ratio; SGR) 
มีคาเทากับ 0.948  0.010  0.896  0.029 0.877  0.011 0.886  0.029 0.867  0.038 และ 0.828  0.010 
เปอรเซ็นตตอวัน ตามลําดับ อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative Growth Rate; RGR) มีคาเทากับ 0.041  0.001  
0.040  0.001  0.037  0.001  0.039  0.001   0.036  0.002 และ 0.033  0.002 มิลลิเมตร ตามลําดับ โดยกลุมการ
ทดลองที่ 1 และ 2 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะและอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธสูงที่สุด (P<0.05)  ดานอัตราการรอด 
ทุกกลุมการทดลองไมมีความแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) กลุมการทดลองที่ 6 มีอัตราการรอดตายสูงสุดเทากับ 83.89 
 2.55 เปอรเซ็นต สําหรับอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือมีคาเทากับ 2.00  0.01  2.00  0.008  1.97  0.03  2.05  
0.08  2.07  0.06  และ 2.15   0.04   ตามลําดับ และมีคาตํ่าสุดในกลุมการทดลองที่ 3 (P<0.05) สวนตนทุนคาอาหาร
ตอการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัม  คาเทากับ 47.13  0.12  44.48  0.47   41.32  1.15  39.46  0.44 
36.15  0.07 และ 34.29  0.93 บาท  ตามลําดับ พบวาในกลุมการทดลองที่ 6 มีคาตํ่าที่สุด   
 

คําสําคัญ   สบูดํา  การใชสบูดําสกัดนํ้ามันในอาหารปลา  อาหารปลา 
 

1. บทนํา 
 

         สบูดํา เปนพืชทดแทนพลังงานที่สามารถพัฒนา
เปนนํ้ามันไบโอดี เซล  ปจจุบันมีการสง เสริมให
พัฒนาการใชงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งหากมีการใช
อยางแพรหลาย และทําใหอุตสาหกรรมการเพาะปลูก 
 
 

         1สาขาวิชาประมง   คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร 
145  หมู 15 ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร จ.สุรินทร 32000  
โทรศัพท: +66(44)-153-062 โทรสาร: +66 (44)-153-064   
E-mail:  saowakoon@gmail.com 

 
อุตสาหกรรมการแปรรูปตางๆ จะเกิดขึ้นตามมา [1,2]  
มีการวิจัยและพัฒนาการใชประโยชนในดานพลังงาน 
และสิ่งสุดทายของกระบวนการจะมีกากสบูดําเกิดขึ้น  
โดยเฉพาะเมล็ดสบูดําหลังจากการสกัดนํ้ามันจะเปน
ของเหลือใชที่สามารถนําไปใชประโยชนตอไปได ใน
ดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า เมล็ดสบูดําหลังการสกัด
นํ้ามันสามารถนํามาใชเปนแหลงโปรตีนในอาหาร
สําหรับเล้ียงปลาได ดังน้ัน จึงควรศึกษาวิจัยเพ่ือการใช
ประโยชนจากผลผลิตที่เหลือจากการสกัดนํ้ามันของ
สบูดําเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด [3] การศึกษาวิจัย
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และพัฒนาการใชประโยชนจากกากสบูดําจะเปนการ
เพ่ิมมูลคาไดโดยตรง อัตราสวนกากสบูดําที่เหมาะสม 
ที่สามารถเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการของกากสบูดําได 
และศึกษาการพัฒนาประกอบเปนอาหารสําเร็จรูป
สําหรับเล้ียงสัตว ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีศึกษาในปลานิล
แปลงเพศ  โดยใชกากสบู ดําที่สกัดนํ้ามันแลวเปน
สวนผสมอาหาร  ซึ่งจะสามารถชวยเพ่ิมมูลคาของกาก
สบูดําไดตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
          การทดลองแบงเปน 6 กลุมการทดลองๆ ละ     
3 ซ้ํา คือ การสรางสูตรอาหารสําหรับปลานิลแปลงเพศ 
นํ้าหนักเฉลี่ย 50 กรัม ความยาว 13.24 เซนติเมตร เล้ียง
ในกระชังขนาด 1 X 2 X 1 เมตร3จํานวน 18 กระชังๆ 
ละ 50 ตัว  โดยใหอาหารแตละสูตรจะมีการเสริมกาก
สบูดํา (กอนนํามาใชนําไปน่ึงดวยความรอน เปนเวลา   
1 ช่ัวโมง เพ่ือกําจัดสารพิษที่มีอยูในกากเมล็ดสบูดํา)  
เปนแหลงโปรตีนในอาหารเล้ียงปลานิลแปลงเพศใน
อัตราสวนตางๆ กัน ดังน้ี 0 10 20 30 40 และ 50 
เปอรเซ็นต โดยวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของ

วัตถุดิบแตละชนิดกอน  ตามวิธีของ  A.O.A.C. [4]  
(ตารางท่ี 1) และนําไปสรางสูตรอาหารใหไดปริมาณ
โปรตีนตามสูตรที่กําหนด (ตารางที่ 2) ใหอาหารวันละ   
2 ครั้ง เชา-เย็น ในอัตรา 3-5% ของนํ้าหนักตัวตอวัน 
โดยปรับอัตราการใหอาหารทุกๆ 2 สัปดาหตามขนาด 
ที่ปลาโตขึ้น ทําการตรวจสอบคุณสมบัตินํ้าในกระชัง
และนอกกระชัง ทุกๆ 2 สัปดาห  
         วิเคราะหหาความแตกตางของนํ้าหนัก ความยาว 
อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (Specific growth rate : 
SGR) อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (Relative growth 
rate : RGR)  อัตราการรอด และอัตราการเปล่ียนอาหาร
เปนเน้ือโดย วิธีวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) ถาพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ จะทํา
การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของชุดการทดลองดวยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)  ทําการ
ทดลอง ณ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร ต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 ถึง เดือน
มีนาคม 2552 

 
ตารางที่ 1  ผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมี(รอยละ) ของวัตถุดิบอาหารท่ีใชในการสรางสูตรอาหารสําเร็จรูป   
 

วัตถุดิบ ความชื้น โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา เย่ือใย 
ปลาปน 8.72 52.56 3.27 8.14 26.11 0.48 
กากสบูดํา 7.21 16.37 33.58 1.59 4.51 4.27 
กากถ่ัวเหลือง 8.72 40.21 44.21 1.44 5.61 6.39 
รําละเอียด 7.61 12.50 69.30 12.79 8.90 11.00 
ปลายขาว 10.22 8.01 59.84 1.31 1.96 1.12 
มันสําปะหลัง 9.56 2.15 81.59 0.95 2.80 3.59 
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ตารางที่ 2  สวนผสมวัตถุดิบ(รอยละ) ปริมาณโปรตีนและราคาของอาหารเม็ดสําเร็จรูปในแตละสูตร  
 

วัตถุดิบ ราคาวัตถุดิบ 
(บาท/กก.) 

ระดับการใชสบูดําเปนแหลงโปรตีนในอาหาร(เปอรเซ็นต) 
T1(0) T1(10) T3(20) T4(30) T5(40) T5(50) 

ปลาปน 40 20 20 20 20 20 20 

กากสบูดํา - 0 10 20 30 40 50 

กากถ่ัวเหลือง 27 8 8 8 8 8 8 

รําละเอียด 12 28 21 14 7 0 0 

ปลายขาว 18 0 7 14 21 28 28 

มันสําปะหลัง 4 3 3 3 3 3 3 

Premix 120 1 1 1 1 1 1 

รวม 100 100 100 100 100 100 

โปรตีน(เปอรเซ็นต) 29.91 29.91 29.92 29.90 29.90 29.90 

ราคาตนทุนอาหารตอกก.(บาท)  23.62 22.27 20.93 19.26 17.49 15.94 
 

หมายเหตุ : 1. ขอมูลราคาวัตถุดิบ (เฉล่ีย) ณ พ้ืนที่จังหวัดสุรินทร   
 2. วิตามินและแรธาตุ 500 กรัม ประกอบดวย วิตามินเอ 800,000 หนวยสากล วิตามินดี 3 100,000 หนวย
สากล วิตามินอี 6,000 หนวยสากล วิตามินซี 1.5 กรัม วิตามินบี 1 1 กรัม วิตามินบี 2 1.8 กรัม วิตามินบี 6 1.8 กรัมวิตามิน
บี 12 0.004 กรัม กรดโฟลิก 0.36 กรัม โคลีน 320 กรัม กรดแพนโททินิค 4 กรัม กรดนิโคทีนิค 1.5 กรัม ซิทรานาแซนทิน 
1.6 กรัม ไอโอดีน 0.4 กรัม ซีลีเนียม 0.04 กรัม สังกะสี 16 กรัม แมงกานีส 20 กรัม เหล็ก 10 กรัม ทองแดง 0.4 กรัม 
โคบอลต 0.4 กรัม เมทไธโอนีน 50 กรัม ไลซีน 100 กรัม สารถนอมคุณภาพอาหารสัตว 16 กรัม สื่อเติมจนครบ              
1 กิโลกรัม 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

1. อัตราการเจริญเติบโต 
 

         นํ้าหนักเฉล่ียของปลานิลแปลงเพศที่ทดลองเมื่อ 
มีอายุ  2-24 สัปดาห  เมื่อสิ้นสุดการทดลอง  พบวา 
นํ้าหนักของปลานิลแปลงเพศในกลุมการทดลองท่ี 1   
มีนํ้าหนักเฉล่ียสูงที่สุดเทากับ 275.51   4.96 กรัมและ
ปลาในกลุมการทดลองที่ 6 มีนํ้าหนักเฉล่ียตํ่าสุดเทากับ 
221.94  3.97 กรัม โดยกลุมการทดลองที่ 1 มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กับทุกกลุมการ
ทดลอง (ตารางที่ 3) ความยาว พบวา กลุมการทดลองที่ 1 
มีความยาวเฉล่ียสูงที่สุดเทากับ 23.150.26 เซนติเมตร  

 

 
และไมแตกตางกันทางสถิติกับกลุมการทดลองที่ 2 
และ 4 สวนกลุมการทดลองท่ีมีความยาวเฉล่ียตํ่าสุด 
ไดแกกลุมการทดลองท่ี 6 มีคาเทากับ 20.84  0.06 
เซนติเมตร (ตารางที่ 4) 
 

2 . อัตราการ เจ ริญ เ ติบโตจํ า เพาะและ อัตราการ
เจริญเติบโตสัมพัทธ 
 

         การเจริญเติบโตจําเพาะเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
กลุมการทดลองที่1 และ 2  มีอัตราการเจริญเติบโต
จําเพาะเทากับ 0.948  0.010 และ 0.896  0.029  
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เปอรเซ็นตตอวัน และไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 
กับกลุมการทดลองที่  4  มีอัตราการเจริญเติบโต   
จําเพาะเทากับ 0.886  0.029 เปอรเซ็นตตอวัน และ
กลุมการทดลองที่ 3 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ
เทากับ 0.877  0.011 เปอรเซ็นตตอวัน ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ กับกลุมการทดลองที่ 4 กลุมการ

ทดลองที่ 5 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะเทากับ 0.867 
 0.038 เปอรเซ็นตตอวัน แตไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ กับกลุมการทดลองท่ี 3 และกลุมการทดลอง 
ที่ 6 มีอัตราการเจริญเติบโตจําเพาะตํ่าสุดเทากับ 0.828 
 0.010 เปอรเซ็นตตอวัน ซึ่งมีความแตกตางกันทาง
สถิติ (P<0.05) กับทุกกลุมการทดลอง (ตารางที่ 5) 

 
ตารางที่ 3  นํ้าหนักเฉลี่ย (กรัม) ของปลานิลแปลงเพศท่ีใชกากสบูดําเปนแหลงโปรตีนในอาหาร  
 

ระยะเวลา 
การเล้ียง

ระดับกากสบูดําเปนแหลงโปรตีนในอาหาร (เปอรเซน็ต) 
T1 (0) T2 (10) T3 (20) T4 (30) T5 (40) T6 (50)

2 64.25±1.34a 56.87±1.67a 61.28±2.05a 56.87±1.67a 59.67±1.64 a 58.87±1.95a

4 79.25±0.24 a 74.21±1.82a 74.55± 1.97a 74.21±1.82a 72.59± 1.57 a 73.24±2.04a

6 86.02±1.57 a 78.33±1.61a 82.75±1.81a 78.33±1.61a 79.36±1.38 a 76.39±1.92a

8 94.33±2.27 a 90.44±1.64a 92.64±2.37a 90.44±1.64a 89.33±1.42 a 88.29±1.86a

10 102.97±1.94 a 98.91± 1.99a 101.88±2.40a 98.91±1.84a 99.78±1.51 a 102.70±1.93a

12 122.59±2.09 a 120.49 ±2.52a 119.27±2.23a 120.49±1.50a 117.90±1.75 a 119.68±2.09a

14 147.25±0.98 a 139.45±4.18ab 127.58±7.24c 134.21±5.47bc 126.41±6.36c 129.42±3.81c

16 164.12±0.86 a 146.24±2.72b 137.01±2.04c 139.84±2.11bc 134.15±6.99c 135.26±5.40c

18 184.03±3.89 a 161.24±2.68b 152.15±3.06c 143.54±5.94cd 146.14±6.56cd 139.75±6.04d

20 221.24±2.85 a 189.74±1.54b 172.58±2.48c 164.37±5.94cd 170.30±6.38c 154.34±3.93d

22 242.37±2.00 a 215.04±4.81b 195.72±4.97c 184.25±7.33d 197.57±7.81c 183.24±2.58d

24 275.51±4.96 a 251.37±1.34b 242.32±4.97b 246.59±1.32b 238.48±1.67bc 221.94±3.97c 

 

 

ตารางที่ 4 ความยาวเฉลี่ย (เซนติเมตร) ของปลานิลแปลงเพศท่ีใชกากสบูดําเปนแหลงโปรตีนในอาหาร 
 

ระยะเวลา 
การเล้ียง(สัปดาห) 

ระดับกากสบูดําเปนแหลงโปรตีนในอาหาร (เปอรเซน็ต) 

T1(0) T2(10) T3(20) T4(30) T5(40) T6(50) 
2 14.67±1.18 a 14.22±0.64 a 14.69±1.89 a 14.32±1.34 a 14.91±0.98 a 14.38±0.59 a

4 15.15±1.04 a 15.09±0. 59 a 15.51±2.07 a 15.43±0.99 a 15.23±0.72 a 15.43±0.76 a

6 15.95±0.98 a 16.27±0.68 a 16.02±1.86 a 15.89±1.43 a 15.87±1.03 a 15.61±0.77 a

8 16.94±1.11 a 17.09±0.42 a 17.23±0.98 a 16.99±1.32 a 16.69±0.63 a 16.54±0.71 a

10 17.29±1.05 a 17.55±0.36 a 17.69±1.26 a 17.51±1.28 a 17.56±1.07 a 17.73±0.63 a

12 18.69±1.17 a 18.32±0.58 a 18.09±1.35 a 18.03±1.46 a 18.29±1.10 a 18.35±0.58 a

14 18.73±0.18 a 18.50±0.30 a 18.26±0.31 a 18.51±0.17 a 18.29±0.31 a 18.42±0.40 a

16 19.81±0.82 a  18.69±0.87 ab 18.41±0.34 b 18.64±0.54ab 18.64±0.59 ab 18.50±0.53 b

18 20.32±0.57 a  19.42±0.66 ab 18.95±0.61b 18.53±0.17b 18.94±0.77b 18.71±0.51b

20 21.31±0.32 a 20.16±0.18b 19.96±0.34b 19.87±0.66b 19.90±0.28b 18.87±0.68c

22 22.64±0.86 a 20.72±0.51b 20.37±0.27b 20.34±0.51b 20.57±0.56b 20.35±0.20b

24 23.15±0.26 a 22.84±0.37 a 21.82±0.27bc  22.55±0.36 ab 21.63±0.56c 20.84±0.60d

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปนคาเฉล่ีย  SD ตารางที่ 3 และ 4 อักษร a b c.. ที่อยูในแนวนอนเดียวกัน 
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ตารางที่ 5  อัตราการเจริญเติบโตจําเพาะ (SGR) อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ (RGR) อัตราการรอดตาย อัตราการ
เปล่ียนอาหารเปนเน้ือ (FCR) และตนทุนคาอาหารตอการเปลี่ยนอาหารเปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัม 

  

กลุมทดลอง SGR (%/วัน) RGR (ซม./วัน)  อัตราการรอด (%) FCR ตนทนุคาอาหาร 
T1 0.948  0.010a    0.041  0.001a 81.67  11.55a 2.00  0.01ab 47.13  1.12 d 
T2 0.896  0.029a    0.040  0.001a 80.00  7.64a 2.00  0.01ab 44.48  0.47 cd 
T3 0.877  0.011bc    0.037  0.001bc 77.78  3.85a 1.97 0.03a 41.32  1.15 cd 
T4 0.886  0.029ab    0.039  0.001ab 82.22  6.74a 2.05  0.08ab 39.46  0.44 c 
T5 0.867  0.038c    0.036  0.002c 81.11  4.19a 2.07  0.06b 36.15  0.07 b 
T6 0.828  0.010d    0.033  0.002d 83.89  2.55a 2.15  0.04c 34.29  0.93a 

 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางเปนคาเฉล่ีย  SD ตารางที่ 3 และ 4 อักษร a b c.. ที่อยูในแนวนอนเดียวกัน และ ตาราง
ที่ 5 ที่อยูในแนวต้ังเดียวกัน ถาอักษรตางกันแสดงวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    
 

         อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธเมื่อสิ้นสุดการ
ทดลอง  กลุมการทดลองที่  1 2 และ  4 ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ  มีอัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธ
สูงสุดเทากับ 0.041  0.001 0.040  0.001 และ 0.039 
 0.001  เซนติเมตรตอวัน และกลุมการทดลองที่ 3 มี
อัตราการเจริญเติบโตสัมพัทธเทากับ 0.037  0.001 
เซนติเมตรตอวัน ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กับ
กลุมการทดลองท่ี 4 และกลุมการทดลองที่ 5 ซึ่งมีอัตรา
การเจริญเติบโตสัมพัทธเทากับ 0.036  0.002  
เซนติเมตรตอวัน แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
กับกลุมการทดลองที่ 3 โดยกลุมการทดลองที่ 6 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสัมพัทธตํ่าสุดเทากับ 0.033  0.002 
เซนติเมตรตอวัน ซึ่งมีความแตกตางกันทางสถิติกับ  
ทุกกลุมการทดลอง (ตารางที่ 5) 

3. อัตราการรอด 
 

         อัตราการรอดในทุกกลุมการทดลองไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ โดยกลุมการทดลองที่ 6 มีอัตรา
การรอดสูงสุดเทากับ 83.89  2.55 เปอรเซ็นต โดย
กลุมการทดลองที่ 4  1 5 2 และ 3  มีอัตราการรอด
เทากับ 82.22  6.74  81.67  11.55  81.11  4.19  
80.00  7.64 และ 77.78  3.85 เปอรเซ็นต ตามลําดับ
(ตารางที่ 5) 

 

4. อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือ และตนทุนคาอาหาร  

         เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบวาอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนเน้ือในกลุมการทดลองที่ 1-6 มีคาเทากับ 
2.00  0.01 2.00  0.01 1.97  0.03 2.05  
0.08   2.07  0.06 และ 2.15  0.04 ตามลําดับ 
(ตารางที่ 5) กลุมการทดลองที่ 3 มีคาตํ่าสุดแตไม
แตกตางจากกลุมการทดลองที่ 1 2 และ 4 
         สวนตนทุนคาอาหารตอการเปลี่ยนอาหารเปน
เนื้อปลา 1 กิโลกรัมในกลุมการทดลองที่ 1-6 มีคา
เทากับ47.13  1.12  44.48  0.47  41.32  1.15  
39.46 0.44  36.15  0.07 และ 34.29  0.93 
บาท ตามลําดับ (ตารางที่ 5) กลุมการทดลองที่ 6 มี 
ความแตกตางทางสถิติกับทุกกลุมการทดลอง 

5. คุณสมบัตินํ้าตลอดการทดลอง 

         จากการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติ นํ้าพบวามี
คาสูงสุด และคาตํ่าสุดตลอดระยะเวลาการทดลองดังน้ี 

- คาออกซิเจนที่ละลายนํ้า  4.9-7.2   mg/l 
- คาความเปนกรดเปนดาง  6.9-9.25 
- คาความเปนดาง  75-90 mg/l   
- คาความกระดาง 85-95 mg/l  
- คาอุณหภูมิ   26-33.6 oC   
- คาความโปรงแสง 40-64 ซม. 
- คาแอมโมเนีย 0.00 - 0.01  mg/l   
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4. สรุปผลการวิจัย 
         การใชกากสบูดําที่สกัดนํ้ามันมาเปนสวนผสม
ในอาหารสัตวนํ้า สามารถใชผสมได ในการทดลอง
ครั้งน้ีใช  การทดลองกับปลานิลแปลงเพศ พบวามี   
การเจริญเติบโตปกติ เชนเดียวกันกับสูตรอาหารที่ไม
ผสมกากเมล็ดสบูดํา  อัตราการรอดไมแตกตางกัน และ
มีอัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือโดยการเสริมกาก   
สบูดําในสูตรอาหาร ปริมาณ 20 เปอรเซ็นต ทําใหมี
อัตราการเปล่ียนอาหารเปนเน้ือตํ่าที่สุด และมีตนทุน  
คา อาหารตอการเปล่ียนอาหาร เปนเน้ือปลา 1 กิโลกรัมตํ่า
กวาการไมผสมกากสบูดําสกัดนํ้ามันประมาณ 6 บาท 
โดยกอนนํามาผสมอาหารนั้นใหนําไปน่ึงดวยความ
รอน เปนเวลา 1 ช่ัวโมง เพ่ือกําจัดสารพิษที่มีอยูในกาก
เมล็ดสบูดํากอน เพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอสัตวนํ้า 
ดังน้ัน การใชกากสบูดําเปนสวนผสมในอาหารเล้ียง
ปลานิลแปลงเพศ สามารถใชเปนสวนผสมไดและ 
สามารถชวยลดตนทุนการผลิตอาหาร ทําใหเกษตรกร 
มีรายไดในการเล้ียงสัตวนํ้าเพ่ิมมากขึ้น   
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ที่มีศักยภาพ 25 ก.ค. 2548 สืบคนไดจาก 
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[3]   สมบัติ ชิณะวงศ. 2548. สบูดําพืชพลังงานทดแทน
ที่มีศักยภาพ 3 ส.ค. 2548 สืบคนไดจาก 
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การพัฒนาผลิตภัณฑบะหมี่ขาวเจา 
 

ทศพร  นามโฮง1 ปาริฉัตร สุรามาตร2และ  รวิวรรณ  เกตุประยูร3 
 

บทคัดยอ—   ศึกษาการทําบะหมี่ขาวเจา โดยใชสวนผสมของแปงสองชนิดคือแปงขาวเจาและแปงมันสําปะหลัง และ
ศึกษาปริมาณแปงขาวเจาที่เหมาะสมในอัตราสวนตางๆกันในปริมาณ 50%  60%  และ 70%  ของปริมาณแปงทั้งหมด  
เมื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสพบวาการใชแปงขาวเจาในอัตราสวน 50%  ผูบริโภคมีความชอบดานเน้ือสัมผัสและ  
การยอมรับรวมมากที่สุด  เมื่อปรับปรุงสีของบะหมี่ขาวเจาดวยนํ้าฟกทองซึ่งไดจากการสกัดจากเน้ือฟกทองบดรวมกับ
นํ้าในอัตราสวน 1 : 2  แลว พบวา สูตรที่ใสนํ้าฟกทองในอัตราสวน 4% ของปริมาณนํ้าทั้งหมดที่ใชในสูตร  ใหสีที่ไมมี
ความแตกตางทางดานสถิติกับสีของบะหมี่ทั่วไปในทองตลาด  และจากการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติหลังจากอบแหง
พบวาสามารถเก็บในอุณหภูมิหองไดไมตํ่ากวา 3 สัปดาห ซึ่งยังคงมีคา water activity เทากับ 0.55  

คําสําคัญ    บะหม่ี   แปงขาวเจา   ฟกทอง 

1. บทนํา 
         บะหม่ีเปนอาหารประเภทเสนที่รูจักกันมานาน
และบริโภคกันอยางแพรหลาย  บะหมี่ทํามาจากแปง
สาลีลวนซึ่งเปนแปงที่นําเขาจากตางประเทศ  การ
พัฒนาผลิตภัณฑโดยใชแปงขาวเจาและแปงอื่นที่ผลิต
ได ในประเทศจะชวยลดการนํา เข า วัต ถุ ดิบจาก
ตางประเทศได  มีงานวิจัยหลายงานที่ทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑบะหมี่โดยใชแปงขาวเจาทดแทนแปงสาลี 
ซึ่งการใชแปงขาวเจาทดแทนแปงสาลีในการผลิต
บะหม่ีพบวา ไดสูตรที่เหมาะสมคือ ใชแปงขาวเจา
ทดแทนรอยละ 20-30 และน้ํารอยละ 44-45 ไดบะหมี่ 
ที่มีคุณภาพไมแตกตางจากบะหมี่แปงสาลีอยางมี
นัยสําคัญ [2] และมีผูรายงานวาใชแปงขาวเจาทดแทน
แปงสาลีได 35 – 40 เปอรเซ็นต ในการทําบะหมี่   
บะหม่ีก่ึงสําเร็จรูปและหมี่สั้ว [3] 
 
          1สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
60 หมู 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000           
โทรศัพท: 035-709096 โทรสาร 035-709096                             
E-mail:  tnamhong@hotmail.com 
         2,3 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
60 หมู 3 ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000            

 

         การใชแปงมันสําปะหลังผสมแปงขาวเจาตอ
คุณภาพเสนกวยเต๋ียว พบวา กวยเต๋ียวที่ทําจากแปงขาว
พันธ กข 9 สามารถผสมแปงมันได  20-30 เปอรเซ็นต  
ไดกวยเต๋ียวที่มีคุณภาพใกลเคียงกับเสนจันทร  [4] 
ดังน้ันจะเห็นวามีแปงที่เก่ียวของสามชนิดในการทํา
ผลิตภัณฑประเภทเสน 

         วัตถุประสงคในการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาความเปนไป
ไดในการนําแปงที่ไมใชแปงสาลีมาทําผลิตภัณฑ
ประเภทเสนที่มีลักษณะเหมือนบะหม่ีและปรับปรุงสีให
มีสีเหลืองโดยใชนํ้าฟกทองในอัตราสวนที่เหมาะสม                              

2. วิธีการวิจัย 
2.1 . การเตรียมวัตถุดิบ  แปงขาวเจาตราชางสาม

เศียร  แปงมันสําปะหลังตราปลามังกร  นํ้าฟกทอง 
2 .2 เตรียมบะหม่ี โดยใชสวนผสมของแปงขาว

เจาและแปงมัน ที่มีแปงขาวเจาผสมอยูในอัตราสวน
ตางๆ กัน คือ 50 60 และ 70% ของน้ําหนักแปงทั้งหมด
ตามลําดับและผสมนํ้า 2.5 เทาของนํ้าหนักแปงรวม  
กวนสวนผสมท้ังหมดดวยไฟออนที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส   นวดแปงที่กวนไดในเครื่องนวดแปง 
(Kitchen aid) จนสวนผสมเรียบเนียน แบงแปงเปน
กอนๆ ละ  50 กรัม แลวรีดใหเปนแผนบางหนา
ประมาณ 1.5 มม .ดวยเครื่องรีดบะหมี่ จากน้ันนํามา ตัด
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เสนใหมีความกวางประมาณ 3-4 มม.นําเสนใสถาด
แลวไปอบที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส นาน 4 ช่ัวโมง
จนเสนแหง 

2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 
      2.3.1 วัดคาเน้ือสัมผัสดวย Texture analyzer: 

TA-XT2 ดวยหัววัด Noodle Tensile strength Grips   
(A/ SPR) 

      2.3.2 วัดคา Water activity ดวยเครื่องวัด 
water activity    

2.4 ทดสอบทางประสาทสัมผัส ดานความชอบ 
จํานวน 20 คน โดยใช 5 point hedonic scale  

2.5 คัดเลือกสูตรท่ีมีความชอบมากท่ีสุดมา
ปรับปรุงสีโดยใชนํ้าฟกทอง โดยเตรียมนํ้าฟกทองดวย
การปนเน้ือฟกทองตอนํ้าในอัตราสวน 1:2 แลวกรอง 
จากน้ันนําไปแทนที่นํ้าในสูตร ในอัตราสวน 4 8 12 
และ 16% ของปริมาณนํ้าทั้งหมดในสูตร 

2.6 วัดคาสีเปรียบเทียบกับบะหม่ีในทองตลาด
ท่ัวไปดวยเคร่ืองวัดคาสี (Data color 550 TM) วัดคา L* 
a* และ b* 

2.7 นําบะหม่ีท่ีคัดเลือก มาลวกแลวอบแหงแลว
เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองโดยบรรจุในถุงพลาสติกใส
ชนิดถุงรอน วัดคา Aw เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงระหวาง
การเก็บรักษา 
3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของเสนบะหม่ี 
         จากตารางที่ 1 พบวาการใชแปงขาวเจาผสมใน
ปริมาณตางๆกันไมมีผลทําใหคา Aw ของเสนบะหมี่
หลังอบแหงแลวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
และคาเน้ือสัมผัสโดยวัดดวยแรงดึงในเสนบะหมี่ขาว
เจาที่ใชขาวเจา 50% พบวามีคาแรงดึงมากกวาเสนที่ใช
แปงขาวเจาผสมในอัตราสวนที่เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
 

 

ตารางท่ี 1 คุณสมบัติทางกายภาพของเสนบะหม่ีจากแปง
ขาวเจาในอัตราสวนตาง  ๆกัน (หลังอบแหง) 

ปริมาณแปง Aw Tensile strength 
(กรัม) 

50% 0.50ns 13.91a 

60% 0.50ns 12.15b 

70% 0.52ns 12.03b 

- อักษรที่ตางกัน หมายถึง คาเฉล่ียมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
- เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ัง 
- NS หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 

3.2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของเสนบะหม่ีท่ี
ผสมแปงขาวเจาและแปงมันในระดับตางๆ กัน โดยการ
ประเมินความชอบของผูบริโภค 
         จากตารางที่ 2 พบวา ผูชิมมีความชอบในดาน  
เน้ือสัมผัสและการยอมรับรวมของเสนบะหมี่ที่ผสม
แปงขาวเจาในอัตราสวน 50% มากกวาสูตรอื่นๆ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการวัดเน้ือสัมผัส
ของเสนจากขอ 3.1 ที่พบวาเสนที่ทําจากแปงขาวเจาใน
อัตราสวน 50% มีแรงดึงมากกวาซึ่งหมายถึงเสนมี
ความเหนียวกวาเสนที่มีสวนผสมของแปงขาวเจาใน
อัตราสวนอื่นๆ  และทั้งน้ีพบวาระหวางการนวดแปง
ขาวเจากับแปงมันเพ่ือปนเปนกอนโดและเตรียมรีด 
เปนเสนเนน เมื่อใชปริมาณแปงขาวเจาเพ่ิมขึ้นทําให
การรวมตัวกันเปนกอนของแปงโดทําไดลําบากขึ้น  
สวนเร่ืองกล่ิน รสชาติและสีไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส  โดย  
ทดสอบความชอบของผูชิมจํานวน 20 คน 

 - อักษรที่ตางกัน หมายถึง คาเฉล่ียมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 - เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวต้ังของตาราง 
- NS หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 

3.5 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ท่ีพบวา
ผูบริโภคใหการยอมรับเสนบะหม่ีท่ีผสมแปงขาวเจา  
50% มากท่ีสุด    

          จึงนํามาพัฒนาตอโดยผสมสีจากการเตรียมนํ้า
ฟกทองในขอ 2.5 และใชนํ้าฟกทองแทนที่นํ้าในสูตร
ในอัตราสวน 4  8  12  และ 16 %  ตามลําดับ โดย
เปรียบเทียบกับสีบะหม่ีที่ขายตามทองตลาดไดผลดัง
ตารางที่ 3 ดังน้ี  พบวาคา L* และ  a* ของทุกสูตรมี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนคา b* ซึ่ง
เปนคาแสดงความเขมของสีเหลืองไมมีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญสําหรับสูตรที่ใชนํ้าฟกทองผสม  
ในอัตราสวน  4%  กับบะหมี่ในทองตลาด  ดังน้ันจึง
เลือกใชนํ้าฟกทองผสมในอัตราสวน 4% เปนสูตรที่ทํา
การทดลองตอไป 

 

 

 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหคาสีของบะหม่ีขาวเจา 

คาสี ปริมาณนํ้าฟกทอง 

บะหมี่
ท่ัวไป 

4% 8% 12% 16% 

L* 81.01a 78.95e 80.13d 80.73 c 80.65 b 

a* -0.48e 0.40d 0.05 c 0.32b 0.65 a 

b* 18.36d 18.34d 20.39 c 24.99 b 26.55 a 

- อักษรที่ตางกัน หมายถึง คาเฉล่ียมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
- เปรียบเทียบคาเฉล่ียตามแนวนอนของตาราง 
- NS หมายถึงคาเฉล่ียไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 95%    

 

3.6 นําสูตรบะหม่ีจากขอ 3.5 มาลวกแลวอบแหงท่ี
อุณหภูมิ 65  องศาเซลเซียสเปนเวลา  8  ชั่วโมงและเก็บ
ไวในถุงพลาสติกใสปกติ ( ชนิดถุงรอน ) 
         พบวาคา Aw เพ่ิมขึ้นจนถึงสัปดาหที่ 3 ซึ่งคา Aw 
เทากับ  0.55  ดังตารางที่ 4 เน่ืองจากถุงพลาสติกใสมี
การซึมผานของความช้ืนทําใหบะหมี่ดูดซึมความช้ืน
จนทําใหคา Aw เพ่ิมขึ้น  พบวา จนกระท่ังถึงสัปดาห  
ที่ 3  ของการเก็บที่อุณหภูมิหอง คา Aw  ยังคงอยูที่ 
0.55  ซึ่งจัดอยูในอาหารประเภทความช้ืนตํ่า และมีคา 
Aw ตํ่ากวา 0.61  ซึ่งเปนคา Aw   ที่ปลอดภัยจากการ
เจริญของจุลินทรีย (GARBUTT,1997) ดังน้ันแสดงวา
บะหมี่น้ีสามารถเก็บในสภาพแหงในอุณหภูมิหองได
นานถึง 3 สัปดาห โดยไมมีการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย  

 
 
 
 
 
 

ปริมาณ
แปง

ขาวเจา 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

เนื้อ
สัมผัส 

กลิ่น รสชาต ิ สี การ
ยอมรับ
รวม 

50% 4.07a 3.44ns 3.70ns 3.40 ns 4.10 a 

60% 3.37b 3.20ns 3.54 ns 3.64 ns 3.14 b 

70% 3.43c 3.30ns 3.42 ns 3.53 ns 3.10 b 
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ตารางที่ 4  คา Aw  บะหม่ีลวกอบแหงเม่ือเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 
หองนาน 3 สัปดาห 

บะหมี่ คา Aw 

เริ่มตน สัปดาหท่ี 
1 

สัปดาหท่ี 
2 

สัปดาห
ท่ี 3 

สด 0.85 NA NA NA 

ลวก
อบแหง 

0.28 0.42 0.55 0.55 

- NA หมายถึงไมไดวิเคราะห 

4. สรุปผลการวิจัย   
          บะหม่ีขาวเจาน้ีทําจากสวนผสมของแปงที่มีแปง
ขาวเจา 50% ผสมกับแปงมันสําปะหลัง 50% และใชนํ้า
ในปริมาณ 2.5 เทาของนํ้าหนักแปงรวม สามารถปรับสี
ของบะหมี่ใหเปนสีเหลืองไดโดยใชนํ้าฟกทองที่เตรียม
จากฟกทองปนผสมกับนํ้าในอัตราสวน 1: 2 แลวกรอง
แลวใชแทนที่ นํ้าในสูตรในอัตราสวน 4% บะหมี่ น้ี   
เมื่อนํามาลวกแลวอบแหงที่ 65 องศาเซลเซียสนาน      
8 ช่ัวโมงสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิหองไดนานกวา 
3 สัปดาห  
5. เอกสารอางอิง 
[1] Garbutt, J 1997 Food Microbiology. London : 

Arnold  Publisher. 

[2]   ปริศนา สุวรรณาภรณและคณะ 2546 ผลของปริมาณ
แปงขาวเจาและนํ้าตอคุณภาพของบะหมี่สดที่ใช
แปงขาวเจาทดแทนแปงสาลี การประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 41 : สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กรุงเทพฯ 

 

 

 

[3] พัชรี ต้ังตระกูลและคณะ 2543 การใชแปงขาวทดแทน
แปงสาลีในการพัฒนาผลิตภัณฑ อาหารเสน หมี่สั้ว 
และบะหมี่ รายงานวิจัยชุดโครงการวิจัยขาวและ
ผลิตภัณฑขาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ 

[4] พิมพเพ็ญ ถิรพร 2533 ผลของการใชแปงมันสําปะหลัง
ผสมแปงขาวเจาตอคุณภาพเสนกวยเต๋ียว เอกสาร
เผยแพรผลการใชแปงมันสําปะหลังผสมแปงขาวเจา
ตอคุณภาพเสนกวยเต๋ียว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
กรุงเทพฯ 108 หนา 
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การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองและขาวกลองงอก 
 

จันทรเพ็ญ บุตรใส1  จินตรา แฉงสูงเนิน1   พนาพร วิชาธรณ1  และ อรพรรณ บุญประเทือง1 

 

บทคัดยอ—   ขาวกลอง คือ ขาวที่ผานการสีโดยไมขัดขาวทําใหมีสารอาหารประเภทใยอาหาร กรดไฟติก  วิตามินซี 
วิตามินอี และ GABA (gamma aminobutyric acid) อยูสูง ซึ่งสารน้ีชวยปองกันโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน เมื่อนํา     
ขาวกลองมาผานกระบวนการงอกจะทําใหขาวกลองมีสารกาบาเพ่ิมขึ้น ดังน้ันการศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑอาหาร   
ขบเคี้ยวจากขาวกลองและขาวกลองงอกจึงเปนการเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการและเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑขาว         
โดยทําการศึกษาอัตราสวนของแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว 
5  สูตร โดยใชแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกทดแทนอัตราสวนของแปงถ่ัวเหลืองในสูตรมาตรฐานในอัตราสวน
รอยละ 0  25  50  75  และ 100  ตามลําดับ  นําผลิตภัณฑที่ไดมาทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 9 - point hedonic   
scale  tests ใชผูทดสอบชิม 30 คน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) และ
เปรียบเทียบความแตกตางของสิ่งทดลองโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test  (DMRT) พบวา ผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยวจากแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบสูงกวาสูตรมาตรฐานท่ีไดจากแปง 
ถ่ัวเหลือง โดยผูทดสอบชิมใหการยอมรับสูงสุดเมื่อเติมแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกรอยละ 75 และผูทดสอบ 
ใหคะแนนผลิตภัณฑจากแปงขาวกลองงอกมากกวาผลิตภัณฑจากแปงขาวกลองและผลิตภัณฑจากถ่ัวเหลือง จากน้ัน   
นําผลิตภัณฑทั้ง 3 ชนิด มาวิเคราะหคาความแตกตางทางสถิติ พบวา ลักษณะดานสีและกล่ินไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติที่ความเช่ือมั่นรอยละ 95 ดานรสชาติ เน้ือสัมผัส ความกรอบ และความชอบโดยรวม  มีความแตกตางกันทางสถิติ   
เมื่อนําผลิตภัณฑมาศึกษาองคประกอบทางเคมี พบวาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวที่ผลิตจากขาวกลองงอกมีคุณภาพดีกวา  
ที่ผลิตจากขาวกลอง และทั้งสองผลิตภัณฑมีคุณภาพดีกวาอาหารขบเคี้ยวจากถ่ัวเหลือง เมื่อนําผลิตภัณฑไปเคลือบ
ช็อกโกแลตดําและช็อกโกแลตขาว ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑแบบเคลือบช็อกโกแลตขาวสูงกวาโดย 
มีความแตกตางกันทางสถิติที่ความเช่ือมั่นรอยละ 95 จากน้ันทําศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวภายใต  
สภาวะอุณหภูมิหอง เปนเวลา 4 สัปดาหในถุงแบบซิบและแบบซิลปดผนึก พบวา เมื่อเก็บผลิตภัณฑไวในระยะเวลานาน
ผลิตภัณฑจะมีความน่ิมและเกิดการหืนมากขึ้น บรรจุภัณฑถุงพลาสติกแบบซิลปดผนึกสามารถยืดอายุผลิตภัณฑไดดีกวา
บรรจุภัณฑแบบซิบ   

คําสําคัญ  อาหารขบเค้ียว ขาวกลอง  ขาวกลองงอก 
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ต.หันตรา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  13000 
โทรศัพท 035-709096  
E- mail : janpen.b@rmutsb.ac.th, janpen08@hotmail.com 

 
เน่ืองจากอาหารขบเคี้ยวเหลาน้ีมักจะบรรจุซองที่มีขนาด
กะทัดรัด พกพาสะดวกและสามารถนําออกมารับประทาน
ไดทันไมวาจะในเวลาพักผอน ทํางาน หรือระหวางเดินทาง 
ในป 2546 ตลาดของอาหารขบเคี้ยวทั่วโลกมีมูลคาสูงมาก 
โดยประเทศไทยเปนหน่ึงในประเทศภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกที่มีการเติบโตของตลาดอาหารขบเค้ียวมากท่ีสุด 
ในป 2547 มูลคาตลาดอาหารขบเคี้ยวของไทยมีเพ่ิมมากขึ้น
และยังคาดวาตลาดอาหารขบเคี้ยวจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
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         การผลิตอาหารขบเคี้ยวประเภทพองกรอบโดย
กระบวนการเอกซทรูชัน ซึ่งเปนกระบวนการที่ใช
อุณหภูมิสูงในระยะเวลาสั้น  ประกอบดวยการทํางาน
หลายสวน ไดแก สวนที่รับและสงผานวัตถุดิบ  สวนที่
มีการผสม  การนวด การใหความรอนและการขึ้นรูป
โดยการอัดผานรูเปดทําใหเกิดรูปราง [1] คุณสมบัติ
ของวัตถุดิบมีผลตอคุณลักษณะเน้ือสัมผัสและสีของ
อาหารโดยมีปจจัยที่สําคัญไดแก ความช้ืน ลักษณะทาง
กายภาพและองคประกอบทางเคมีของ วัต ถุ ดิบ
โดยเฉพาะชนิดและปริมาณของแปงโปรตีน ไขมันและ
นํ้าตาล ซึ่งแปงเปนวัตถุดิบที่ทําหนาที่เปนโครงสราง
รูปรางของผลิตภัณฑ [6]  ดังน้ันวัตถุดิบหลักสวนใหญ
ในการผลิตอาหารขบเคี้ยวจึงเปนประเภทแปงใน
ขณะที่ ผูบริโภคในปจจุบันไดหันมาสนใจสุขภาพ   
มากขึ้น  การเพ่ิมคุณคาทางโภชนาการใหอาหารขบเคี้ยว 
โดยการใชขาวกลองงอกจึงเปนการตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค โดยขาวกลองงอกเปนแหลงของ
โปรตีน วิตามินซี วิตามินอี เสนใย  ไขมัน  ที่รางกาย
ตองการ   การนําขาวกลองมาแปรรูปเปนแปงและ
อาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองจึงเปนการเพ่ิมคุณคา   
ทางโภชนาการใหอาหารขบเคี้ยวและยังเปนการเพ่ิม
มูลคาใหสินคาทางการเกษตรของขาวกลอง   

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับขาว
กลองและขาวกลองงอกทั้งหมด 
 

         เก็บตัวอยางขาวเปลือกจากแปลงนาขาวของ
เกษตรกร  แบงออกเปนสองสวน  สวนแรกสี เปน           
ขาวกลองสวนที่สองเพาะใหงอกเพ่ือสีทําขาวกลองงอก 
 

2.2 เตรียมวัตถุดิบ 
         2.2.1 การเพาะขาวกลองงอก 
                  นําขาวเปลือกแชนํ้าประมาณ 48-72 ช่ัวโมง 
โดยการควบคุมอุณหภูมิ การไหลเวียนนํ้า  ความดัน 
และความเปนกรดดางของนํ้า จากน้ันอบแหงใหมี
ความช้ืนตํ่ากวารอยละ 14 นําบรรจุแบบสุญญากาศ 
 

         2.2.2 การผลิตแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอก 
               นําขาวกลองและขาวกลองงอกแชนํ้า 4-6 
ช่ัวโมง ลางทําความสะอาด 2-3 ครั้ง นําไปโมดวย
เครื่องโมหิน นํานํ้าขาวที่ผานการโมใสถุงแปงให
ตกตะกอน 12 ช่ัวโมง  นําแปงที่ไดจากการตกตะกอน
ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 24 – 48 ช่ัวโมง 
จากน้ันนําไปบดและรอนจนไดแปงขาวกลองที่ละเอียด 
2.3 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวจากขาวกลองและ
ขาวกลองงอก 
         2.3.1 นําแปงที่ไดจากขอ 2.2 มาศึกษาปริมาณ
แปงขาวกลองและขาวกลองงอกที่เหมาะสมในการ   
ทําผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวในอัตราสวนรอยละ 0 25 
50 75 และ 100 ตามลําดับ จากน้ันนําสวนผสมท่ีได
ปอนเขาเครื่องเอกซทรูเดอรสกรูเด่ียวที่อุณหภูมิ 4 จุด 
เทากับ 35 55 125 และ135 องศาเซลเซียส ความเร็ว
รอบ 65 รอบตอนาที หนา Die ใชรูปวงกลม ผลิตภัณฑ
ที่ออกจากหนา Die นํามาตัดเปนทอนขนาด 3 เซนติเมตร
ปลอยใหเย็นแลวบรรจุถุงพลาสติกปดสนิทเก็บไวที่
อุณหภูมิหองกอนนําไปทดสอบ   
2.4 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และทางประสาท
สัมผัส 
         2.4.1 ตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ โดยการวิเคราะห คา aw คาสี อัตราการพองตัว 
เน้ือสัมผัส (ความแข็ง) ตามวิธี AOAC 2000 
         2.4.2 ตรวจสอบคุณภาพทางเคมีโดยนําผลิตภัณฑ
อาหารขบเคี้ยวที่ไดรับการยอมรับสูงสุดมาทําการศึกษา
คาความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา คารโบไฮเดรต
ตามวิธี AOAC 2000 
         2.4.3 ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยใช
ผูทดสอบจํานวน 30 คน ใชแบบทดสอบทางประสาท
สัมผัสแบบ 9- Point Hedonic Scale Test  
2.5 ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว
ภายใตสภาวะอุณหภูมิหอง 
         โดยการบรรจุผลิตภัณฑในบรรจุภัณฑสองชนิด 
คือ ถุงพลาสติกใสทนรอนซิลปดผนึก และถุงพลาสติก
แบบซิป 
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2.6 วางแผนการทดลอง 
         วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) วิเคราะหผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป วางแผนการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 
9 - Point Hedonic Scale Test เปรียบคาเฉล่ียของสิ่ง
ทดลองดวยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Test 
(DMRT)    
3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวจากแปงขาว
กลองและแปงขาวกลองงอก 
         3.1.1 ศึกษาปริมาณแปงขาวกลองที่เหมาะสมใน    
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว 
                  จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองที่เหมาะสม
ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว 5 สูตร คือ รอยละ 0 25 50 
75 และ 100 ตามลําดับ (ตารางที่ 1) พบวา ผลิตภัณฑที่
ไดมีสีเหลืองออน กล่ินหอมขาว รสชาติหวานเล็กนอย     
มีความกรอบมาก ผูทดสอบชิมใหคะแนนความชอบ
ดานสี  กล่ิน  รสชาติ  เ น้ือสัมผัส  ความกรอบ  และ
ความชอบ โดยรวมสูตรที่เติมแปงขาวกลองรอยละ 75 
มากที่สุด รองลงมาคือสูตรที่เติมขาวกลองรอยละ 100 
50 25 และ 0 ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกับ
สูตรที่ผลิตจากแปงถ่ัวเหลือง พบวา คะแนนสูงกวาใน
ทุก ลักษณะที่ทํ าการทดสอบ  แสดงว า ผู ชิมชอบ
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ ยวผลิตจากแปงขาวกลอง
มากกวาจากแปงถ่ัวเหลือง โดยที่สามารถทดแทนได  
ถึงรอยละ 100  ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับ    
ผลการศึกษาของประชาและจุฬาลักษณ [5]โดยศึกษา
การพัฒนาขนมกรอบที่มีขาวโพดเกล็ดและปลายขาว
เปนองคประกอบหลักดวยกระบวนการอัดพองโดย
ปรับสวนผสมของวัตถุดิบเพ่ือทําใหมีเน้ือสัมผัสพอง 
เบา กรอบ และมีฟองอากาศขนาดเล็ก พบวา เมื่อสวนผสม
ของวัตถุ ดิบประกอบดวยขาวโพดเกล็ดรอยละ 93 
แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 1 นํ้ามันพืชรอยละ 2  
นํ้าตาทรายรอยละ 3 และวิตามินเกลือแรผสมรอยละ  1 
ไดผลิตภัณฑมีลักษณะกรอบนุมเกินไป และเมื่อแทนที่

ขาวโพดเกล็ดดวยปลายขาวปริมาณรอยละ 50  ทําให
ผลิตภัณฑมีลักษณะเน้ือสัมผัสดีขึ้น  
 

ตารางท่ี 1 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
อาหารขบเค้ียวจากแปงขาวกลอง 5 สูตรโดยใช
ผูทดสอบชิม 30 คน 

ปริมาณ
แปง
ขาว
กลอง 

(รอย
ละ) 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อ
สัมผัส 

ความ
กรอบ 

ความชอบ
โดยรวม 

0 6.83b 6.77b 6.87b 6.87b 6.87b 7.03b 

25 7.00ab 7.27a 7.30a 7.30ab 7.20ab 7.50a 

50 7.00ab 7.17ab 7.27a 7.27b 7.13ab 7.27ab 

75 7.17ab 7.07b 7.43a 7.47a 7.45a 7.53a 

100  7.23a  7.07b 7.33a 7.23ab 7.33a 7.43a 

C.V. 
(%) 

9.29 10.91 10.21 9.68 10.62 10.26 

หมายเหตุ  อักษรท่ีเหมือนตามแนวต้ังไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ที่ระดับความเช่ือม่ันรอยละ 9  

                C.V. คือ คาความแปรปรวนทางสถิติ 
 

          3.1.2 ศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่เหมาะสม
ในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว 
                   จากการศึกษาปริมาณแปงขาวกลองงอกที่
เหมาะสมในผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยว  5  สูตร คือ รอยละ 
0 25 50 75 และ100 ตามลําดับ (ตารางที่ 2) พบวา 
ผลิตภัณฑที่ไดมีสีเหลืองออน กล่ินหอมขาว รสชาติ
หวานเล็กนอย  มีความกรอบมาก ผูทดสอบชิมให
คะแนนความชอบดานสี  กล่ิน  รสชาติ เ น้ือสัมผัส  
ความกรอบและความชอบ โดยรวมสูตรที่เติมแปง   
ขาวกลองงอกรอยละ 75 มากที่สุด รองลงมาคือสูตรที่
เติมขาวกลองรอยละ 50 100 0 และ 25 ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบคะแนนกับสูตรที่ผลิตจากแปงถ่ัวเหลือง 
พบวา คะแนนสูงกวาในทุกลักษณะที่ทําการทดสอบ 
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แสดงวาผูชิมชอบผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวผลิตจาก
แปงขาวกลองงอกมากกวาจากถ่ัวเหลือง โดยที่สามารถ
ทดแทนไดถึงรอยละ 100 สอดคลองกับผลการศึกษา
ของประชาและจุฬาลักษณ [5] เก่ียวกับาการพัฒนา
ขนมกรอบที่มีข าวโพดเกล็ดและปลายข าว เปน
องคประกอบหลัก  ดวยกระบวนการอัดพอง โดยปรับ
สวนผสมของวัตถุดิบเพ่ือทําใหมีเน้ือสัมผัส พอง เบา 
กรอบ และมีฟองอากาศขนาดเล็ก พบวา เมื่อสวนผสม
ของวัตถุดิบประกอบดวยขาวโพดเกล็ดรอยละ 93  
แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 1 นํ้ามันพืชรอยละ 2  
นํ้าตาลทรายรอยละ 3 และวิตามินเกลือแรผสมรอยละ 1 
ไดผลิตภัณฑมีลักษณะกรอบนุมเกินไป และเมื่อแทนที่
ขาวโพดเกล็ดดวยปลายขาวปริมาณรอยละ 50 ทําให
ผลิตภัณฑมีลักษณะเน้ือสัมผัสดีขึ้น  

ตารางท่ี 2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
อาหารขบเค้ียว จากแปงขาวกลองงอก 5 สูตร  
โดยใช ผูทดสอบชิม 30 คน 

ปริมาณ
แปง
ขาว
กลอง 

(รอย
ละ) 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อ
สัมผัส 

ความ
กรอบ 

ความชอบ
โดยรวม 

0 6.83ab 6.77 a 6.87 a 6.87 b 6.87 b 7.03 b 

25  6.80b 6.37 b  6.47 b 6.87 b 7.13 ab 6.87 b 

50 6.90ab 6.67 a 6.77 ab 7.00 ab 7.07 b 6.90 b 

75  7.17a 6.97 a 7.07 a 7.33 a 7.38 a 7.47 a 

100 6.87ab  6.93 a 6.73 ab 6.97 ab 7.03 b 6.77 b 

C.V. (%) 9.84 9.37 9.65 10.56 9.18 9.03 

หมายเหตุ  อักษรท่ีเหมือนตามแนวต้ังไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95  

          C.V.   คือ  คาความแปรปรวนทางสถิติ 

3.1.3 การ เปรี ยบ เที ยบการยอมรับของ ผู
ทดสอบชิมตอผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากแปงขาว
กลองและแปงขาวกลองงอก                    

นําผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวที่ผูทดสอบ
ชิมใหการยอมรับมากที่สุดจาก ขอ 3.1.1 และ 3.1.2 
ศึกษาเปรียบเทียบกับสูตรมาตรฐาน (ตารางที่ 3) พบวา 
ผลิตภัณฑที่ผลิตจากขาวกลองและขาวกลองงอกไมมี
ความแตกตางกัน แตแตกตางจากผลิตภัณฑที่ผลิตจาก
แปงถ่ัวเหลือง ผูชิมใหคะแนนความชอบผลิตภัณฑจาก
แปงขาวกลองมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลิตภัณฑจาก
แปงขาวงอกและผลิตภัณฑจากแปงถ่ัวเหลืองตามลําดับ 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว 

ตัวอยาง 

ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

สี กลิ่น รสชาต ิ เนื้อ
สัมผัส 

ความ
กรอบ 

ความชอบ
โดยรวม 

สูตร
มาตรฐาน 

6.83 b 6.77 a 6.87 a 6.87 b 6.87 b 7.03 b 

แปงขาว
กลอง 

7.17a 7.07 a 7.43 a 7.47 a 7.45 a 7.53 a 

แปงขาว
กลอง
งอก 

7.17a 6.97 a 7.07 a 7.33 a 7.38 a 7.47 a 

C.V.(%) 9.39 10.95 10.43 11.21 9.86 10.69 

หมายเหตุ  อักษรท่ีเหมือนตามแนวต้ังไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 

         C.V.  คือ คาความแปรปรวนทางสถิติ 
 

3.2 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพ เคมี ของผลิตภัณฑ
อาหารขบเค้ียว 
         3.2.1 ศึกษาคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
อาหารขบเคี้ยว 
                  นําผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวที่ไดรับการ
ยอมรับสูงสุดคือ ปริมาณแปงขาวกลองและขาวกลอง
งอกในอัตราสวนรอยละ 75 เปรียบเทียบกับสูตร
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มาตรฐาน (ตารางที่ 4) พบวา  คาวอเตอรแอกติวิต้ีแปง
ขาวกลองและแปงขาวกลองงอกมีคา ตํ่ากวาสูตร
มาตรฐาน อัตราการพองตัวมีคาใกลเคียงกัน  สูตร
มาตรฐานมีเน้ือสัมผัสแข็งกวาผลิตภัณฑจากแปงขาว
กลองและแปงขาวกลองงอก  ผลิตภัณฑจากแปงขาว
กลองและแปงขาวกลองงอกมีความกรอบมากกวา     
สูตรมาตรฐาน ผลิตภัณฑที่ไดมีสีเหลืองออน  เมื่อมีการ
เพ่ิมแปงขาวกลองและขาวกลองงอกทดแทนแปงถ่ัว
เหลืองในสูตรมาตรฐานเพ่ิมขึ้นทําใหคาความแข็งของ
ผลิตภัณฑมีคาลดลง แสดงวา ผลิตภัณฑมีความน่ิม
เพ่ิมขึ้น 
ตารางท่ี 4 การวิเคราะหคุณภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ 

อาหารขบเค้ียว 

ตัวอยาง 

ลักษณะคุณภาพทางกายภาพ 

aw 
อัตราการ
พอง 

(เทา) 

เนื้อ
สัมผัส
(ความ
แข็ง) 
(กรัม) 

คาส ี

L* a* b* 

สูตร
มาตร 
ฐาน 

0.360 0 2529.34  84.41 2.01 20.07 

แปงขาว
กลอง   0.328 0 1339.86 78.15 6.41 20.06 

แปงขาว
ก ล อ ง
งอก   

0.324 0.1 1323.92 79.83 4.16 19.39 

 

         3.2.2 ศึกษาคุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑอาหาร
ขบเคี้ยว 
                  นําผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวที่ไดรับการ
ยอมรับสูงสุดคือปริมาณแปงขาวกลอง ขาวกลองงอก
ในอัตราสวนรอยละ 75 และสูตรมาตรฐานมาวิเคราะห
คุณภาพทางเคมี (ตารางที่ 5) พบวา ปริมาณความช้ืน 
ไขมัน และเถา ของผลิตภัณฑจากแปงขาวกลองและ
แปงขาวกลองงอกมีคาตํ่ากวาสูตรมาตรฐาน ปริมาณ
โปรตีน เสนใย และคารโบไฮเดรตของผลิตภัณฑจาก
แปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกมีคาสูงกวาสูตร
มาตรฐาน จากการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร         

ขบเคี้ยวจากแปงขาวกลองและแปงขาวกลองงอกมี
คุณภาพองคประกอบทางเคมีเพ่ิมขึ้น เพราะฉะน้ัน
ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองและขาวกลอง
งอกจึงเหมาะที่จะนําไปพัฒนาเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอนาคต   
         3.2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวแปง
ขาวกลองและแปงขาวกลองงอกเคลือบช็อกโกแลตดํา
และช็อกโกแลตขาว 
                 โดยนําผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวแปงขาวกลอง
และแปงขาวกลองงอกเคลือบช็อกโกแลตดําและ
ช็อกโกแลตขาว  พบวา  ผูทดสอบชิมใหคะแนน
ความชอบดานเน้ือสัมผัส ความกรอบ และความชอบ
โดยรวมของผลิตภัณฑแบบเคลือบช็อกโกแลตขาวสูง
กวาผลิตภัณฑแบบเคลือบช็อกโกแลตดํา  จากการ
ทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาว
กลองและขาวกลองงอกที่เคลือบดวยช็อกโกแลตดํา
และช็อกโกแลตขาวทําให เปนทางเ ลือกสําหรับ
ผูบริโภคที่นิยมรับประทานผลิตภัณฑจากช็อกโกแลต 
เปนการเพ่ิมมูลคาและการขยายตลาดการคาดวย  
 

ตารางท่ี 5 การวิเคราะหคุณภาพองคประกอบทางเคมีของ
ผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว 

 

ตัวอยาง 

ลักษณะคุณภาพทางเคมี 

ความ 
ช้ืน
(%) 

โปรตีน 

(%) 

เสน
ใย 

(%) 

ไขมัน 

(%) 

เถา 

(%) 

คารโบ 

ไฮเดรต  
(%) 

สูตร
มาตรฐาน  6.73 0.03 0.53 2.53 1.36 88.82 

แปงขาว
กลอง   5.75 0.18 0.66 2.35 0.89 90.16 

แปงขาว
กลองงอก   6.39 0.26 0.94 1.86 1.07 89.48 

 

4. ศึกษาอายุและสภาวะการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหาร
ขบเค้ียว 
          ผลการศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียว
โดยการนําผลิตภัณฑที่ไดรับการยอมรับสูงสุด คือ 
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ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวจากขาวกลองและขาวกลอง
งอกรอยละ 75 และสูตรมาตรฐานมาเก็บภายใตสภาวะ
อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส)ทําการ 2 แบบ คือ 
บรรจุถุงพลาสติกแบบซิปและถุงพลาสติกแบบซิลปดผนึก 
ทําการวิเคราะหผลิตภัณฑทุก  ๆ1 สัปดาห เปนเวลา  4 สัปดาห 
พบวา ผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวทั้ง 3 ชนิด มีการ
เปล่ียนแปลงจากสัปดาหที่ 1 ถึง สัปดาหที่ 4 ดังน้ี 
ผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงทั้ง 2 ชนิดมีคาเน้ือสัมผัส  
(ความแข็ง) และคาเพอรออกไซดสูงขึ้น  แสดงวา 
ผลิตภัณฑเมื่อเก็บนานข้ึนจะมีลักษณะความน่ิมเพ่ิมขึ้น
และเกิดการหืนขึ้น จากการบรรจุถุงพลาสติกทั้ง 2 แบบ 
พบวา ผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงพลาสติกแบบ ซิลปดผนึก
สามารถยืดอายุผลิตภัณฑไดดีกวาผลิตภัณฑที่บรรจุใน
ถุงพลาสติกแบบซิป โดยปกติแลวจะเก็บอาหารขบเคี้ยวที่
อุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส) ผลิตภัณฑที่ไดจะไม
เกิดการเสื่อมเสียทางกายภาพถาเก็บไวที่อุณหภูมิและ
ในภาชนะบรรจุที่ปองกันความช้ืน ซึ่งผลิตภัณฑจะ
ยังคงมีความกรอบอยูแตผลิตภัณฑอาจเกิดการหืน จาก
การศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑอาหารขบเคี้ยวภายใต
สภาวะอุณหภูมิหอง (25 องศาเซลเซียส)  ผลิตภัณฑยัง
ไมเกิดการเสื่อมเสียแตมีการเปล่ียนแปลงทางเคมี 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารขบเค้ียวจากขาวกลอง
และขาวกลองงอก พบวา สามารถเติมแปงขาวกลองและขาว
กลองงอกไดมากที่สุดรอยละ75 ผลิตภัณฑทั้งสองชนิดมี
คุณภาพทางกายภาพและองคประกอบทาง  เคมีดีกวาสูตร
มาตรฐานที่ไดจากแปงถ่ัวเหลือง ผลิตภัณฑจากแปงขาว
กลองงอกใหคุณภาพทางเคมีที่สูงกวาผลิตภัณฑจากขาว
กลองและจากถั่วเหลือง เมื่อนําผลิตภัณฑจากแปงขาวทั้ง
สองชนิดไปเคลือบช็อกโกแลต พบวา  ผูชิมใหคะแนนการ
ยอมรับผลิตภัณฑเคลือบช็อกโกแลตขาวสูงกวา  จาก
การศึกษาการเก็บรักษาผลิตภัณฑภายใตอุณหภูมิหอง       
(25 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 4 สัปดาห โดยการบรรจุ
ถุงพลาสติกแบบซิปและถุงพลาสติกซิลปดผนึก พบวา 

ระยะเวลาการเก็บเพ่ิมขึ้นผลิตภัณฑมีความน่ิม และคาการ
หืนเพ่ิมขึ้น บรรจุภัณฑถุงพลาสติกแบบซิลปดผนึกสามารถ
ยืดอายุผลิตภัณฑ  ไดดีกวาผลิตภัณฑที่บรรจุในถุงพลาสติก
แบบซิป ผลิตภัณฑไมเกิดการเสื่อมเสียเมื่อเก็บไว 1 เดือน 
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การพัฒนาการผลิตแปงฟลาวรจากพืชบางชนิดในประเทศไทยและการศึกษาสมบัติ
บางประการดานเคมี-ฟสิกสและชีวภาพของแปงฟลาวรที่ผลิตได  

 
กาญจนา  ชินสําราญ1  และ  นิตยา  สําเร็จผล1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการผลิตแปงฟลาวรจากพืชบางชนิดในประเทศไทยและศึกษา               
สมบัติบางประการดานเคมี-ฟสิกสและชีวภาพของแปงฟลาวรที่ผลิตได ทําการวิจัยโดยสํารวจพืชที่มีความเปนไปได   
ในการนํามาผลิตแปงฟลาวรและจัดทําฐานขอมูล โดยใชคําพองเสียงดวยวิธีการซาวดเด็กซคัดเลือกพืชตัวแทนที่จะนํามา 
พัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวร โดยศึกษารอยละของผลผลิตที่ไดจากการทดลองผลิตแปงฟลาวรดวยกรรมวิธีการ
ผลิตอยางงายดวยขั้นตอน คือ นําหัวสดของพืชตัวแทนมาลางนํ้าปอกเปลือกและฝานใหเปนแผนบาง แลวแชใน
สารละลาย 3 ชนิด เปนเวลา 5-10 นาที  คือ สารละลายกรดซิตริกเขมขนรอยละ 0.1 สารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟท     
250 ppm และนํ้า จากน้ันนําตัวอยางไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 12 ช่ัวโมงและศึกษาสมบัติทาง
เคมี-ฟสิกสและชีวภาพของแปงฟลาวรที่ผลิตได ผลการวิจัยพบวา พืชที่เหมาะสมในการนํามาผลิตแปงฟลาวร คือ มันเทศ
เน้ือสีสมและมันจาวเน่ืองจากเปนพืชพ้ืนเมืองที่ปลูกงาย อายุการเก็บเก่ียวสั้น ยังไมมีการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพ่ือ
ผลิตฟลาวรและใหรอยละของผลผลิตสูง (รอยละ 20-25 สําหรับมันเทศ และรอยละ 32-35 สําหรับมันจาว)  แปงฟลาวร
ที่ไดจากหัวมันทั้งสองชนิด ที่ผานการแชสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟทจะมีสีจางกวาการแชในสารละลาย 
กรดซิตริกและนํ้า แตปริมาณความช้ืน เถาและเสนใยของฟลาวรไมแตกตางกัน (p >.05)  สวนปริมาณโปรตีนและไขมัน
ของฟลาวรที่ไดจากการเตรียมโดยแชในกรดซิตริกมีคาตํ่ากวาฟลาวรที่แชในโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟทและนํ้า 
การศึกษาสมบัติการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแปงฟลาวรที่ได พบวา ฟลาวรที่เตรียมโดยการแชในสารละลายกรด     
ซิตริกมีความหนืดลดลง ในขณะที่ฟลาวรที่แชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟทมีความหนืดเพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบ 
เทียบกับนํ้า การเก็บรักษาแปงฟลาวรที่ผลิตไดในถุงพลาสติก เปนเวลา 14 วัน พบวา ปริมาณแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นประมาณ 
102 cfu/กรัมตัวอยาง  
คําสําคัญ   พืชที่เปนแหลงของแปง  แปงฟลาวร  สมบัติดานเคมี-ฟสิกสและชีวภาพ  
 

1. บทนํา 
         ประเทศไทยมีพืชที่เปนแหลงของแปงจํานวนมาก 
ไดแก พืชหัวและราก  ธัญพืชและพืชตระกูลถ่ัว เปนตน 
การผลิตแปงจากสวนตางๆ ของพืชโดยทั่วไปมีสอง 
รูปแบบ คือ ฟลาวร (flour) และสตารช (starch) ซึ่งถา
เปนพืชหัว แปงฟลาวรจะมีองคประกอบตางๆ ใน 
 
 

         1ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  เลขท่ี 2 ถ.นางล้ินจี่ 
แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120   
โทรศัพท: +66(2)-287-9681 โทรสาร: +66(2)-287-9681 
 E-mail : sci_rmutk@hotmail.com 

 

 
ปริมาณใกลเคียงกับหัวสด สวนสตารชจะอยูในรูปของ 
ของแปงบริสุทธิ์ซึ่งเปนพอลิเมอรของกลูโคสมากกวา 
รอยละ 90 วัตถุประสงคในการใชประโยชนของแปง 
ในรูปฟลาวรและสตารชจะแตกตางกัน ฟลาวรที่ใช 
บริโภคมากในประเทศไทย  คือ  ฟลาวรข าวสาลี 
และฟลาวรขาวโพด ซึ่งเปนสินคานําเขาและราคา 
คอนขางแพง การผลิตฟลาวรในระดับอุตสาหกรรม 
จากพืชที่เปนแหลงของแปงในประเทศไทยมีนอยมาก 
ดังน้ัน การสํารวจและคัดเลือกพืชที่มีความเปนไปได 
ในการนํามาการพัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวร    
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และการศึกษาสมบัติบางประการดานเคมี-ฟสิกส 
และชีวภาพของฟลาวรที่ผลิตได  จะเปนแนวทาง 
ในการพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวรใหไดมาตรฐาน
สามารถขยายการผลิตสูระดับอุตสาหกรรมและสราง 
มูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑการเกษตร 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชที่เปนแหลงของแปง 
 

         โดยการสํารวจพืชที่มีความเปนไปไดในการนํามา
ผลิตแปงฟลาวรและศึกษาขอมูลเบื้องตนของพืชแตละ
ชนิด สุมเก็บตัวอยางพืชที่ เปนแหลงของแปงจาก
จังหวัดในภาคตางๆ ของประเทศไทย ไดแก มันเทศ 
มันจาว มันมือเสือ มันเลือด มันออน มันกู มันขี้หนู 
รากสาคู เผือก เมล็ดขนุน ฟกทอง ผลทุเรียนดิบ เปนตน 
แลวนําขอมูลที่ไดมาจัดทําระบบสืบคนขอมูลโดยใช 
คําพองเสียงดวยวิธีการซาวดเด็กซ (Soundex) ซึ่งเปน
การจัดกลุมพยัญชนะที่มีเสียงสะกดเดียวกันไวเปน
กลุมๆ 
 

2.2 การพัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวรจากพืชที่
คัดเลือก  
         2.2.1 การคัดเลือกพืชตัวแทนเพ่ือนํามาพัฒนา
กระบวนการผลิตฟลาวร โดยศึกษารอยละของผลไดใน 
การผลิตฟลาวรจากพืชตัวอย างชนิดตางๆ  ท่ีนํามา 
ทดลองผลิตฟลาวรดวยกรรมวิธีการผลิตฟลาวรอยางงาย   
โดยนําสวนที่มีแปงของพืชลางนํ้า ปอกเปลือกและ 
ฝานใหเปนแผนบาง จากน้ันนําตัวอยางไปอบแหงใน 
ตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา   
12-24 ช่ัวโมง ทิ้งใหเย็น แลวนํามาบดใหละเอียดดวย 
ดวยเครื่องบดผสม หารอยละของผลได (% yield) 
และศึกษาลักษณะปรากฎทั่วไปของฟลาวรที่ได       
         2.2.2 การพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวร โดยนํา
สวนที่มีแปงของพืชที่คัดเลือกมาลางนํ้าทําความสะอาด 
ปอกเปลือกและฝานใหเปนแผนบาง จากน้ันนําไปแช
ในสารละลายตางๆ เปนเวลา 5-10 นาที คือ สารละลาย
กรดซิตริกเขมขนรอยละ 0.1 สารละลายโพแทสเซียม 
เมตาไบซัลไฟท เขมขน 250 ppm และน้ํา จากนั้นนํา
ตัวอยางไปอบแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเปน

เวลา 12-24 ช่ัวโมง ทิ้งใหเย็น แลวนํามาบดใหละเอียด
ดวยเครื่องบดผสม รอนผานตะแกรงรอนขนาด 100 เมช 
เก็บแปงฟลาวรที่ไดบรรจุถุงพลาสติกโพลีเอทิลีน
และปดใหสนิท เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหองเพ่ือใชในการ 
ศึกษาตอไป 
 

2.3 การศึกษาสมบัติบางประการทางเคมี-ฟสิกสและ 
ชีวภาพของฟลาวรที่ผลิตได                  
         2.3.1 การวิเคราะหองคประกอบทางเคมี ไดแก 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถา เสนใย ตามวิธีการของ 
AOAC (1990)  
         2.3.2 การศึกษาการเปล่ียนแปลงความหนืด (Paste 
properties) ของฟลาวรโดยใชเคร่ือง Rapid Visco Analyser 
(RVA) model 3D ตามวิธีการของ Gunaratne and Corke 
(2007) 
         2.3.3 การวิเคราะหปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด (Total 
Aerobic Plate Count) ในแปงฟลาวรท่ีเก็บรักษาท่ีชวงเวลา 
ตาง  ๆ                                                                       
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลพืชที่เปนแหลงของแปง 
         ผลการศึกษาและสํารวจพืชที่มีความเปนไปไดใน
การนํามาผลิตฟลาวรและจัดทําระบบสืบคนขอมูลโดย
ใชคําพองเสียงดวยวิธีการซาวดเด็กซ สามารถพัฒนา
ระบบฐานขอมูลของพืชที่เปนแหลงของแปงได โดยผู
สืบคนสามารถสืบคนขอมูลไดจากช่ือพืชทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งในรายละเอียดของขอมูลพืชจะ
ประกอบดวย ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ืออื่น  ๆ
ลักษณะทางพฤกษศาสตร แหลงที่พบ สวนของพืชที่
นํามาใชในการผลิตแปงและประโยชนของแปงที่ได 
ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1 แสดงหนาแรกสําหรับคนหาขอมูลพืช 
 

3.2 การพัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวรจากพืชที่
คัดเลือก 
         ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนของพืชแตละชนิด
และการสุมเก็บตัวอยางมาทดลองผลิตแปงฟลาวรดวย
กรรมวิธีการผลิตอยางงายและศึกษารอยละของผลได 
รวมทั้ งขอมูลประกอบอื่นๆ  เชน  ปริมาณแปงใน
ตัวอยาง และการทดลองปลูกในพ้ืนที่เกษตรกรเพ่ือ
ขยายพันธุ พบวา พืชที่เหมาะสมในการนํามาพัฒนา
กระบวนการผ ลิตฟลาวร  คื อ  มัน เทศ เ น้ือสีส ม   
(orange-flesh sweet potato) ซึ่งเปนพืชในตระกูล 
Ipomea ใหรอยละของผลผลิตฟลาวรคอนขางสูง    
(รอยละ 20- 25) ลักษณะพฤกษศาสตร เปนไมเล้ือยเถา
สีมวง ใบออนสีมวง ใบแกสีเขียว ขอบใบหยักปานกลาง 
หัวสีนํ้าตาลอมชมพู เน้ือสีสม หัวขนาดใหญถึงปานกลาง 
ลักษณะหัวไมขรุขระ อายุเก็บเก่ียวประมาณ 120 วัน 
และมันจาว  (whi te  yam)  ซึ่ ง เปนพืชในตระกูล 
Dioscorea ลักษณะเถาและใบสีเขียวรูปรียาวปลายใบ
แหลม เปนพืชพ้ืนเมืองที่ปลูกงาย มันจาวมีอายุเก็บเก่ียว 
6-8 เดือน หัวสดสามารถเก็บไดนานหลายสัปดาห 
เน่ืองจากเปลือกหนา หัวขนาดใหญถึงปานกลาง พบใน
หลายจังหวัดในประเทศไทยเชนเดียวกับมันเทศ 
โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรี  และใหรอยละของ
ผลผลิตฟลาวรสูง (รอยละ 32-35) แตหัวมันทั้งสอง
ชนิดยังไมมีการพัฒนากระบวนการแปรรูปเพ่ือผลิต
แปงฟลาวรในระดับอุตสาหกรรม  ลักษณะหัวมันสด
และฟลาวรที่ไดดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะหัวมันเทศเน้ือสีสมและฟลาวรท่ีได 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ลักษณะหัวมันจาวและฟลาวรท่ีได 
 

         ปญหาสํ าคัญในการแปรรูปหัวมัน เทศเปน 
แ ป ง ฟ ล า ว ร โ ด ย ก ร ร ม วิ ธี ก า ร อ ย า ง ง า ย  คื อ 
นํ้ายางที่ขับออกมาจากหัวมันเทศสดเมื่อถูกผาหรือ 
เฉือนเปนแผนบาง นํ้ายางประกอบดวยสารหลายชนิด
ไดแก กรดอะมิโน กรดไขมัน tetracyclic triterpenoids, 
waxes, flavonoids organic acid และ inorganic acid  
ซึ่งมันเทศแตละสายพันธุจะมี นํ้ายางในปริมาณที่
แตกตางกัน (Data et al.,1996) สายพันธุที่มีนํ้ายางมาก
จะถูกทําลายดวยดวงงวงมันเทศนอย แตนํ้ายางมีผล
ทําใหแผนมันแหง หลังอบมีสีนํ้าตาลคลํ้าเปนจุดๆ  
เมื่อนําไปบดละเอียด จึงทําใหฟลาวรที่ไดมีสีคลํ้า      
ซึ่งเปนลักษณะที่ไมตองการ ทําใหลดคุณคาทางการคา
ขอ งผ ลิ ต ภัณฑ ส วนปญหา ในการผ ลิตฟล าวร 
จากมันจาว คือ ลักษณะเน้ือที่เปนเมือกล่ืน การเกิดสี
นํ้าตาลของเน้ือเยื่อ (browning) เมื่ออบแหง ซึ่งทําให
ลักษณะแผนแปงเกิดการเปล่ียนสีเปนสีนํ้าตาล สงผล
ใหฟลาวรที่ไดมีสีคลํ้าเชนกัน Omidiji and Okpuzor 
(1996) รายงานวา  การเกิดสี นํ้าตาลในพืชตระกูล 
Dioscorea เ น่ืองจากสารโพลีฟนอลและสาร 
ไซยานิดินโอลิโกเมอร  (cyanidin oligomers) 
ความเขมของสี นํ้ าตาลที่ เ กิ ดขึ้ นมี ความสัม พันธ 
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กับสารประกอบฟนอลและเอนไซมเพอรออกซิเดส 
(peroxidase) ความแตกตางในการเกิดสีนํ้าตาลขึ้นกับ
พ้ืนที่ผิวของเนื้อเยื่อที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันอุณหภูมิ
ในการอบแหงและระยะเวลาในการแปรรูป Akissoe   
et al.(2003) รายงานผลการลวกหัวแยมกอนการ 
แปรรูปจะชวยลดกิจกรรมของเอนไซมเพอรออกซิเดส 
และการทําแหงจะชวยลดกิจกรรมของเอนไซม 
โพลีฟนอลออกซิเดส (polyphenol oxidase) ได 
         ผลการพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวรจากมันเทศ 
เน้ือสีสมและมันจาว โดยใชสารยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาล  
พบว า  แปงฟลาวรที่ เตรียมไดจากการนําหัวมัน 
ทั้งสองชนิดผานการแชในสารละลายโพแทสเซียม 
เมตาไบซัลไฟทเขมขน 250 ppm จะมีสีจางกวาการแช 
ในสารละลายกรดซิตริกรอยละ 0.1 และในนํ้า โดยจุด 
สีคลํ้าที่เกิดจากนํ้ายางของหัวมันเทศในแผนแปงแหง 
ลดนอยลงเชนเดียวกันกับในมันจาว ผลการทดลองน้ี
สอดคลองกับรายงานของ Omidiji and Okpuzor 
(1996) ซึ่งรายงานวา sodium metabisulphite และ 3,5 
dihydroxybenzoic acid สามารถยับยั้งการเกิดสีนํ้าตาล
ในเน้ือเยื่อ Dioscorea esculenta และ Dioscorea alata
ไดอยางสมบูรณ 
         3.3 การศึกษาสมบัติบางประการดานเคมี-ฟสิกส 
และชีวภาพของแปงฟลาวรที่ผลิตได  
         ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของฟลาวร 
จากมันเทศและฟลาวรจากมันจาว ไดแก ความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เถา เสนใย พบวา ปริมาณความช้ืน เถา 
และเสนใยของฟลาวรที่ไดจากกระบวนการผลิต     
โดยการแชในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟท
แ ล ะ ในส า รล ะล า ย ก รดซิ ต ริ ก ไม แ ต กต า ง กั น   
สวนปริมาณโปรตีนและไขมันของฟลาวรที่ไดจาก 
การเตรียมโดยแชในสารละลายกรดซิตริกมีคาตํ่ากวา 
ฟลาวรที่ เตรียมโดยแชในสารละลายโพแทสเซียม 
เมตาไบซัลไฟทและน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 
 
 

ตารางท่ี1 องคประกอบทางเคมี (รอยละ) ของฟลาวรท่ีผลิตได 

แหลงฟลาวร/วิธีการผลิต ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถา เสนใย 

มันเทศเนื้อสีสม
   -แชน้ํา 
   -แชกรดซิตริก 0.1% 
   -แชโพแทสเซียมเมตา 
ไบซัลไฟท 250 ppm. 
 มันจาว 
   -แชน้ํา 
   -แชกรดซิตริก 0.1% 
   -แชโพแทสเซียมเมตา 
ไบซัลไฟท 250 ppm. 
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9.90a 

9.74a 

 
 

7.50a  
7.88a 

7.73a 

 
0.59a 

0.52b 

0.58a 

 
 

1.11a 

1.01b 

1.07a 

 
0.91a 

0.18b 
0.91a 

 

 
0.53a 

0.42b 
0.52a 

 
2.49a 

2.54a 

2.43a 

 
 

2.81a 

2.90a 

2.87a 

 
0.03a 

0.03a 

0.03a 

 
 

0.02a 

0.02a 

0.02a 

หมายเหตุ  ตัวอักษรที่ตางกันในคอลัมนเดียวกัน  แสดงวา
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ p< .05 

         การศึกษาสมบัติการเปล่ียนแปลงความหนืดของ  
ฟลาวรที่ได พบวา ฟลาวรที่ เตรียมโดยผานการแช  
สารละลายกรดซิตริ กมี ความหนืดสู งสุ ด  (peak 
viscosity, PV) และ ความหนืดสุดทาย (final viscosity) 
ลดลงในขณะที่ฟลาวรที่แชในสารละลายโพแทสเซียม 
เมตาไบซัลไฟทมีความหนืดเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับนํ้า  
จากผลการทดลอง peak time และ pasting temperature 
ของฟลาวรมันจาวมีคาสูงกวาฟลาวรมันเทศ บงช้ีถึง
ความแข็งแรงของโครงสรางซึ่งตองใชเวลานานกวา  
ในการทําใหเกิดเจลาติไนซ  ฟลาวรมันเทศเน้ือสีสม    
มีคา PV คอนขางตํ่า ซึ่งอาจเกิดจากลักษณะเม็ดแปงที่มี
ขนาดเล็ก มีความแข็งแรงตํ่ากวา ทําใหเกิดการแตก
สลายไดงายระหวางการใหความรอนและการกวน    
ดังรายงานของ Aprianita et.al.(2009) สมบัติการ
เปล่ียนแปลงความหนืดของฟลาวรที่ผลิตได  ดังแสดง
ในตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  สมบัติการเปล่ียนแปลงความหนืด (RVU) ของ 
ฟลาวรท่ีผลิตได 

แหลงฟลาวร/วิธีการ Peak  
Viscosity 

Set 
back 

Final 
Viscosity 

Peak  
Time 

Pasting 
Temp. 

มันเทศเนื้อสีสม 

   -แชน้ํา 

   -แชกรดซิตริก0.1% 

   -แชโพแทสเซียมเมตา 

ไบซัลไฟท 250 ppm. 

มันจาว 

   -แชน้ํา 

   -แชกรดซิตริก0.1% 

   -แชโพแทสเซียมเมตา 

   ไบซัลไฟท 250 ppm.   
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11c 

24a 

 

 

112b 

106c 

121a 

 

6.7a 

6.7a 

6.5a 

 

 

13.0a 

12.9a 

13.0a 

 

80.3a 

80.5a 

80.0a 

 

 

83.9a 

83.6a 

83.7a 

หมายเหตุ ตัวอักษรท่ีตางกันในคอลัมนเดียวกัน แสดงวา มีความ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี  p <.05  
 

         ผลการ เ ก็บรั กษาแป งฟลาวร ที่ ผ ลิ ตได ใน 
ถุงพลาสติกพอล ิเอทิลีนเปนเวลา 14วัน ณ อุณหภูมิหอง 
พบวา ปริมาณแบคทีเรียเพ่ิมขึ้นประมาณ 102cfu/กรัม 
ตัวอยาง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         การพัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวรจากพืช 
บางชนิดในประเทศไทยและการศึกษาสมบัติบาง 
ประการดานเคมี -ฟสิกสและชีวภาพของฟลาวร 
ที่ผ ลิตได  โดยการสํ ารวจพืชที่มีความเปนไปได 
ในการนํามาผลิตแปงฟลาวรและจัดทําระบบสืบคน 
ขอมูลดวยวิธีการซาวดเด็กซสามารถพัฒนาระบบ 
ฐานขอมูลพืชที่เปนแหลงของแปงได ซึ่งจะเผยแพร 
ผานเว็บไซตตอไปผลการคัดเลือกพืชตัวแทนที่นํามา 
พัฒนากระบวนการผลิตแปงฟลาวร  คือ  มันเทศ 
เน้ือสีสมและมันจาวซึ่งเปนพืชพ้ืนเมืองที่ปลูกงาย 
ใหรอยละของผลไดฟลาวรสูงแตยังไมมีการแปรรูป 
เปนแปงฟลาวร ในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนา 
กระบวนการผลิต โดยการแชแผนบางของหัวมันสด 
ในสารละลายโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟทความ
เขมขน 250 ppm เปนเวลา 5-10 นาที กอนนําไปอบแหง 
จะชวยลดสีคลํ้าของฟลาวรมันเทศและฟลาวรมันจาว  

ที่ เ กิดจากการออกซิไดสของสารประกอบฟนอล 
ระหวางการทําแหงได  โดยองคประกอบทางเคมี 
เป ล่ียนแปลงเ พียง เ ล็กนอย  ในขณะท่ีคุณสมบัติ 
ดานความหนืดไมลดลง และสามารถเก็บรักษาฟลาวร 
ที่ได ไวเปนเวลานานถึง 14 วัน โดยลักษณะทั่วไป     
ไมเปล่ียนแปลงและปริมาณแบคทีเรียทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 
102cfu/กรัมตัวอยาง คุณสมบัติดานความคงตัวของ 
ฟลาวรที่ไดจากมันจาว ตอความรอนและการกระทํา
เชิงกล  จะมีประโยชนตอการนําไปประยุกตใชใน    
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ตองใชกระบวนการใหความ
รอนอยางตอเน่ือง สวนฟลาวรมันเทศซึ่งมีความหนืด
ตํ่า จะมีประโยชนในการประยุกต ใชกับอุตสาหกรรม
อาหารท่ีตองการความหนืดตํ่า โดยอาจนําไปใชเปน
สารที่ทําใหเกิดความเหนียวได จากผลการศึกษาท่ี   
ผานมามีรายงานการนําฟลาวรมันเทศไปใชในการผลิต
กวยเ ต๋ียวและผลิตภัณฑขนมปง  ดังน้ันหากมีการ 
สนับสนุนใหเกษตรกรปลูกมันเทศเน้ือสีสมและมันจาว
อยางจริงจังและมีการนํามาแปรรูปเปนฟลาวร เพ่ือทํา
ผลิตภัณฑตางๆ จะชวยสรางมูลคาเพ่ิมของวัตถุดิบทาง
การเกษตรใหมากขึ้นได  จึงควรมีการศึกษา ตอไปใน
การนําแปงฟลาวรที่ผลิตไดไปประยุกตใชในการ
พัฒนาดานตางๆ นอกจากน้ีประเทศไทยยังมีพืชที่ 
เปนแหลงของแปงอีกหลายชนิดที่สามารถนํามาศึกษา 
เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตฟลาวรได  
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การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการผลิตเปดในกลุมเกษตรกรรายยอย   
เพ่ือสนองยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย 

 
สุจิตรา  สราวิช1   จิรัฏฐ  บุญแสนแผน1  สุทธิพงษ  บุตรสาพันธุ1   จิราพร  สระแจม2   พิเศษ  คุณวงษ 3 

วาทิต  สุริย4  และ  อภิวัฒน   สินแสง5 

 

บทคัดยอ— งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการเล้ียงเปดของเกษตรกรรายยอยใหมีความปลอดภัยทั้งตอ      
ผูเล้ียงและผูบริโภค  โดยเริ่มตนจากการจัดเวทีเสวนารวมกันระหวางเกษตรกรผูเล้ียงเปด  เจาหนาที่ของปศุสัตว  และ
นักวิชาการเพ่ือกําหนดรูปแบบการเลี้ยงเปดที่สนองยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย  ใชภูมิปญญาเลือกวัตถุดิบในทองถ่ิน
เปนอาหารเปด  ควบคูกับความรูทางดานวิทยาศาสตร  ระบบการเล้ียงและการจัดการท่ีไมขัดตอกฎระเบียบการควบคุม
โรคสัตวปกของทางราชการ และเกษตรกรสามารถปฏิบัติตามได  ทําใหไดรูปแบบการเลี้ยงดังน้ี  จํานวนที่เล้ียงแบงเปน 
3 กลุม คือ รายละไมเกิน 10 ตัว 20 ตัว และ 50 ตัวขึ้นไป ขึ้นกับความสามารถของเกษตรกรแตละรายในการหาอาหารมา
เล้ียงเปด ระบบที่ใชทดสอบไดแก การเล้ียงเปดหลุม การเล้ียงเปดบนบอปลา การเล้ียงเปดในนาขาว  การเล้ียงเปด
ผสมผสาน  และการเล้ียงเปดเสริมสมุนไพร  และการเล้ียงเปดโดยใชอาหารในไรนาแบบด้ังเดิม พบวาทุกระบบ 
เกษตรกรสามารถดําเนินการได และไมกระทบตอการควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก  สามารถพัฒนาเปนการเลี้ยงเปด
อินทรียได  

คําสําคัญ   ระบบการเลี้ยงเปด  เกษตรกรรายยอย  ยุทธศาสตรอาหารปลอดภัย  

1. บทนํา 
         จากการระบาดของโรคไขหวัดนก มีการทําลาย
สัตวปกจํานวนมาก ทําใหจํานวนไกและเปดที่เหลืออยู
ในชนบทลดลงและ เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัย
ของเกษตรกรผู เล้ียงและผูบริโภคโดยเฉพาะระบบ    
การเล้ียงของเกษตรกรรายยอย  ที่ตองระวังโรคที่อาจจะ
เกิดการระบาดขึ้นได  อาจตองเลี้ยงสัตวปกแบบฟารมปด
ตามมาตรฐานฟารม  แตตนทุนในการทําฟารมระบบ 
         1  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ  
62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ 46000  
โทรศัพท: +66(4)-381-3068 โทรสาร: +66(4)-381-3070  
E-mail: sujittra3399@yahoo.com  
          2 สํานักงานปศุสัตว  จ.สกลนคร   

        3 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
สาขานครพนม  จ.นครพนม 
         4 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
สาขากมลาไสย จ.กาฬสินธุ    

         5 สํานักงานปศุสัตว จังหวัดกาฬสินธุ  

 
 

ดังกลาวสูงมาก  เกษตรกรรายยอยไมสามารถลงทุน  
เล้ียงได 
         การเล้ียงเปดแบงเปน 3 ระดับ ไดแก เกษตรกรรายยอย 
ผูเล้ียงก่ึงการคาและเล้ียงในฟารมขนาดใหญ  ในประเทศ
ไทยการเลี้ยงเปดจะคลายกับในประเทศอ่ืนแถบเอเชีย คือ 
ส วนมาก เป นก าร เ ลี้ ย ง โดย เ กษตรกรร าย ย อ ย  
วัตถุประสงคของการเล้ียงเพ่ือเสริมรายได  ลูกเปดก็ฟก
เองดวยวิธีด้ังเดิม สถานที่เล้ียงสวนมากเปนทุงนา บริเวณ
ใกลๆ แหลงนํ้า เพราะอาหารที่ใชเล้ียงเปดสวนมาก
นอกจากรํา ปลายขาว เปดยังสามารถหา   อาหารเสริมได
จากเมล็ดขาวที่ตกอยูในนาหลังการเก็บเก่ียว ตลอดจน
หอย กุงหรือปลาที่อยูตามแหลงนํ้า  ปญหาของเกษตรกร
รายยอยที่เล้ียงเปด คือ การจัดการเล้ียงดูไมดี อาหารมี
คุณคาทางโภชนะตํ่า  และการเกิดโรค (Aini,2005)  
อาหารในทองถ่ินที่นิยมใชเล้ียงเปด คือ ของเหลือที่มี   
ในไรนา  และหอยเชอรี่ที่มีการระบาดในไรนา  
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          ดังน้ันจึงทําการวิจัยเพ่ือที่จะหาระบบการเล้ียงที่
เหมาะสมของเกษตรกรรายยอย ใหมีความปลอดภัยตอ   
ผูเล้ียงและผูบริโภคมีความมั่นใจวาเปนอาหารที่ปลอดภัย 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ิมศักยภาพในการพ่ึงตนเอง
ของเกษตรกร   
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         งานวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research, PAR) โดยให
เกษตรกรผูเล้ียงเปดมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ
การเล้ียง และทําการทดลองเลี้ยงเปดพรอมเก็บขอมูล
จากพื้นที่ของเกษตรกร ตามลําดับขั้นตอนดังน้ี  
         1) จัดเวทีเสวนา แลกเปล่ียนเรียนรูระบบการผลิต
เปดของเกษตรกร โดยผูเขารวมเวทีเสวนาประกอบดวย
เกษตรกร นักวิชาการ เจาหนาที่ปศุสัตว และนักวิจัย
เพ่ือรวมกันกําหนดรูปแบบการผลิตเปดที่เหมาะสม 
สําหรับเกษตรกรรายยอยที่ไมขัดแยงกับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตวปกของกรมปศุสัตว และเกษตรกรสามารถ
ปฏิบัติตามไดโดยไมขัดกับวิถีการดําเนินชีวิตมากนัก   
แตการเล้ียงใหมีความปลอดภัยสําหรับผู เ ล้ียงและ
ผูบริโภค 
         2) นําระบบการเล้ียงเปดจากเวทีเสวนามาทดลอง
เล้ียงและเก็บขอมูล ในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่จังหวัด
กาฬสินธุ และจังหวัดสกลนคร ทําการทดลองแบบสุม
โดยสมบูรณ (Complete Randomized Design, CRD) 
ตลอดการทดลองใหเปดไดกินอาหาร และน้ําอยาง
เต็มที่ 
         3) งานทดลองในพื้นที่เกษตรกร คือ เล้ียงเปด
จํานวน 10 ตัว ใหอาหารโปรตีนสูงในชวง 0-4 สัปดาห 
จากน้ันเ ล้ียงดวยอาหารท่ีมีในทอง ถ่ิน  ไดแก  รํ า 
ขาวเปลือก เสริมดวย เศษผัก หอยเชอรี่ แตระบบการ
จัดการพ้ืนที่เล้ียงแตกตางกัน 
          4) นักวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลดวยการ
วิเคราะห คาทางสถิติ โดยการวิเคราะหวาเรียนซและ
เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใช DMRT 
         5) รวมกันสรุปผลการเรียนรูจากงานทดลองและ
คืนขอมูลใหเกษตรกร 

         6) รวมกันกําหนดมาตรฐานการเล้ียงในทองถ่ิน
ของเกษตรกรรายยอย นําไปสูการขอการรับรองจาก
หนวยงานราชการเพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจวาเปน
อาหารปลอดภัยตอไป   

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ผลจากเวทีเสวนา ไดรวบรวมวิธีการเล้ียงตาม 
ภูมิปญญาของเกษตรกรและนักวิชาการไดรวมกัน
อธิบายในชิงวิทยาศาสตรทําใหเกษตรกรมีความม่ันใจ
ในสิ่งที่ทําอยูเดิมมีความเขาใจมากขึ้น จึงไดขอสรุป
รวมกัน 
         ระบบการเล้ียงเปด ของเกษตรกรรายยอย มี 2 ระบบ 
คือ เล้ียงแบบยังชีพ และเลี้ยงไวขายในทองถ่ิน   
         พันธุเปด ที่นิยมเล้ียง ไดแก เปดเทศพันธุพ้ืนเมือง  
เปดเทศพันธุทาพระ เปดเทศพันธุกบินทรบุรี และเปด
ลูกผสม    
         อาหารท่ีใชเล้ียง ใชวัตถุดิบในทองถ่ินที่ปราศจาก
สารเคมี  หรือเปนสูตรอาหารท่ีประกอบขึ้นตาม
คําแนะนําของนักวิชาการโดยใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 
เปนหลัก  อาจมีการเสริมพวกสมุนไพร เชน ขมิ้นชัน 
ฟาทะลายโจร บอระเพ็ดในสูตรอาหาร   
         การจัดการเล้ียงดู ปลอยในพ้ืนที่แยกจากชุมชน 
หรือเล้ียงแบบกักขังไมใหสัมผัสกับโรค สอดคลองกับ
ที่ตะวัน และจิราวุฒิ (2552) ที่สรุปไววา การจะเลี้ยง 
เปดไขในนาขาวอินทรียตองควบคุมปจจัยที่สําคัญ 
อยางนอย 3 ประการคือ ดานพ้ืนที่ ดานอาหารสัตวและ
ดานการจัดการ   
        จํานวนเปดท่ีเล้ียง ขึ้นกับศักยภาพของเกษตรกร
ในการหาอาหารมาเล้ียงได อาจเปน 10 ตัว 20 ตัว หรือ 
50 ตัวขึ้นไป เกษตรกรไดเรียนรูเพ่ิมเติมเรื่องการ
ปองกันโรค  การจดบันทึกขอมูลการเลี้ยง  บันทึก      
การตาย การใหอาหาร และนํ้าหนักเปดในแตละชวง
อายุ เพ่ือการทวนสอบขอมูลเบื้องตน และไดเรียนรู
หลักการปศุสัตวอินทรีย นําไปสูการเกษตรอินทรีย
แบบอัตโนมัติ คือทําการเกษตรแบบด้ังเดิม ใชปจจัย
ภายในไรนาใหเกิดประโยชน และรวมกันกําหนด
มาตรฐานการเล้ียงของเกษตรกรรายยอย 
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         งานทดลองท่ี 1 การทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร    
ในกลุมที่เล้ียงรายละ 10 ตัว เพ่ือการยังชีพ ในชวง 0-4 
สัปดาห  ใหอาหาร ท่ีมีโปรตีนสูง  อาหารไก เ น้ือ
สําเร็จรูประยะแรก (21%CP) เพราะอยูในวัยที่
เจริญเติบโต จากน้ันเล้ียงดวย รํา ปลายขาว ขาวเปลือก 
เสรมิดวยหอยเชอรี่ และเศษผัก   
         รูปแบบท่ี 1 เล้ียงหลังบานในชวง 0-10 สัปดาห 
จากน้ันยายไปไวที่ทุงนา  
         รูปแบบท่ี 2 เล้ียงไวในหมูบานจนอายุ 8 สัปดาห 
จากน้ันนําไปเล้ียงในนาที่มีบอนํ้า ใหเปดหาอาหารใน
บอดวย  
         รูปแบบท่ี 3 เล้ียงในพ้ืนที่สวนตัวขังคอกตลอดเวลา 
หาอาหารมาใหกิน  
         รูปแบบท่ี 4 เล้ียงแบบปลอยใหหากินในแหลงนํ้า
สาธารณะของหมูบาน มีคอกขังไวในบาน (ตารางที่ 1) 
พบวา นํ้าหนักในชวง 0-4 สัปดาหทุกรูปแบบการเล้ียง
ไมแตกตางกันทางสถิติแตหลัง 8 สัปดาห นํ้าหนักที่
เพ่ิมขึ้น และอัตราการเจริญเติบโตของเปดเมื่อเล้ียงถึง 
12 สัปดาห มีความแตกตางกันในทางสถิติ (P< 0.05) ซึ่ง
จากการสรุป และเวทีคืนบทเรียนใหกับเกษตรกรได
รวมกันสรุปวาจะใหไดผลตอบแทนที่ดี ขึ้นกับการดูแล
เอาใจใสของผูเล้ียงที่จะขยันหาอาหารเสริมมาใหเปด เชน
หอยเชอรี่ เศษผักตางๆ  

ตารางท่ี 1 แสดงรูปแบบการเล้ียงเปดแบบของเกษตรกร
รายยอย 

ลักษณะที่ศกึษา 
รูปแบบการเลี้ยง 

แบบที ่1 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที4่ CV% 

นน  .เร่ิมตน (กรัม) 50 50 50 50  

นน.4 สัปดาห (กรัม) 652.00 626.00 680.50 723.50 23.79 

นน.8 สัปดาห (กรัม) 1130.00b 1210.00b 1410.00ab 1590.00a 26.38 

นน. 12 สัปดาห (กรัม) 1430.00b 1320.00b 1700.00ab 2140.00a 30.88 

นน.ที่เพ่ิมข้ึน (กรัม) 1380.00b 1270.00b 1655.00ab 2090.00a 31.53 

 

ลักษณะที่ศกึษา 
รูปแบบการเลี้ยง 

แบบที ่1 แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที4่ CV% 

อัตราการเจริญเติบโต (กรัม/ตัว/สัปดาห) 

0-4 สัปดาห 21.49b 23.87b 26.06ab 28.94a 28.75 

5-8 สัปดาห 17.06 22.19 19.19 19.29 39.00 

9-12 สัปดาห 16.42b 15.12b 18.69b 26.01a 32.64 

0-12 สัปดาห 11.06b 3.92b 10.35b 20.35a 71.19 

อัตราการตาย (%) 0.00 0.00 2.50 0.00  

คาเฉล่ียที่มีอักษรกํากับตางกันในบรรทัดเดียวกัน  มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P< 0.05)  
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         งานวิจัยน้ีเปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอยมีสวน
รวมในการกําหนดรูปแบบที่จะเล้ียงเปด ตามภูมิปญญา
รวมกับการแลกเปลี่ยนความรูกับนักวิชาการทําใหได
ระบบการเล้ียงที่ไมขัดวิถีเดิม ไดรับทราบเหตุผลตาม
ขอกําหนดมาตรฐานฟารมสัตวปกของกรมปศุสัตว ได
มีโอกาสอธิบายใหเหตุผลของการปฏิบัติแตละเรื่อง ได
รวมกันสรุปการเล้ียงเปดมีปจจัยมาเก่ียวของคือ ระบบ
การเล้ียง พันธุเปดที่ใชเล้ียง อาหารเปดที่ใช และการ
จัดการ ไดแลกเปล่ียนเรียนรูการปองกันการระบาดของ
โรคไขหวัดนกเพ่ือไมใหเกิดอันตรายตอผูเล้ียง เกิด
ความปลอดภัยตอผูบริโภคดวย เมื่องานทดลองเสร็จ
สิ้นไดจัดเวทีสรุปบทเรียนใหเกษตรกรนักวิชาการและ
นักวิจัยรวมกันคนหาเหตุผล อธิบายผลท่ีเกิดขึ้น  และ
จัดเวทีคืนขอมูลใหกับชุมชนทําใหเกษตรกรรายอื่นๆ 
ไดความรูและเปนการเผยแพรผลงานของเกษตรกรท่ี
รวมงานทดลอง ทําใหมีความมั่นใจในการเล้ียงเปด 
ของเกษตรกรรายยอย  
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         ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย 
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การพัฒนาผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหง 
สําหรับกลุมสหกรณการเกษตรหุบกะพงจํากดั 

 
จุฑา  พีรพัชระ1  ดวงสุดา   เตโชติรส1  และ  วรลักษณ  ปญญาธิติพงศ1 

 

บทคัดยอ—   การแปรรูปสับปะรดดวยการลดปริมาณนํ้าในอาหารสามารถทําไดโดยการแชอิ่มรวมกับการทําแหงซึ่ง
จะชวยใหผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงมีคุณภาพที่ดี และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได โดยทําการศึกษาผลของ
ความเขมขนของนํ้าเช่ือมเริ่มตน (20 30 และ 40%) ตอคุณภาพทางเคมีกายภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ
สับปะรดแชอิ่มอบแหง พบวาความเขมขนของนํ้าเช่ือมเริ่มตนมีผลตอการสูญเสียนํ้าและการเพ่ิมขึ้นของนํ้าตาลใน
ผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหง และปริมาณนํ้าตาลที่เพ่ิมขึ้นเปนผลใหสับปะรดแชอิ่มอบแหงมีคา aw ตํ่า ซึ่งเปน
สภาวะท่ีไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เปนผลใหผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงสามารถเก็บรักษาได
เปนเวลามากกวา 12 สัปดาห 
 

คําสําคัญ   สับปะรด  การแชอิ่ม  สหกรณการเกษตรหุบกะพง 
 

1. บทนํา 
 

         สหกรณการเกษตรหุบกะพง จํากัด (ในพระบรม
ร า ชูป ถัมภ )  ได จ ดทะ เ บี ยน เป นสหกรณ  โดย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานหนังสือจดทะเบียนสหกรณ ซึ่งสมาชิก
สหกรณทําการจัดต้ังกลุมเพ่ือจัดทําผลิตภัณฑเปน
รายไดของกลุมและรวมตัวกันทําผลิตภัณฑโดยฝาก
จําหนาย ณ รานคาสหกรณ และจําหนายโดยตรงแก
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่เดิน
ทางเขาเยี่ยมชมกิจการของกลุม เชน ผลิตภัณฑอาหาร
จากสับปะรด โดยแตเดิมไดปลูกสับปะรดเพ่ือจําหนาย
เปนผลสด ซึ่งปจจุบันมีราคาตกตํ่า จึงไดทําการแปรรูป
เปนสับปะรดกวน แตผลิตภัณฑยังขาดรูปแบบที่ชัดเจน
ไมสามารถแสดงเอกลักษณของกลุม และบรรจุภัณฑ
ไมมีความโดดเดนทําใหไมดึงดูดความสนใจของ
ผูบริโภค โดยทางกลุมตองการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
สับปะรดแตขาดศักยภาพในการคิดคนหรือศึกษาการ
ทําผลิตภัณฑใหม 

 
          1คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร วชิรพยาบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

 

 
         กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการลดปริมาณนํ้า
ในอาหารสามารถชวยยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได 
ในการลดปริมาณนํ้าในอาหารโดยทั่วไปจะใชวิธีการ
ทําแหงจากแสงอาทิตย  ซึ่งกระบวนการดังกลาวมี
ขอจํากัดและควบคุมคุณภาพของอาหารไดยาก การลด
ปริมาณนํ้าในอาหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในผลไมดวย
วิธีการแชอิ่มรวมกับการทําแหงสามารถทําใหผลไม
อบแหงมีคุณภาพที่ดีกวาการทําแหงเพียงอยางเดียว [1] 
โดยสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพดานเน้ือสัมผัส 
คุณภาพทางประสาทสัมผัส และคุณคาทางโภชนาการ 
[2] การลดปริมาณนํ้าออกจากอาหารโดยวิธีการแชอิ่ม 
ทําไดโดยอาศัยความแตกตางของความเขมขนของ
นํ้าตาลในอาหารและความเขมขนของสารละลาย
นํ้าตาลที่ใชแช (Osmotic Pressure) [3] ซึ่งอัตราเร็วใน
การลดนํ้าออกจากอาหารจะมีผลตอคุณภาพทางเคมี
กายภาพของอาหาร [4] 
         งานวิจัย น้ีมี วัตถุประสงค เ พ่ือศึกษาผลของ
นํ้าเช่ือมเขมขนที่มีผลตอคุณภาพทางเคมีกายภาพของ
ผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงสําหรับกลุมสหกรณ
การเกษตรหุบกะพง จํากัด เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตของกลุมชุมชนใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหม
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ในบรรจุภัณฑที่เหมาะสมและดึงดูดใจผูบริโภค และ
สรางความเขมแข็งแกชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 การเตรียมตัวอยาง 
         2.1.1 สับปะรดแชอิ่มอบแหง 

สับปะรด 
 

ตัดแตง 
 

แชในสารละลายกรดซิตริค 0.5% 10 นาที  
 

ลางนํ้าและทําใหสะเด็ดนํ้า 
 

แชในสารละลายแคลเซียมคลอไรด 0.5% 10 นาที 
 

ลางนํ้าและทําใหสะเด็ดนํ้า 
 

ตมที่ 100C 5 นาที 
 
 

แชในนํ้าเช่ือมเขมขนเริ่มตน 20 30 และ 40% 
 

ตมที่ 100C 2 นาที 
 

เพ่ิมความเขมขนของนํ้าเช่ือมรอยละ 10% จนถึง 60% 
 

แชนาน 10 วัน 
 

ตมที่ 100C 30 นาที 
 

จุมสับปะรดในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟต 
(0.1%) ตมเดือด 1 นาที 

 
อบแหง (65C) 

 
สับปะรดแชอิ่มอบแหง 

ภาพท่ี 1 กระบวนการผลิตสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 

2.2 การวิเคราะหปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (Water Loss) 
 

         วิเคราะหปริมาณนํ้าที่สูญเสียระหวางการแชอิ่ม
สับปะรดโดยวิธีของ Mujica และคณะ [5] โดย
คํานวณหาปริมาณนํ้าที่สูญเสียดังสมการที่ (1) 
 

ปริมาณนํ้าที่สูญเสีย (%)  = 
        (WCO x WO) – (WCT x WT)  (1) 

           WO 
WCO = ปริมาณนํ้ากอนออสโมซิส 
WCT = ปริมาณนํ้าหลังออสโมซิส 
WO   = นํ้าหนักกอนออสโมซิส 
WT   = นํ้าหนักหลังออสโมซิส 

  

2.3 การวิเคราะหปริมาณนํ้าตาลที่เพ่ิมขึ้น (Solids Gain) 
 

         วิเคราะหปริมาณการเพ่ิมขึ้นของนํ้าตาลระหวาง
การแชอิ่มสับปะรดโดยวิธีของ Mujica และคณะ [5] 
โดยคํานวณหาปริมาณนํ้าตาลที่เพ่ิมขึ้นดังสมการที่ (2) 

 

ปริมาณนํ้าตาลที่เพ่ิมขึ้น(%)  = 
[(100 – WCT) x WT] – [100 – WCO) x WO]   (2)

          WO 
 

2.4 การวิเคราะหปริมาณกรดโดยวิธี AOAC [6] 
 

2.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
         การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยใชวิธี 
5-Point Hedonic Scale (1 คือไมชอบมาก และ 5 คือ 
ชอบมาก) ปจจัยที่ทําการทดสอบ ไดแก รสชาติ 
ลักษณะเน้ือสัมผัส ลักษณะปรากฏ และความชอบ
โดยรวม เลือกสูตรที่ไดรับคะแนนความชอบมากที่สุด 
เพ่ือนําไปศึกษาอายุการเก็บรักษา 
 

2.6 การวิเคราะหอายุการเก็บรักษา  
 

         ทําการตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรียทุกสัปดาห
เปนเวลา 12 สัปดาห 
         2.6.1 วิเคราะหปริมาณจุลินทรียทั้งหมดโดยวิธี 
FDA-BAM [7] 
         2.6.2 การวิเคราะหปริมาณยีสตและรา โดยวิธี 
FDA-BAM [7] 

   ซิตริค 0.1% (w/v) 

 ซิตริค 0.1%  และ
NaMS 0.02%  
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2.7 การวิเคราะหความแตกตางทางสถิติของขอมูลดวย
แผนการทดลอง Randomized Complete Block Design 
(RCBD) และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยดวยวิธี Duncan’s 
New Multiple Rang Test โดยทําการทดลอง 3 ซ้ํา 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 ผลของความเขมขนของนํ้าเชื่อมเร่ิมตนตอคุณภาพ
ทางเคมีกายภาพของสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 
 

         การศึกษาการแปรรูปสับปะรดแชอิ่มอบแหง  
โดยการใชนํ้าเช่ือมที่มีระดับความเขมขนเริ่มตนตางๆ 
(20 30 และ 40%) และเพ่ิมความเขมขนของนํ้าเช่ือม
เพ่ิมขึ้นวันละ 10% จนมีความเขมขนสุดทายเทากับ 
60% แลวนําไปอบแหงดวยตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ     
65 องศาเซลเซยีส จนมีความช้ืนคงที่ (14-15%) 
         ในระหวางกระบวนการผลิตสับปะรดแชอิ่ม
อบแหง  พบวาลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ
สับปะรดแชอิ่ มอบแหงมีการ เป ล่ียนแปลง  โดย
สับปะรดที่ผานการแชในนํ้าเช่ือมที่มีความเขมขน
เริ่มตนเพ่ิมขึ้น (20 30 และ 40%) มีปริมาณการสูญเสีย
นํ้าลดลง และมีปริมาณนํ้าตาลเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ
เมื่อความเขมขนของนํ้าเ ช่ือมสุดทายเทากับ  60% 
เน่ืองจากการแชสับปะรดในนํ้าเช่ือมที่มีความเขมขน
สูงทําใหเกิดความแตกตางของความเขมขนของนํ้าตาล
ในนํ้าเช่ือมและน้ําตาลในเน้ือสับปะรดสงผลใหเกิด
แรงดันออสโมซิสที่สูงกวา ทําใหการแชสับปะรดใน
นํ้าเช่ือมที่มีความเขมขนของนํ้าเช่ือมสูงมีการถายเท
มวลสารท่ีสูงกวา และสงผลใหสับปะรดมีลักษณะ 
เหี่ยวยนมากกวาการแชในนํ้าเช่ือมที่มีความเขมขน
เริ่มตนตํ่า [3] [4] [8] เน่ืองจากในระหวางการแช
สับปะรดในนํ้าเช่ือม นํ้าในสับปะรดจะเคลื่อนที่ออก
จากเซลลดานนอกบริเวณที่สัมผัสกับนํ้าเช่ือมไปสู  
ดานใน ทําใหเกิดชองวางระหวางเยื่อหุมเซลลและ  
ผนังเซลลเปนผลทําใหเกิดการเหี่ยวยนของสับปะรด 
แชอิ่ม [9]  

 
 

ภาพท่ี 2 ปริมาณการสูญเสียนํ้าของผลิตภัณฑสับปะรด 
               แชอ่ิมอบแหง 

 
 

ภาพท่ี 3 ปริมาณนํ้าตาลนํ้าตาลของสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 
 

          คา aw ของผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงที่แช
ในนํ้าเช่ือมเริ่มตนที่ระดับตางๆ กันมีคาคอนขางตํ่า 
และไมมีความแตกตางอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) (ตารางที่ 1) เน่ืองจากผลิตภัณฑสับปะรด   
แชอิ่มอบแหงเปนผลิตภัณฑที่มี นํ้าตาลสูง  นํ้าตาล
สามารถเขาไปแทนที่นํ้าในผลิตภัณฑ ทําใหปริมาณนํ้า
ในผลิตภัณฑลดลงส งผลใหค า  aw ในผลิตภัณฑ
สับปะรดแชอิ่มอบแหงลดลง 
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ตารางที่ 1 คา aw ของผลิตภัณฑสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 
 

ความเขมขนของนํ้าเชื่อม
เขมขนเร่ิมตน คา aw

 ns. 

20% 0.50 
30% 0.47 
40% 0.49 

 

ns หมายถึง ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) 
 

3.2 ผลของความเขมขนของนํ้าเชื่อมเร่ิมตนตอคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 
 

         เมื่อนําผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงมาทํา 
การทดสอบทางประสาทสัมผัสโดยใหคะแนน
ความชอบแบบ 5-point hedonic scale โดยที่ 1 คือ     
ไมชอบมาก และ 5 คือ ชอบมาก โดยผลการทดสอบ
แสดงดังตารางที่ 2 จากการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ของผูทดสอบชิม พบวาการแชสับปะรดในนํ้าเช่ือม
เริ่มตนเขมขน 30% ไดรับคะแนนความชอบโดยรวม 
ลักษณะเน้ือสัมผัส และรสชาติที่ดีกวาตัวอยางอื่นๆ 
รองลงมาคือตัวอยางที่แชสับปะรดในนํ้าเช่ือมเริ่มตน
เขมขน 20% และ 40% ซึ่งที่ระดับ 40% จะมีลักษณะ
ของผลิตภัณฑที่เหี่ยวยนเสียรูปทรงมากที่สุด จึงเลือก
ตัวอยางสับปะรดแชอิ่มอบแหงที่แชในนํ้าเช่ือมเริ่มตน
ที่ 30% ไปทําการศึกษาอายุการเก็บรักษา 
 

ตารางท่ี2 การทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ
สับปะรดแชอ่ิมอบแหง 

 

นํ้าเชื่อม
เร่ิมตน รสชาติ เน้ือ

สัมผัส 
ลักษณะ 
ปรากฏ 

ความชอบ
โดยรวม 

20% 3.89a 3.25b 3.27b 3.21b 
30% 4.00a 3.40a 3.75a 3.48a 
40% 4.12a 2.61c 2.39c 2.51c 

 

อักษรท่ีตางกันในแนวต้ัง  หมายถึง  มีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 

3.3 ผลของความเขมขนของนํ้าเชื่อมเร่ิมตนตออายุการ
เก็บรักษาสับปะรดแชอ่ิมอบแหง 
 

         เมื่อนําผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงที่แชใน
นํ้าเช่ือมเริ่มตน 30% บรรจุในถุงพลาสติกในสภาวะ
บรรยากาศโดยเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิหอง ทําการ
ตรวจสอบการเจริญเติบโตของยีสต รา และจุลินทรีย
รวมเปนระยะเวลา 12 สัปดาห พบวาไมพบการ
เจริญเติบโตของยีสต รา และ จุลินทรียรวม เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงเปนผลิตภัณฑที่มี
นํ้าตาลในปริมาณที่สูง และมีคา aw ตํ่า ซึ่งเปนสภาวะที่
ไมเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         ความ เข มขนของ เ ช่ือม เ ร่ิมตนในการผลิ ต
ผลิตภัณฑสับปะรดแชอิ่มอบแหงมีผลตอคุณภาพทาง
เคมีกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัส โดยการ
เพ่ิมความเขมขนของนํ้าเช่ือมเริ่มตนเปนผลทําใหการ
สูญเสียนํ้าและการเพ่ิมขึ้นของนํ้าตาลในผลิตภัณฑ
สูงขึ้น 
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อิทธิพลของการใชปุยเคมีรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ ที่มีผลตอ 
การเจริญเติบโตของดาวเรืองฝร่ังเศส 

 
สมพร คนยงค1 

 

บทคัดยอ— การทดลองในกระถางเพ่ือศึกษาอิทธิพลของการใชปุยเคมีรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ  ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศสที่ปลูกในดินผสม พบวา นํ้าหมักชีวภาพสูตรตาง  ๆ   เมื่อใสรวมกับปุยเคมีจะทําให
ดาวเรืองฝรั่งเศสมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตมวลชีวภาพไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใสนํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรตางๆ ในอัตรา  100  มิลลิลิตร/กระถาง  สามารถทดแทนปริมาณการใสปุยเคมีไดอยางนอยครึ่งหน่ึงของ
อัตราปุยแนะนํา การใสนํ้าหมักชีวภาพสูตรรวมรวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-16  ครึ่งอัตราแนะนํา (0.96 กรัม/กระถาง)     
ทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสใหจํานวนดอก/ตน ผลผลิตมวลชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของสวนเหนือดินและรากสูงกวา
การใสปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตราแนะนํา (1.92 กรัม/กระถาง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  การใสนํ้าหมักชีวภาพปลา
รวมกับปุยเคมีสูตร 16-16-16  อัตรา  0.96  กรัม/กระถาง  จะทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสใหจํานวนดอก/ตน และผลผลิตมวล
ชีวภาพแหงของรากสูงกวาการใสปุยเคมีอัตรา 1.92  กรัม/ กระถาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คําสําคัญ   นํ้าหมักชีวภาพ   อัตราปุยเคมี   ดาวเรืองฝรั่งเศส 

1. บทนํา 
         ดาวเรืองฝรั่งเศส (French Marigolds) เปนไม
ดอกอยูในวงศ Compositae มีช่ือวิทยาศาสตรวา 
Tagetes patula มีลักษณะตนเต้ีย ดอกเล็ก ดอกมีสี
เหลืองประแดงหรือขลิบแดง ดาวเรืองเปนไมดอกที่
ปลูกงาย เล้ียงงาย โตเร็ว ตอบสนองตอนํ้าและปุยดีมาก 
ใชเวลาในการผลิตสั้นเพียง 60-70 วันเทาน้ัน ดาวเรือง
เปนพืชที่มีประโยชนหลายอยาง นอกจากใชปลูกเปน
ไมประดับ (bedding plants) และไมกระถาง (potted 
plants) แลว ยังสามารถผลิตสาร -terthienyl ซึ่ง
สามารถควบคุมไสเดือนฝอย (nemathodes) ในดินได
เปนอยางดี [1] 
 

 
         1สาขาวิชาการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ รี  ถ .พหลโยธิน              
ต.ประชาธิปตย  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  12130 
โทรศัพท : 02-5493305 โทรสาร : 02-5771955   
E-mail : skonyong@gmail.com       

 

         นํ้าหมักชีวภาพ (bioextract) หมายถึง สารละลาย
หรือนํ้าสกัดที่ไดจากการยอยสลาย ของวัสดุเหลือใช
จากสวนตางๆ ของพืชหรือสัตว โดยผานกระบวนการ
หมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจน (anaerobic condition)  
และมีออกซิเจน (aerobic condition)  ซึ่งมีจุลินทรียทํา
หนาที่ยอยสลายเศษซากพืชหรือสัตว ใหกลายเปน
สารละลายหรือนํ้าสกัดชีวภาพ [2-3] ทําใหไดฮอรโมน
หรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช  เชน  ออกซิน 
จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนินรวมทั้งกรดอินทรีย  
กรดอะมิโน  กรดฮิวมิก   คารโบไฮเดรต   วิตามิน  
เอนไซม  จุลินทรีย  และแรธาตุอาหาร [4-6] จึงนาจะ
นํามาใชรวมกับปุยเคมีเพ่ือลดปริมาณปุยเคมีที่ใชอยูเดิม
เน่ืองจากปจจุบันปุยเคมีมีราคาแพง จึงไดทําการศึกษา
อิทธิพลของการใชปุยเคมีรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศส   
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2. วิธีการวิจัย 
         นํ้าหมักชีวภาพท่ีใชในการทดลองมี 4 สูตร คือ 
1) นํ้าหมักชีวภาพปลา (F) 2) นํ้าหมักชีวภาพผลไมสุก 
(มะละกอ, กลวย, ฟกทอง) และนมสด (Frm) 3) นํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรเรงการเจริญเติบโต (แค โสน ผักบุง ตําลึง
กลวยนํ้าวาสุก ฟกทองแก มะละกอสุก ปลาสด ขี้ไก   
รําขาว R) 4) นํ้าหมักชีวภาพสูตรรวม (ทุกสูตรรวมกัน 
A) วางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized 
Design) ประกอบดวย 6 ตํารับทดลอง (treatment)      
ทํา 5 ซ้ํา ตํารับทดลองประกอบดวย 1. ปุยเคมีสูตร    
16-16-16 อัตรา 1.92 กรัม หรือ ½ ชอนชา (แนะนําโดย
บริษัทเจียไต) 2. ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 0.96 กรัม 
รวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตร 1 (F) อัตรา 100 มิลลิลิตร 
3. ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 0.96 กรัม รวมกับ       
นํ้าหมักชีวภาพสูตร 2 (Frm) อัตรา 100 มิลลิลิตร          
4. ปุยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 0.96 กรัมรวมกับนํ้าหมัก
ชีวภาพสูตร 3 (R) อัตรา 100 มิลลิลิตร 5. ปุยเคมีสูตร  
16-16-16  อัตรา  0.96  กรัมรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตร 
4(A) อัตรา 100 มิลลิลิตร และ 6. ไมใสปุยเคมีและน้ํา
หมักชีวภาพ (control) ทําการทดลองในกระถางพลาสติก 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6  น้ิว  ดินที่ใชทําการทดลอง
เปนดินผสมประกอบดวยดิน :  ขี้เถาแกลบ: ขุยมะพราว 
: ปุยคอก = 1 : 1 : 1 : 0.5 โดยปริมาตร ปลูกดาวเรือง
ฝรั่งเศสโดยใชเมล็ดพันธุของบริษัทเจียไต ทําการใส
ปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพ ตามอัตราที่ระบุไวใน
แผนการทดลองทุก 7 วัน ทําการปรับคา  EC ของน้ํา
หมักชีวภาพทุกสูตรใหมีคาเทากับ  2 เดซิซีเมน/เมตร 
(ds/m) กอนใสทุกครั้ง วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใช  
Analysis of Variance  เปรียบเทียบความแตกตางของ
ขอมูลโดยใช Duncan’ s New Multiple Range Test  
ตามที่ระบุไวโดยสุรพล [7] 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         อิทธิพลของปุยเคมีและน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ   
ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของดาวเรืองฝรั่งเศส 

 

          

         1.  ความสูง   อิทธิพลของปุยเคมีและน้ําหมักชีวภาพ 
สูตรตางๆ ที่มีผลตอความสูงของดาวเรืองฝรั่งเศส 
(ตารางที่ 1) พบวา ที่ระยะเก็บเก่ียวดาวเรืองฝรั่งเศสท่ี
ไดรับปุยเคมีอัตราแนะนํา 1.92 กรัม/กระถาง ดาวเรือง
ฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง รวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ และดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมได
รับปุ ย เคมีและน้ํ าหมักชีวภาพ  จะใหความสูงไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คิดเฉล่ียเทากับ 24.44  
เซนติเมตร 

ตารางท่ี 1 อิทธิพลของปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ท่ีมีตอการเจริญเติบโตของดาวเรือง
ฝร่ังเศส 

 

ตํารับ
ทดลอง 

ความสูง
(เซนติเมตร) 

ความกวาง
ทรงพุม 

(เซนติเมตร) 

จํานวน
ใบ/ตน 

C 24.30 17.48 a 116.4 a 
C/2 + F 23.94 19.60 a 133.8 a 
C/2+ Frm 24.48 18.84 a 121.6 a 
C/2+R 24.40 19.88 a 126.4 a 
C/2+A 24.46 19.90 a 134.8 a 
Control 25.06 11.32 b 60.8 b 
F-test 
CV (%) 

ns 
8.11 

** 
11.82 

** 
13.01 

หมายเหตุ :   
C     =    ปุยเคมีสูตร 16-16-16  อัตรา  1.92  กรัม/กระถาง 
C/2  =    ปุยเคมีสูตร 16-16-16  อัตรา  0.96  กรัม/กระถาง 
F     =    น้ําหมักชีวภาพปลา  อัตรา 100 มิลลิลิตร/กระถาง 
Frm =    น้ําหมักชีวภาพผลไมสุกและนมสดอัตรา  100  
             มิลลิลิตร/กระถาง 
R     =    น้ําหมักชีวภาพสูตรเรงการเจริญเติบโตอัตรา  100 
              มิลลิลิตร /กระถาง 
A     =    น้ําหมักชีวภาพทุกสูตรรวมกัน อัตรา 100 มิลลิลิตร/ 
              กระถาง 
Control   =   ไมใสปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพ 
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          2.  ความกว างทรงพุมและจํ านวนใบ  /  ตน    
อิทธิพลของปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ ที่มี
ผลตอความกวางทรงพุมและจํานวนใบ  /  ตนของ
ดาวเรืองฝรั่งเศส (ตารางที่ 1) พบวา ที่ระยะเก็บเก่ียว
ดาวเรืองฝรั่งเศสท่ีไดรับปุยเคมีอัตราแนะนํา 1.92 กรัม/
กระถางและดาวเรืองฝรั่งเศสท่ีไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96  
กรัม/กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ จะให
ความกวางทรงพุมและจํานวนใบ/ตน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตจะใหความกวางทรงพุม
และจํานวนใบ/ตนสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
เปรียบเทียบกับดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมไดรับปุยเคมี และ
นํ้าหมักชีวภาพ 

         3. จํานวนดอก/ตนและขนาดดอก อิทธิพลของ
ปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ ที่มีผลตอจํานวน
ดอก/ตน และขนาดดอกดาวเรืองฝรั่งเศส (ตารางที่ 2) 
พบวา ดาวเรืองฝร่ังเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/
กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ จะใหจํานวน
ดอก/ตนสูง และไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/
กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพปลา (F) และดาวเรือง
ฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96  กรัม/กระถางรวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรรวมจะใหจํานวนดอก/ตน สูงกวา
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตราแนะนํา 1.92 กรัม/ 
กระถาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติคิดเปน 23.2, 22.0  
และ 17.4  ดอก/ตน ตามลําดับ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการ
ใสนํ้าหมักชีวภาพปลาและนํ้าหมักชีวภาพสูตรรวม
รวมกับการใสปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง ทําให
ดาวเรืองฝรั่งเศสไดรับทั้งธาตุอาหารจากปุยเคมี และยัง
ไดรับสารพวกฮอรโมน เอนไซม และสารกระตุนการ
เจริญเติบโตตางๆ (growth factors) จากนํ้าหมักชีวภาพ
ดวย  จึงทําใหพืชมีการเจริญเติบโตดี [8-9] และให
จํานวนดอก/ตนเพ่ิมขึ้นอยางเดนชัด สวนดาวเรือง
ฝรั่งเศสที่ไมไดรับปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพ จะให
จํ านวนดอก /ตน ตํ่าสุดอย างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ   
อยางไรก็ตาม ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา
แนะนํา 1.92  กรัม/กระถาง ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับ

ปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพ
สูตรตางๆ และดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมไดรับปุยเคมีและ
นํ้าหมักชีวภาพจะใหขนาดดอก ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

         4. มวลชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหง อิทธิพล
ของปุยเคมีและน้ําหมักชีวภาพสูตรตางๆ ที่มีผลตอมวล
ชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของสวนเหนือดิน และ
รากของดาวเรืองฝรั่งเศส (ตารางที่ 3 และ 4) พบวา 
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง
รวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ จะใหผลผลิตมวล
ชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของสวนเหนือดิน          
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      
 

ตารางท่ี 2  อิทธิพลของปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ  ท่ีมีตอจํานวนและขนาดของดอก
ดาวเรืองฝร่ังเศส 

ตํารับทดลอง จํานวนดอก/ตน ขนาดดอก
(เซนติเมตร) 

C 17.4 b 2.80 
C/2 + F 23.2 a 2.68 
C/2+ Frm 19.6 ab 3.08 
C/2+R 21.0 ab 2.98 
C/2+A 22.0 a 2.74 
Control 6.6 c 2.80 
F-test 
CV (%) 

** 
17.51 

ns 
10.38 

         ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/
กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรรวมและดาวเรือง
ฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง รวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรเรงการเจริญเติบโตจะใหผลผลิต
มวลชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของสวนเหนือดิน
สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 1.92 กรัม/กระถาง
และดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมไดรับปุยเคมีและน้ําหมัก
ชีวภาพตามลําดับ ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา  
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0.96  กรัม/กระถางรวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ จะ
ใหผลผลิตมวลชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของราก
สูงและไมแตกต าง กันอย างมี นัยสํ าคัญทางสถิ ติ  
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง
รวมกับนํ้าหมักชีวภาพผลไมสุกและนมสด  และ
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง
รวมกับนํ้าหมักชีวภาพสูตรรวมจะใหผลผลิตมวล
ชีวภาพสดของรากสูงกวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
เมื่อเปรียบเทียบกับดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมี
อัตรา 1.92  กรัม/กระถาง และดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมได
รับปุยเคมีและน้ําหมักชีวภาพตามลําดับ  ดาวเรือง
ฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถางรวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ จะใหผลผลิตมวลชีวภาพแหง
ของรากสูงและไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แตจะใหผลผลิตมวลชีวภาพแหงของรากสูงกว า
ดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไดรับปุยเคมีอัตรา 1.92 กรัม/กระถาง 
และดาวเรืองฝรั่งเศสที่ไมไดรับปุยเคมีและน้ําหมัก
ชีวภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ตารางท่ี 3 อิทธิพลของปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ท่ีมีตอผลผลิตมวลชีวภาพสดของ
ดาวเรืองฝร่ังเศส 

 

ตํารับทดลอง 
ผลผลิตมวลชีวภาพสด (กรัม/กระถาง) 

สวนเหนือดิน ราก 
C 27.38  b 10.23 bc 
C/2 + F 32.43 ab 12.34 ab 
C/2+ Frm 31.76 ab 15.09 a 
C/2+R 34.64 a 13.89 ab 
C/2+A 35.89 a 14.86 a 
Control 11.70 c 6.85 c 
F-test 
CV (%) 

** 
13.01 

** 
25.32 

     

 

ตารางท่ี 4  อิทธิพลของปุยเคมีและนํ้าหมักชีวภาพสูตร
ตางๆ ท่ีมีตอผลผลิตมวลชีวภาพแหงของ
ดาวเรืองฝร่ังเศส 

 

ตํารับ
ทดลอง 

ผลผลิตมวลชีวภาพแหง (กรัม/กระถาง) 
สวนเหนือดิน ราก 

C 3.95  b 0.54  b 
C/2 + F 4.22  ab 0.73  a 
C/2+ Frm 4.24  ab 0.69  a 
C/2+R 4.52  a 0.75  a 
C/2+A 4.64  a 0.75  a 
Control 1.77  c 0.42  b 
F-test 
CV (%) 

** 
8.66 

** 
17.28 

 

         จะเห็นไดวา  ตํารับการใสนํ้าหมักชีวภาพสูตร
รวมรวมกับปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถาง และตํารับ
การใสนํ้าหมักชีวภาพปลารวมกับปุยเคมีอัตรา 0.96 
กรัม/กระถาง นอกจากจะทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสมีการ
เจริญเติบโตดี  ใหผลผลิตมวลชีวภาพสดและมวล
ชีวภาพแหงของสวนเหนือดินและรากสูงแลว ยังทําให
จํานวนดอก/ตนสูงกวาตํารับการใสปุยเคมีอัตราแนะนํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติและยังชวยลดปริมาณการใช
ปุยเคมีซึ่งตองนําเขาจากตางประเทศอีกดวย 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         1. การใสปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถางรวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรตางๆ ทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสมีการ
เจริญเติบโตและใหผลผลิตมวลชีวภาพ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
         2. การใสปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถางรวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพสูตรรวม ทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสมีการ
เจริญเติบโตทางดานความสูง ความกวางทรงพุม 
จํานวนใบ /ตนและขนาดดอกไมแตกตางอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติกับการใสปุย เคมีอัตราแนะนํา     
(1.92 กรัม/กระถาง) แตจะใหจํานวนดอก/ตน ผลผลิต
มวลชีวภาพสดและมวลชีวภาพแหงของสวนเหนือดิน
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และรากสูงกวาการใสปุยเคมีอัตราแนะนําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

         3. การใสปุยเคมีอัตรา 0.96 กรัม/กระถางรวมกับ
นํ้าหมักชีวภาพปลาจะทําใหดาวเรืองฝรั่งเศสมีการ
เจริญเติบโตทางดานความสูง ความกวางทรงพุมจํานวน
ใบ/ตน ขนาดดอก ผลผลิตมวลชีวภาพสดของสวน
เหนือดินและรากและผลผลิตมวลชีวภาพแหงของสวน
เหนือดินไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการใส
ปุยเคมีอัตราแนะนํา (1.92 กรัม/กระถาง) แตจะให
จํานวนดอก/ตน และผลผลิตมวลชีวภาพแหงของราก
สูงกวาการใสปุยเคมีอัตราแนะนํา 
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การใชประโยชนจากปุยมูลหนอนดวงกวางชนในคะนา 
 

สุภาพร รัตนาพันธุ1 ปราโมทย ทิมขํา1 เผดิมศิลป รามศิริ1 แสงแกว คํากวน1  
นพรัตน จันทรไชย1 สุทธิดา ปญญาอินทร1 และ นันทนา เตชนันท1 

 

บทคัดยอ—  มูลหนอนกวางชนพบไดในปาแถบภาคเหนือที่มีดวงกวางชนอาศัยอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไผซาง        
ในระยะหนอนของดวงกวางชนจะกินซากพืชที่เนาเปอยผุพังเปนอาหาร ขับถายมูลออกมาเปนปุยลงสูผืนดินในปา 
กอใหเกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชขึ้นในระบบนิเวศ ในป พ .ศ . 2550-2552 ไดทดลองเพาะเล้ียงดวงกวางชนที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน จังหวัดนาน โดยใชสูตรอาหารเพาะเล้ียงหนอนดวงกวางชนจํานวน          
6 สูตร ไดแก  ขี้เล่ือยผุจากการเพาะเห็ด  ขี้เล่ือยสดหมัก 30 วัน ขี้เล่ือยสด ใบไผผุ หญาผุ และเปลือกถ่ัวเหลืองผุ นํามูล
หนอนดวงกวางชนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงโดยใชสูตรอาหารท้ัง 6 สูตร มาทดสอบคุณสมบัติความเปนปุยกับพืชผักคะนา     
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมในบล็อกสมบูรณ พบวา ผลผลิตคะนา เมื่อใสปุยมูลหนอนกวางชนที่เพาะเล้ียงดวยวัสดุ
สูตรตางๆ ไมแตกตางกับการใสปุยเคมีสูตร 15–15–15 และการใสมูลวัว เน่ืองจากปุยมูลสัตวไมวาจะเปนมูลหนอน
กวางชนหรือมูลวัว เปนปุยที่มีธาตุอาหารเพียงพอโดยเฉพาะไนโตรเจนซึ่งพืชคะนามีความตองการมากเพ่ือการ
เจริญเติบโตทางใบและลําตน จึงสงผลใหคะนาที่ใสปุยมูลหนอนกวางและปุยมูลวัวมีนํ้าหนักตนเฉล่ียมีแนวโนม         
สูงกวาการใชปุยเคมี สูตร 15 – 15- 15 

คําสําคัญ   มูลหนอนดวงกวางชน  คะนา 

1. บทนํา 
         ปุยมูลสัตว ที่ไดจากคอกเลี้ยงสัตว ไดแก มูลไก 
มูลสุกร มูลโค มูลกระบือ มูลแพะ มูลแกะ มูลกระตาย 
ฯลฯ  หรือบางชนิดอาจไดมาจากสัตวที่ไมไดเ ล้ียง   
สวนใหญอยูรวมกันตามเกาะหรือถํ้า ไดแก มูลนก   
และ มูลค า งคาว  ประกอบไปด วย เก ลือแร และ
สารอินทรียที่ละลายนํ้าไดชนิดตางๆ ซึ่งเมื่อรวมเขา   
จะมีองคประกอบที่สมบูรณไปดวยธาตุอาหารพืช 
อยางไรก็ตามคุณสมบัติของมูลสัตวเหลาน้ีจะประกอบ
ไปดวยธาตุใด มากหรือนอยขึ้นอยูกับชนิดของอาหารท่ี
สัตวชนิดน้ันๆกินเขาไป  ถาใชพืชตระกูลถ่ัวและ
เ น้ือสัตวปน เ พ่ิมไปในอาหาร  มูลของสัตว จะมี
คุณสมบัติที่จะใชทําปุยไดดีขึ้น [1] มูลของหนอนดวง 
         1คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จ.นาน 50000             
โทรศัพท : 054-710259  โทรสาร: 05-4771-398                       
E-mail:  s_rattanapant@hotmail.com 

 

 
กวางชนเปนปุยอินทรียอีกชนิดหน่ึงที่พบในธรรมชาติ
ตามกองขี้เล่ือยและกอไผผุ ซึ่งเปนอาหารของหนอน
กวางชน แลวขับถายมูลออกสูพ้ืนดิน  นอกจากนี้ยังได
จากการเพาะเล้ียงหนอนดวงกวางชนในบอซีเมนต
นํามาใชเปนปุยแกตนพืชได [2] การปลูกพืชผักนิยมใช
ปุยอินทรียซึ่งไดแก ปุยคอก ปุยหมัก และเศษซากพืช
ในการปรับปรุงดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชปุยคอกจะ
ชวยปรับปรุงคุณสมบัติทางฟสิกสของดินและเครื่อง
ปลูก ตลอดจนมีผลทางออมในการปลดปลอยธาตุ
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสใหกับตนพืช ดังน้ันจึงมี การ
เติมปุยคอกลงในดิน มูลหนอนดวงกวางเปนปุยคอกอีก
ชนิดหน่ึง ที่สามารถนํามาใชประโยชนดังกลาวได 
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ภาพท่ี 1 มูลหนอนดวงกวางชน 

 

2. วิธีการวิจัย 
         2.1) นํามูลหนอนดวงกวางชนมาวิเคราะหธาตุ
อาหาร 
         2.2) เก็บรวบรวมมูลหนอนดวงกวางชนวัยที่ 1-3 
จากแตละสูตรอาหารเพาะเลี้ยงหนอน มาทดสอบ
คุณสมบัติปุยในคะนา โดยวางแผนการทดลองแบบ  
สุมสมบูรณ (Randomized Complete Block Design) 
ประกอบดวย  8 สิ่ งทดลอง  ไดแก  สิ่ งทดลองที่  1         
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเล้ียงดวยขี้เล่ือยผุจากการ
เพาะเห็ด สิ่งทดลองที่ 2 มูลหนอนดวงกวางชน
เพาะเล้ียงดวยขี้ เล่ือยสดหมัก 30 วัน สิ่งทดลองที่ 3    
มูลหนอนดวงกว างชนเพาะเ ล้ียงดวยขี้ เ ล่ือยสด           
สิ่งทดลองที่ 4  มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเล้ียงดวยใบ
ไผผุ  สิ่งทดลองที่ 5 มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเล้ียง
ดวยหญาผุ  สิ่งทดลองที่ 6  มูลหนอนดวงกวางชน
เพาะเล้ียงดวยเปลือกถ่ัวเหลืองผุ สิ่งทดลองที่ 7 ปุยเคมี
สูตร 15-15-15 และสิ่งทดลองที่ 8  มูลวัว  มี 3 ซ้ําๆ ละ 
10 ตน โดยมีปุยเคมีสูตร 15-15-15 และมูลวัวเปนตัว
เปรียบเทียบ         
         2.3) เตรียมตนคะนาโดยเพาะคะนาในถาดเพาะ
กลาและเตรียมดินปลูกใสถุงดําขนาด 7x14 น้ิว มี
สวนผสมของ ดิน : แกลบดํา : ปุยหมัก ในอัตราสวน 
3:1:1  ยายตนกลาคะนาเมื่ออายุ 15 วันหลังงอก ใสปุย
ตามสิ่งทดลอง โดยใส 2 ครั้ง ครั้งแรกใสเมื่อยายกลา 
ลงถุง ครั้งที่ 2 ใสเมื่อตนคะนาอายุ 30 วัน ใสครั้งละ 1 
ชอนปลูกตอถุง สําหรับมูลหนอนดวงกวางชนและมูล
วัว  สวนปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 ใสครั้งละ 1 ชอนชา
ตอถุง    

         2.4) การเ ก็บขอมูลผลผลิตสดของตนคะนา        
10 ตน (กรัม) เมื่อคะนาอายุ 45 วัน 

3.  ผลและการอภิปรายผล         
3.1) จากการวิเคราะหธาตุอาหารท่ีมีในมูลหนอน

ดวงกวางชน พบวา มีสวนประกอบของธาตุไนโตรเจน
ที่อยูในรูป N เทากับ 0.54%  P2O5 เทากับ 0.32% K2O 
เทากับ 0.44% มีปริมาณอินทรียวัตถุ 37.2%  มีคา C/N 
ratio เทากับ 39.9 คา pH เทากับ 6.65 มีคา E.C เทากับ 
1.13 dS/m และมีความช้ืน 30.5 %  ดังตารางที่ 1  

3.2) จากการวิเคราะหผลทางสถิติในตาราง 2 3 
และ 4 พบวา ผลผลิตคะนา เมื่อใสมูลหนอนดวง
กวางชนที่เพาะเล้ียงดวยวัสดุสูตรตางๆ ไมแตกตางกับ
การใสปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 และการใสมูลวัว โดย
ที่การใสมูลวัวมีนํ้าหนักตนคะนาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
362.6 กรัม/10 ตน รองลงมา คือ การใสมูลหนอนดวง
กวางชนเพาะเล้ียงดวยหญาผุ, มูลหนอนดวงกวางชน
เพาะเล้ียงดวยเปลือกถ่ัวเหลืองผุ และมูลหนอนดวง
กวางชนเพาะเล้ียงดวยขี้เล่ือยผุจากการเพาะเห็ด ซึ่งมี
นํ้าหนักเฉล่ียเทากับ 349.6 , 340.6 และ 311.6 กรัม/    
10 ตน ตามลําดับ สวนตนคะนาที่ใสปุยเคมี 15-15-15 
จะใหนํ้าหนักเฉลี่ย คือ 310.6 กรัม /10 ตน เน่ืองจาก  
ปุยมูลสัตวไมวาจะเปนมูลหนอนดวงกวางชนหรือ    
มูลวัว  เปนปุ ยที่มีธาตุอาหารเพียงพอโดยเฉพาะ
ไนโตรเจน [3] ซึ่งพืชผักอยางเชนคะนามีความตองการ
มากเพ่ือการเจริญเติบโตทางใบและลําตน จึงสงผลให
คะนาที่ ใสมูลหนอนดวงกวางชนและปุ ยมูลวัวมี
นํ้าหนักตนเฉล่ียมีแนวโนมสูงกวาการใชปุยเคมีสูตร 
15-15-15 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหมูลหนอนดวงกวางชน  
 

  Moisture 
     (%) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

pH     C/N ratio E.C 
(dS/m) 

Total N 
(%) 

Total P 
(%) 

Total K 
(%) 

    30.5      37.2 6.65 39.9 1.13 0.54 0.32 0.44 
 

ที่มา : กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม (2551) [4] 
 

 ตารางท่ี 2 นํ้าหนักตนคะนาเฉล่ีย (กรัม/10ตน) ท่ีใสมูลหนอนดวงกวางชนท่ีเพาะเล้ียงดวยสูตรอาหารตางๆ ปุยเคมี       
สูตร15-15-15และปุยมูลวัว  

สิ่งทดลอง นํ้าหนักตนคะนาเฉลี่ย (กรัม/10ตน) 

มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยขี้เล่ือยผุจากการเพาะเห็ด  311.6 
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยขี้เล่ือยสดหมัก 30 วัน 268.6 
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยขี้เล่ือยสด 285.3 
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยใบไผผุ  249.6 
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยหญาผุ 349.6 
มูลหนอนดวงกวางชนเพาะเลี้ยงดวยเปลือกถ่ัวเหลืองผุ 340.6 
ปุยเคมี สูตร 15 – 15 – 15   310.6 
มูลวัว  362.6 

 

CV = 14.40 % 

   ตารางที่ 3 ผลผลิตของตนคะนา (กรัม/10ตน) ท่ีใสมูลหนอนดวงกวางชนท่ีเพาะเล้ียงดวยอาหารสูตรตางๆ เปรียบเทียบ
กับการใสปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 และมูลวัว 

 

สิ่งทดลอง 
ซ้ําท่ี 

ผลรวม เฉล่ีย 1 2 3 
1 283 368 284 935      311.6 
2 310 266 230 806      268.6 
3 330 286 240 856 285.3 
4 339 240 170 749 249.6 
5 406 320 320 1046 349.6 
6 298 380 344 1022 340.6 
7 380 334 218 932 310.6 
8 402 344 342 1088 362.6 

รวม 2748 2538 2148 7434  
    เฉล่ีย 309.7 
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ตารางที่ 4 วิเคราะหความแปรปรวนของผลผลิตของตนคะนา (กรัม/10ตน) ท่ีใสมูลหนอนดวงกวางชนท่ีเพาะเล้ียงดวย
อาหารสูตรตางๆ เปรียบเทียบกับใสปุยเคมีสูตร 15 – 15 – 15 และมูลวัว 

source of variation df SS MS F-cal 

           Replication 2        23175.0 11587.5 5.82739 
     Treatment 7 33507.17 4786.738 2.407268 
     Error  14 27838.33      1988.452   
    Total  23        84520.5   
 

CV = 14.40 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การเจริญเติบโตของคะนาท่ีใสมูลหนอนดวง 
กวางชนท่ีเพาะเล้ียงดวยสูตรอาหารตางๆ 
ปุยเคมีสูตร 15- 15 -15 และมูลวัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ผลผลิตตนคะนาท่ีใสปุยมูลหนอนกวางชนท่ี
เพาะเล้ียงดวยสูตรอาหารตางๆ ปุยเคมีสูตร 
15- 15 -15 และมูลวัว 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน  2553 

NC-1SO-003                                                      366 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการวิเคราะหผลทางสถิติ ผลของมูลหนอน
ดวงกวางชนที่ไดจากการเพาะเล้ียงกวางชนจากวัสดุ
ตางๆ  ตอการเจริญเติบโต  และผลผลิตของคะนา   
ถึงแมจะไมแตกตางจากการใชปุยเคมี 15-15-15  และ
มูลวัว  แตมีแนวโนมที่ใหคาเฉล่ียของผลผลิตสูงกวา
การใชปุยเคมี ดังแสดงในตาราง 2 อาจจะเน่ืองจากมูล
หนอนดวงกวางชนมีปริมาณอินทรียวัตถุ (organic 
matter) สูงถึง 37.2 % (ตาราง 1) ซึ่งมีผลตอความอุดม
สมบูรณของดิน คือ เปนแหลงใหธาตุอาหารแกพืช  
และชวยทําใหโครงสรางดินดีขึ้น[1] จึงเปนผลใหคะนา
ที่ใสปุยมูลของหนอนกวางชนมีการจะเจริญเติบโต 
และผลผลิตเทากับการใสปุยเคมี  นอกจากน้ัน การใช
ปุยมูลหนอนกวางชนแทนการใชปุยเคมีจะมีขอดีกวา
ในระยะยาว คือ ชวยปรับความอุดมสมบูรณของดิน 
และปรับคุณสมบัติของดินทั้งในดานฟสิกสและดาน
เคมี และปุยมูลหนอนกวางชนมีขอดีกวามูลวัว คือ มูล
หนอนดวงกวางชนที่ไดจากการเพาะเลี้ยงจะไดออกมา
ในลักษณะที่ เปน เม็ดอัดแนนโดยไมจํ า เปนผ าน
กระบวนการเขา เครื่องอัดเม็ดเหมือนมูลวัว  ซึ่งมี
ลักษณะเปนกอน  ทําใหลดตนทุนในการผลิตและ    
การขนยาย 

5. เอกสารอางอิง 
[1] ยงยุทธ  โอสถสภา, ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา 

อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน และชัยสิทธิ์ ทองจู. 2541. 
ปฐพีวิทยาเบื้องตน. ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

[2] เผดิมศิลป รามศิริ. 2548. ชีววิทยาของกวางชนกวาง
ซางเหนือและกวางสามเขาใหญในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย. วิทยานิพนธวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 

 

 
[3] สมภพ  ฐิตะวสันต. 2537. หลักการผลิตผัก. 

ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา        
เจาคุณทหารลาดกระบัง. 

[4]  กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต. 
2551. ผลการวิเคราะหมูลหนอนกวางชน. สํานัก 
วิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่1 เชียงใหม.  
จังหวัดเชียงใหม. 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

         ขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ที่ใหการสนับสนุนทุนในการวิจัยและขอขอบคุณชมรม
อนุรักษกวางชนจังหวัดนาน ที่ใหการสนับสนุนพันธุ
กวางชนที่ใชในการวิจัย 
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การสรางสรรคตนแบบลวดลายผาไทลานนาแบบรวมสมัย 
 

ใจภักดิ์ บุรพเจตนา1 

 

บทคัดยอ—  งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลวดลายผาทอตีนจกของบานหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย และ   
นําผลดังกลาวมาประยุกตเปนตนแบบลวดลายของผาไทลานนา รูปแบบรวมสมัย ใหเหมาะสมกับรสนิยมของผูบริโภค
ในปจจุบัน ผลการวิจัยพบวาลวดลายที่เปนเอกลักษณ มี 9 ลาย และคัดเลือกลายท่ีเปนที่นิยมมาพัฒนา จํานวน 3  กลุม   
(30 ลาย) นําไปผานการคัดเลือก ตามกระบวนการวิจัย และนําผลสรุปมาจัดทําเปนตนแบบ จํานวน 5 รูปแบบ พรอมกําหนด
วิธีการท่ีจะนําตนแบบลวดลายไปผลิตดวยเทคนิคตางๆ เพ่ือนําไปสูกระบวนการผลิตสิ่งทอเชิงพาณิชย  ในรูปแบบตางๆ 
ตอไป 
 

คําสําคัญ   ผาทอตีนจก    ลวดลาย    ผาไทลานนา    รวมสมัย 
 

1. บทนํา 
 

        ความสําคัญของงานวิจัยน้ีมีความสอดคลองและ
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐฯ ที่มีการสงเสริมการใช
ความคิดสรางสรรคเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ 

สามารถนําทุนทางวัฒนธรรมมาตอยอดดวยความคิด
และนวัตกรรม รวมทั้งสรางความไดเปรียบจากความ
หลากหลายในเอกลักษณของวัฒนธรรมและความ   
เปนไทย  ลวดลายผาทอตีนจกบานหาดเสี้ยวของชาว
ไทพวน มีช่ือเสียงดานความงามของสีสัน และลวดลาย
ที่มีลักษณะรวมของเอกลักษณผาทอลานนา  กลุมชาว
ไทพวนมีที่มาจาก  ชาวไทกลุมตางๆ ที่อพยพมาจาก
ประเทศลาวเขามาตั้งถ่ินฐานในดินแดนลานนาเมื่อ
ประมาณ 200 ป และไดมีการสืบทอดวัฒนธรรมการ
ทอผา  [1,2] ตามความคิด  ความเช่ือในบริบทของ
ประเพณี และการผสมผสานทางวัฒนธรรมของกลุม
ชนไทย-ลาวโดยสะทอนออกมาจนกลายเปนงานศิลปะ
ผาทอของไทยลานนาที่มีเอกลักษณเฉพาะกลุมในที่สุด 
“เอกลักษณศิลปกรรมลานนา” หมายถึง ผลงานการ 

         1ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี   
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท: +66(2-549-3278 โทรสาร: +66(2)-577-5022  
E-mail: jaipak.on@gmail.com 
 

 

สรางสรรคผลิตภัณฑทางศิลปะที่โดดเดนสะทอน
เรื่องราววิ ถี ชี วิต  ประวั ติศาสตร  ธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดลอมรวมกันของชาวลานนาในปจจุบัน  หรือ
ผลิตภัณฑงานศิลปกรรมพ้ืนถ่ินรวมสมัยของชาว
ลานนาที่มีลักษณะเดนและรากฐานทางวัฒนธรรม
รวมกัน[3] 
         ผูวิจัยจึงมีแนวคิดใหบุคคลทั่วไปไดตระหนักใน
คุณคาความงามของลวดลายผาไทลานนาในรูปแบบ
ร วมสมัย  โดยการ เ ช่ือมโยงความงามของงาน
ศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสูงานสิ่งทอในปจจุบัน และ
เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาเชิงสรางสรรคดาน
ศิลปะสิ่งทอไทยใหสอดคลองกับรสนิยมของผูบริโภค
และบริบทของสังคมในปจจุบนั 

2. วิธีการวิจัย 
         วิธีการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอนคือ การวิเคราะห
ภาคทฤษฎี  และการสรางสรรคภาคปฏิบัติ  โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษารวบรวมขอมูลกลุมเปาหมาย  
2)  วิ เคราะหลวดลายที่ เปนเอกลักษณ   3) พัฒนา
สรางสรรคลวดลาย  4)  คัดเ ลือกประเมินผลโดย
ผูเช่ียวชาญดานสิ่งทอ ผูผลิต และผูบริโภค 5) จัดทํา
ตนแบบลวดลายผาไทลานนาแบบรวมสมัย 
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3. ผลและการอภิปรายผล 

         สรุปผลการวิจัยพบวา ลายที่เปนเอกลักษณของผา 
มี 9 ลาย :  ผลการวิเคราะหที่มาของลายมาจากรูปแบบ
ของธรรมชาติ เชน ดอกไม, สัตวที่มีความหมายตาม
ความเช่ือและลายเรขาคณิต การจัดวางลายมีลักษณะ

แบบสมมาตร โครงสรางของลายมีลายหลักและลาย
ประกอบ  [4]  การใชสี เปนสี ตัด กันวรรณะรอน             
สีเอกลักษณ คือ ลายสีเหลือง เขียว บนพ้ืนสีแดง และ
ลายที่เปนที่นิยมมากที่สุด คือ ลายมนสิบหก สิบสอง
หนวยตัด  ลายเครือใหญ  และนําขอมูลดังกลาวมา
พัฒนาโดยแบงเปน 3 กลุม (30 ลาย) ไดผลสรุปการ
ประเมินของผูเช่ียวชาญ พบวามีการคัดเลือกแบบ กลุม
ที่ 2  มากที่สุด  สรุปความพึงพอใจของกลุมผูผลิต
คัดเลือกแบบที่ 1 มากที่สุด กลุมผูบริโภคคัดเลือก      
แบบกลุมที่ 1 และ 2 เปนจํานวนเทากันมากที่สุด 
 

     

 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ลายตนแบบท่ีเปนท่ีนิยม คัดเลือกจาก 9 ลาย  
ท่ีเปนลายเอกลักษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 กลุมลายท่ีประยุกตและคัดเลือกมาทําตนแบบ 
 

4.  สรุปผลการวิจัย 
 

         จากแบบลายกลุมที่ 2 จํานวน 10 ลาย นํามาพัฒนา
เปนตนแบบ และนํามาไปประเมิลผล/คัดเลือกลายได
ตามลําดับคือแบบที่ 2 5 6 8 10 นําผลมาสรางสรรคเปน
ตนแบบลวดลายผาไทลานนาแบบรวมสมัย 5 รูปแบบ   
โดย 1 รูปแบบประกอบดวย 5 ชุดสี (5 Color way) พรอม
กําหนดวัตถุดิบ การผลิตและการตกแตงดวยเทคนิค
ตางๆ ที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน 
         ขอเสนอแนะจากผูจําหนายและผูบริโภคสรุป   
ไดวา ตองการรูปแบบของสินคาผลิตภัณฑสิ่งทอที่
สามารถใชงานไดหลายโอกาส เชน เครื่องใชประเภท
เคหะภัณฑ เสื้อผาเครื่องแตงกาย ของที่ระลึก หรือของ
ตกแตงทั่วไป ที่มีลวดลาย สีสัน และชนิดของผาที่
เหมาะสมกับ Life style ในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

ลายเครือใหญลายสิบสองหนวยลายมนสิบหก 
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ตัวอยางงานออกแบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลิตภัณฑประเภทหมอนอิง : ผาฝายทอมือ :  เทคนิค
บาติก ดวยวิธีการพิมพ, ยอมและเพนทสี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ผลิตภัณฑประเภทของตกแตง/ กรอบรูป : ผาฝาย 

ทอมือ : เทคนิคการพิมพและยอมสีธรรมชาติ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ผลิตภัณฑประเภทของตกแตง : รม : ผาฝาย   

เทคนิคการทอ , พิมพ 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก : ผาฝาย ไหม  
ผาทอมือ  เทคนิคการทอ, พิมพ , บาติก 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองแตงกาย: ผาฝาย, 

ไหม, ลินิน : เทคนิคการพิมพลาย และเพนท
ไลสี 

 

5. เอกสารอางอิง 
 

[1]   ทรงศักด์ิ ปรางควัฒนากุล, แพทรีเซีย ชีสแมน. 

2530.  ผาลานนา ยวน ล้ือ ลาว. โครงการศูนย สงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 7-11 
[2]   มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2545. โครงการพัฒนาผา

ทอพ้ืนเมืองในทุกจังหวัดของประเทศ.  ผาทอ
พ้ืนเมืองในภาคเหนือ. 117-118,129-133 

[3] สุรพล ดําริหกุล. 2548. คุณคาเอกลักษณ  ศิลปกรรม
ลานนากับแนวทางสงเสริมการเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจและการทอง เที่ ยว เ ชิง วัฒนธรรม . 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม. 6  
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[4] ไมตรี เกตุขาว. 2542. การศึกษาลวดลายผาตีนจกใน
ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย.  วารสาร
สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม  ฉบับที่1 (1) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 81-88 
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การพัฒนาผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง ต.ทาฉลอม อ.เมอืง จ. สมุทรสาคร 
 

สุรพันธ  จันทนะสุต 1 
 

บทคัดยอ—  การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง ตําบลทาฉลอม อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เปนงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑของที่ระลึก  โดยไดทําการศึกษาคนควาขอมูลจากรูปแบบเรือประมงในรูปแบบตางๆ ของจังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑของท่ีระลึก  จากการที่ไดทําการทดลองวิธีการสรางเรือประมงจําลองดวย
วิธีการท้ัง 3 วิธี ไดแก การตอเรือแบบเรือขุด  การตอเรือแบบกระดูกงูและการตอเรือแบบซอนไม  พบวาการตอเรือทั้ง    
3 วิธีไดช้ินงานที่มีความสวยงามเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันในเรื่องของวิธีการผลิต โดยพบวาการตอเรือแบบ   
ซอนไมทําไดรวดเร็วและประหยัดไมกวา และที่สําคัญที่สุดคือทําไดงายกวา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญและแบบสอบถามความพึงพอใจ ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียรอยละ ผลการวิจัยสรุปวา 

สนิคาที่ถูกเลือกซื้อมากที่สุดคือเรือประมงจําลองมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 81  รองลงมาโมบายเปลือกหอย 
คิดเปนรอยละ 9.0 พวงกุญแจเปลือกหอยหลอซิ่น คิดเปนรอยละ 6.0 และโคมไฟปะการัง คิดเปนรอยละ 4.0 เหตุผลใน
การเลือกซื้อผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทะเลมากที่สุดคือ เพราะช่ืนชอบงานศิลปะหัตถกรรม คิดเปนรอยละ 85.0 
รองลงมาซื้อตามแฟช่ันหรือกระแสนิยม คิดเปนรอยละ 7.0 เปนของฝากจากทะเล คิดเปนรอยละ 5.0 และซื้อตามเทศกาล 
คิดเปนรอยละ 3.0 แหลงซื้อสินคาของที่ระลึกจากทะเลมากที่สุดคือ  รานคาผลิตภัณฑของที่ระลึกคิดเปน รอยละ 54.0 
รองลงมา แหลงผลิตโดยตรง คิดเปนรอยละ 39.0 และงานจัดแสดงสินคาไทยเชน งาน OTOP คิดเปนรอยละ 7.0 

คําสําคัญ   การพัฒนาผลิตภัณฑ   เรือประมงจําลอง 
 

1. บทนํา 
         ชุมชนชาวเลสวนใหญมักประกอบอาชีพเปน
ชาวประมง  เปนประชากรสวนหน่ึงที่มีบทบาทหนาที่
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจทางดานการเกษตรของ
ประเทศทางดานภูมิศาสตรของประเทศไทยอยูใน  
แถบมรสุมที่มีพ้ืนที่ติดทะเลทั้งฝงตะวันออกและฝง
ตะวันตก  โดยมีพ้ืนที่ชายฝงทะเลรวม 1,500 ไมล ทั้งน้ี
ประชากรสวนหน่ึงที่อยูชายฝงทะเลบางสวนประกอบ
อาชีพเปนชาวประมงหรือภาษาทองถ่ินเรียกกันวา 
 
 

 
         1ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39 หมู 1 ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   
โทรศัพท: +66(2)-549-3292โทรสาร: +66(2)-577-5022 
E-mail: suraphan.chantanasut@gmail.com 
 

 
 
“ชาวเล”  ซึ่งหาเล้ียงชีพโดยการออกเรือจับปลา  และ
รับจางเปนลูกเรือตังเกท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ  
ในขณะท่ีทรัพยากรธรรมชาติหรือปลาเริ่มลดนอยลง
ไปเรื่อยๆ ยิ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตความเปนอยู
ของชุมชนชาวเลโดยตรง  อีกทั้งปญหาน้ํามันแพงเปน
สวนหน่ึงทําใหกิจการเรือประมงเร่ิมมีปญหาทําใหตอง
หยุดการออกเรือรวมทั้งปญหาภัยธรรมชาติ ซึ่งเปน
ปญหาใหญในขณะน้ี  ที่กลาวมาทั้งหมดมีผลกระทบ
โดยตรงตอชุมชน  ผูวิจัยไดเกิดแนวคิดที่จะชวยเหลือ
ชุมชนดวยการสรางอาชีพสรางองคความรูในสิ่งใกลตัว   
เพ่ือกอใหเกิดรายไดเพ่ือชวยเหลือชุมชนและครอบครัว
ชาวเลดังน้ี 
         การสรางผลิตภัณฑเรือประมงจําลองเปนงานวิจัย
ที่สอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน และสถานท่ี
ทองเที่ยวทางทะเล  ผลิตภัณฑเรือประมงจําลองเปน
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งานหัตถกรรมที่ถายทอดรูปแบบมาจากเรือประมง
จริงๆ ที่มีสัดสวนออนชอยสวยงามเปนเอกลักษณ
เฉพาะซึ่ง เกิดจากภูมิปญญาชาวบาน  ในสวนของ
สถานที่ทอง เที่ ยวทางทะเลจะพบวา   ผลิตภัณฑ       
ของที่ ระ ลึกสวนใหญ เปนผลิตภัณฑที่ มั กจะนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติจากทองทะล เชน เปลือกหอย  
ปะการัง กัลปงหา กอนหิน เม็ดทรายฯลฯ มาสรางเปน 
ผลิตภัณฑของที่ระลึกในรูปแบบตางๆ เชน กรอบรูป  
โคมไฟ  พวงกุญแจ โมบายและอื่นๆ ซึ่งลวนแตนํา
เปลือกหอยหรือปะการังมาทําแทบทั้งสิ้น  จากที่กลาว
ม า น้ันล วนแต เ ป นก า รส ง เ ส ริ ม ในก า รทํ า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ทั้งทางตรงและทางออม   
การสรางผลิตภัณฑเรือประมงจําลองจึงเปนแนวทาง
หน่ึงที่จะชวยในการพัฒนาสินคาของที่ระลึกในเชิง
อนุรักษสิ่ งแวดลอมและมีส วนส ง เสริมเผยแพร    
ผลงานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปญญาชาวบ าน
ตลอดจนสามารถยกระดับผลิตภัณฑของที่ระลึก   
ประจําจังหวัดในเขตชายฝงทะเลไดอยางเหมาะสม   

         เรือประมงในปจจุบันน้ีมีรูปแบบแตกตางกัน
ออกไปตามทองถ่ินหรือตามภูมิภาคบางแหงมีสวน
คลายคลึงกันมากจนแทบแยกไมออกเชนเรือประมง
ภาคกลางและภาคตะวันออก  เรือประมงในแตละ
เจาของอาจกําหนดสีและต้ังช่ือเรือกันเองทั้งน้ีเพ่ือ   
การสังเกตงาย  เรือประมงทุกลําจะมีเลขทะเบียนเรือ
เชนเดียวกับรถยนตทั้งน้ีการขึ้นทะเบียนเรือสามารถ
ควบคุมทั้งทางดานการเก็บภาษีและความปลอดภัย
หลายๆ ดาน โดยทั่วไป “เรือประมงสามารถจําแนก
ออก เป นประ เภทใหญ ๆได  3  ประ เภท  ได แก  
เรือประมงพาณิชย  เรือประมงพ้ืนบานขนาดเล็กและ
เรือประมงที่มีช่ือเรียกเฉพาะทองถ่ิน [1] โดยมีช่ือเรียก
ตางๆ  เชน  เรืออวนลาก  เรืออวนรุน  เรืออวนลอย       
เรือฉลอม เรือเปด เรือมาด เรือกอและ เปนตน 

         ผูวิจัยไดเล็งเห็นวาการสรางผลิตภัณฑเรือประมง
จําลอง โดยถายทอดรูปแบบจากของจริงที่ไดกลาวถึง
มาน้ัน สามารถท่ีจะถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนได
โดยตรง “วิธีการสรางผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง

โดยท่ัวไปมีอยูดวยกัน 2 วิธี ไดแก 1.วิธีการขุดและ     
2.วิธีการตอแบบโครงกระดูกงู [2]” การผลิตทั้งสองวิธี
น้ันมีขอจํากัดสําคัญๆ หลายประการ เชน ถาเปนวิธีการ
ขุดตองใชไมทอนใหญมาทํา โดยการขุดเอาเน้ือไมออก
ทิ้งไปโดยเปลาประโยชน อีกทั้งยังเสียเวลามากและ  
ทําคอนขางยาก 

         ดวยเหตุน้ี  ผู วิจัยจึงสนใจการผลิตเรือประมง
จําลอง  ไดพยายามศึกษาคิดคนวิธีการผลิตใหได
คุณภาพและปริมาณ ตลอดจนสามารถถายทอดสูชุมชน
ไดงายขึ้นจึงได คนพบวิธีการใหมขึ้นคือ การตอ
เรือประมงจําลองดวยวิธีการซอนไม ซึ่งสามารถนํา   
ไมเกา เชน ไมซากเรือเกาๆ หรือไมฝาบานที่นํามาเพ่ือ
ขายเปนไมเกา  ซึ่งผูวิจัยไดมีความเห็นวาการที่เราไดนํา 
เศษไมเกามาใชเปนการใชทรัพยากรอยางคุมคาที่สุด  
อีกทั้งไมเกาก็มีราคาถูกกวาไมใหมหลายเทาตัว การท่ี
เราไดนําไมเกามาสรางเปนผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง
น้ันมีความเหมาะสมมาก  เน่ืองจากการทําเรือประมง
ดังกลาวจะตองมีการทําสีใหเหมือนจริง ตามรูปแบบ
ของเรือประมงที่พบเห็นอยูในทะเล  เพราะฉะน้ัน     
การใชไมมาทําก็ไมจําเปนตองโชวใหเห็นสีของเน้ือไม
เพราะตองมีการทาสีปดเน้ือไมอยูแลว  อีกทั้งการใช  
ไมเกามาทําก็ไมจําเปนตองใชไมชนิดเดียวกันมาทํา  
ซึ่งเราอาจจะนําเศษไมที่มีขนาดเล็กหรือ ไมสั้นมาตอ
กันเปนแผนเพ่ือจะไดแผนไมแผนใหม  มาใชสรางงาน
ไดอีก จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจะไดทําการสรางสรรค
เรือประมงจําลอง  ที่ไดมาจากการนําเศษไมชนิดตางๆ 
มาใชเปนวัสดุในการผลิตเพ่ีอสรางเปนผลิตภัณฑ
เรือประมงจําลองโดยยึดแบบจากเรือประมงจริงๆ   
ของตําบลทาฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีช่ือเสียง  
ในดานการตอเรือประมงมานาน และจากการท่ีได
ทดลองทําวิธีการดังกลาว สามารถผลิตเรือประมง
จําลองไดรวดเร็วกวาวิธีการอื่นๆโดยอยางถูกตอง
สมบูรณทั้งในดานสัดสวนและความแข็งแรง และท่ี
สําคัญสามารถนําเศษไมที่เหลือจากการผลิตมาสราง
เรือประมงจําลอง  ลําเล็กลดหล่ันลงไปไดอีกหลายลํา
อันเปนประโยชนตอการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน 
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2. วิธีการวิจัย 
1) ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
         1.1 ศึกษาของมูลที่เก่ียวกับเรือรูปแบบตางๆ และ
วิธีการตอเรือในสมัยโบราณและในปจจุบัน ตลอดจน
ศึกษาเก่ียวกับเรือประมงไทยในรูปแบบตางๆ  
         1.2 ศึกษาเก่ียวกับการออกแบบเขียนแบบและ 
การถอดแบบจากเรือจริง โดยการยอมาตราสวนใหได
ขนาดตามท่ีตองการ โดยยังคงไดสัดสวนที่ถูกตอง
สมบูรณแบบตามรูปแบบเรือจริง 
          1.3 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการสรางดานงานไม
เชน การใชเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณงานไม 
2) ประชากรกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ เรือประมง
ในแถบจังหวัดสมุทรสาครซึ่งนับไดวาเปนแหลงตอ
เรือประมงที่ทําจากไมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
ไดแก เรืออวนลอม เรืออวนลาก เรืออวนลากคันถาง  
เรืออวนลากคู  เรือจับหมึกเรืออวนลุน  เรืออวนลอย    

เรือลอบหมึก 
3) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม
1 ชุด ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเองเปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
ความคิดเห็น แบบสอบถามผูผลิต  และสนใจสินคา 
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก ประเภทของ  
ที่ระลึกจากทะเลของ ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
ดําเนินการวิจัย โดยแบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน คือ 

         ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ทั่ วไปของ ผู ตอบแบบสอบถาม  ใชคํ าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) ถามเก่ียวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน  
         ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
ของที่ระลึกใดมากที่สุด 
 

 
         ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับปญหา 
อุปสรรค   ขอเสนอและและความคิดเห็นอื่นๆ  ที่
เ ก่ียวกับผลิตภัณฑของท่ีระลึกจากทะเล  ซึ่ ง เปน
แบบสอบถามปลายเปด (Open ended) การสราง
แบบสอบถามที่อยูภายใตการตรวจ และแกไขของ      
ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
4) วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
          ผู วิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลเรื่อง
การศึกษาและการสรางเรือประมงจําลอง โดยการสราง
งานตามขั้นตอนดังน้ี 
          4.1 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเรือประมง  เก็บรวบรวม
ขอมูลเก่ียวกับเรือประมงชนิดตางๆโดยการออกสํารวจ
ในพ้ืนที่ที่มีการใชเรือประมง ไดแก จังหวัดสมุทรสาคร  
และจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายฝงทะเล 
         4.2 ศึกษาวิธีการตอเรือในรูปแบบวิธีการตางๆ
ไดแก การตอเรือแบบเรือขุด การตอเรือแบบกระดูกงู 
และการตอเรือแบบการซอนไม  ซึ่งเปนวิธีที่ผูวิจัยได
คิดคนขึ้นมา  โดยการนําเอารูปแบบเรือตอและเรือขุด 
มาประยุกตใหเกิดเปนการตอเรือดวยวิธีใหม 
         4.3 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับเทคนิคงานเครื่องไม 
รวมท้ังการออกแบบเขียนแบบ  โดยศึกษาวิธีการสราง
แบบดวยการกําหนดสัดสวนโครงสรางออกมาเปน
แบบลายเสน   ดวยการใชคอมพิวเตอรชวยในการ  
เขียนแบบ   
5) การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ผู วิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการเก่ียวกับการสรางผลิตภัณฑเรือประมง
จําลองและผลิตภัณฑของที่ระลึกจากทะเล  ผูผลิตของ
ที่ระลึก และผูบริโภค ไดแก  
         5.1 กลุมผูผลิตเรือประมงจําลอง ต.ทาฉลอม อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร จํานวน 20 คน 
         5.2 กลุมผูบริโภค จํานวน 100 คน 
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

NC-3AA-002                                                       374 

         5.3 กลุมผูจําหนายผลิตภัณฑของที่ระลึกใน
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน 
6) การวิเคราะหขอมูล 
         หลังจากไดรับแบบสอบถามคืนกลับมาแลว      
ไดนําแบบสอบถามเหลาน้ันมาตรวจคัดเลือกเฉพาะ
แบบสอบถามที่สมบูรณ  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาคาทาง
สถิติเพ่ีอนําไปใชในการสรุปผล โดยการกําหนดคาทาง
สถิติดังน้ี 
         6.1 แบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพ
ทั่วไปของนักศึกษาเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ(Check list) นํามาแจกแจงความถ่ีและวิเคราะห
ขอมูล  โดยหาคารอยละแลวนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 
         6.2 แบบสอบถามตอนที่ 2 เก่ียวกับความคิดเห็น
เรื่องเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก 
เปนแบบสอบถามแบบประเมินคา (Rating scale) มาให
คาคะแนน การใหคะแนนตามเกณฑ 
         6.3 แบบสอบถามตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง  นํามาแจกแจงความถ่ีและ
วิเคราะหขัอมูลโดยหาคารอยละ 

3. ผลและการอภิปรายผล  
ผูวิจัยแบงผลการวิเคราะหเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
          ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ
ทั่ วไปของ ผู ตอบแบบสอบถาม  ใชคํ าถามแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) ถามเก่ียวกับเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน จําแนกตาม    
ตัวแปรตางๆ  วิเคราะหโดยหาคาความถ่ีและนําเสนอ
เปนคารอยละ 
         ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
ของที่ระลึกใดมากที่สุด โดยนําเสนอคาเฉล่ีย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

          ตอนที่  3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา 
อุปสรรค  ขอ เสนอแนะ  และความคิด เห็นอื่นๆ             
ที่ เ ก่ียวกับผลิตภัณฑของที่ระลึกจากทะเล  ซึ่งเปน
แบบสอบถามปลายเปด การสรางแบบสอบถามท่ีอยู
ภายใตการตรวจและแกไขของที่ปรึกษาโครงการวิจัย
การดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของผูผลิตและ
ผูสนใจสินคาเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก
ประเภทของที่ระลึกจากทะเล ต.ทาฉลอม อ.เมือง       
จ.สมุทรสาคร ไดสํารวจกับกลุมตัวอยาง  จํานวน 100 คน 
สรุปผลความคิดเห็นไดดังน้ี 
          งานวิจัยเรื่อการพัฒนาผลิตภัณฑเรือประมง
จําลอง ตําบลทาฉลอม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางสรรคผลงานเรือประมงจําลอง     
โดยแบงออกเปนขนาดความยาว 6-12 น้ิว หรือยอสวน 
1:100 รวมท้ังสิ้นจํานวน 20 ลํา และดําเนินการอภิปราย
ผลดังน้ี 
         1. เรือประมงจําลองมีลักษณะเปนรูปทรงโคง  
ทั้งในสวนที่เปนเกงเรือและสวนตัวเรือ โดยรูปทรงโคง
น้ีมีช่ือที่เรียกกันมาแตโบราณวา  เรือทรงฉลามโดด    
ซึ่งลักษณะเรือประมงของจังหวัดสมุทรสาคร 
         2. เรือประมงของจังหวัดสมุทรสาครสวนใหญ
เปนเรือประมงพาณิชย ที่มีลักษณะเกงเรือสองถึงสาม
ช้ันและมีอุปกรณจับสัตวนํ้า 
         3 .ก า รต อ เ รื อป ร ะม ง จํ า ล อ งขอ ง จั ง ห วั ด
สมุทรสาคร เปนการตอเรือแบบเรือขุดที่ใชทอนไม
ทอนใหญทั้งทอนมาขุดใหเปนรูปรางเรือ การทํางาน 
จะใชเวลามาก การลงทุนจะใชทุนจะตองซื้อไมทอน
ใหญมาทําซึ่งไมที่เปนทอนจะมีราคาแพง 
         4. การตอเรือของผู วิจัยเปนการตอเรือที่ เนน   
การใชเศษไมเกามาใช  โดยเปนการตอเรือแบบการ
ซอนไม หรือการวางไมซอนกันใหเปนรูปเปนราง  
         5. เรือประมงจําลองของผูวิจัยจะใชไมทั้งช้ิน
โดยเฉพาะในสวนที่เปนสวนโคงของหนาเกงเรือ ซึ่ง
หากเปนเรือประมงจําลองของชางตอเรือสมุทรสาคร  
จะใชทอพีวีซีมาประกอบเปนสวนหนาโคงของเกงเรือ 
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         6. การทําสีเรือประมงจําลองของผูวิจัยจะใช       
สีอะคริ ลิก   เพราะสามารถเ ก็บรายละเ อียดและ
สวนประกอบอื่นๆ  
         7. เรือประมงจําลองของผูวิจัยประกอบไดดวย
เศษไมตางๆ หลายชนิด  ซึ่งสามารถนําเอาเศษไมเกา
หรือเศษไมเหลือใชมาทํา 
         8. ขั้นตอนการสรางเรือประมงจําลองจะใชเวลา
ในการสรางนอยโดยเนนการสรางช้ินสวนประกอบ  
ใหไดตามแบบ  
         9. การสรางแบบจะอางอิงจากเรือประมงของ
จังหวัดสมุทรสาคร  ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณจากผูผลิต  และผูประกอบการ 
         10. รูปแบบเรือประมงจําลองที่ไดเปนรูปแบบ
เรือประมงทรงฉลามโดด   ที่ เปนเอกลักษณของ
เรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร   
วิจารณผลการวิจัย 
         ผูวิจัยเห็นวาผลิตภัณฑเรือประมงจําลองที่สราง
เพ่ือเปนสินคาของที่ระลึกจากทะเล นับวาเปนงาน
ศิลปะหัตถกรรมที่มีความเหมาะสม โดยเฉพาะการ
สรางเพ่ือใหเปนเอกลักษณะเฉพาะทองถ่ิน  และเปน
สินคาที่มีคุณคา  เพราะเปนงานที่ใชความละเอียดและ
ใชเวลา  การตอเรือประมงจําลองที่ใชวิธีการตอแบบ
ซอนไมจะลดปญหาของระยะเวลาและวัสดุโดย
สามารถใชเศษไมเกามาทําได  ความยากในการตอเรือ
ลงไปไดอยางมาก  ซึ่งผู วิจัยไดทําการทดลองอยาง   
เปนขั้นเปนตอนพบวา วิธีการทําไมตองใชทักษะมาก
เพียงแตมีความเขาใจในการสรางแบบและประกอบ
ช้ินสวนใหเปนไปตามขั้นตอน  ก็สามารถสรางช้ินงาน
ไดสมบูรณ   เชนกัน  ขอแตกตางที่ เห็นได ชัดก็คือ
ระยะเวลาและตนทุนของวัสดุ  งานวิจัยช้ินน้ีสามารถ
ทําใหการตอเรือประมงจําลองเปนสินคาของที่ระลึก
จากทะเลไดเปนอยางดี  และชวยในการสงเสริมรายได
ใหกับชุมชน 
 

แผนภูมิท่ี 1 ความตองการซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึก
จากทะเล 

 

 
 
 

a = เรือประมงจําลองคะแนนรอยละ 81  
b =โมบายเปลือกหอยคะแนนรอยละ 9    
c = พวงกุญแจเปลือกหอยหลอเรซ่ินคะแนนรอยละ 6  
d =โคมไฟปะการังคะแนนรอยละ 4 
 

         จากแผนภูมิกราฟแทงจะเห็นไดวา  ผูที่มีความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑของที่ระลึกจากทะเลที่มีคะแนน
สูงที่สุดคือผลิตภัณฑเรือประมงจําลอง 
 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงเหตุผลท่ีเลือกซื้อผลิตภัณฑของที่
ระลึก 

 

 
 

a = ซ้ือเพราะชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรมคะแนนรอยละ 85    
b = ซ้ือตามแฟชั่นหรือกระแสนิยมคะแนนรอยละ 7     
c = ซ้ือเปนของฝากจากทะเลคะแนนรอยละ 5  
d = ซ้ือตามเทศกาลคะแนนรอยละ 3 
 

         จากแผนภูมิกราฟแทงจะเห็นไดวา เหตุผลที่ซื้อ
สิ้นค าของที่ ระลึกจากทะเลที่ เปนผลิตภัณฑงาน
หัตถกรรม โดยมีเหตุผลที่ซื้อมากที่สุดเปนเพราะชอบ
งานศิลปะหัตถกรรม 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการที่ไดศึกษาวิจัยในเรือการสรางผลิตภัณฑ
เรือประมงจําลอง ต.ทาฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  
ผู วิ จั ยไดขอมูล เ ก่ียวกับการตอ เรือประมงที่ เปน
เรือประมงจริ ง  โดยขณะลงพ้ืนที่ ก็ ไดสัม ผัสกับ       
กลุมชาวเล  และผูประกอบการเก่ียวกับการประมง    
การสรางผลิตภัณฑเรือประมงจําลองไมไดเปนเรื่องที่
ใหม  แตการสรางผลิตภัณฑเรือประมงจําลองที่ผูวิจัย
ไดสรางขึ้นมาน้ันมีความแตกตางกันในดานการทํา 
หรือการผลิตมากกวา  การผลิตหรือการทําเรือประมง
จําลองที่พบเห็นทั่วไป  มีวิธีการตอเรือแบบการข้ึน
โครงสรางกระดูกงู  และการตอเรือที่ใชการขุดทอนไม
ทั้งทอนใหเปนรูปทรงเรือ  ซึ่งวิธีการขุดทอนไมจะเปน
วิธีที่นิยมของชางตอเรือในยานจังหวัดสมุทรสาคร  
จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาการตอเรือ 
ประมงจําลองในจังหวัดสมุทรสาคร ไมไดแพรหลาย
เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่มีเขตติดทะเล เชน จังหวัด
เพรชบุรี หรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ฯลฯ   
         ผูวิจัยไดทําการตอเรือประมงจําลอง ดวยวิธีการ
ตอเรือแบบการซอนไมพบวา  การตอเรือแบบการ  
ซอนไม เปนการตอเรือที่ประหยัดทั้งไมและเวลา      
กวาการตอดวยวิธีการขุดวิธีของชางตอเรือสมุทรสาคร
โดยพบวา  การขุดเอาเน้ือไมออกเปนเรื่องที่ยากกวา
การขุดจะกินเวลานานมาก  และถาหากไมชํานาญพอ  
ก็จะไดเรือที่เบี้ยวหรือซีกซายและซีกขวาไมเทากัน    
หากนําไปลอยนํ้าจริงๆ ก็จะเอียงไปขางใดขางหน่ึงได
ซึ่งตางจากการตอแบบการซอนไม  ที่ใชวิธีการเล่ือย
ดวยเครื่องมือหรือเล่ือยดวยเลื่อยฉลุ  ซึ่งจะทําใหได
ช้ินงานที่ตรงตามแบบไดดีกวา  หากนําไปลอยนํ้าก็จะ
ไมเอียงไปดานใดดานหน่ึง  หลักการทํางานที่สําคัญ
สําหรับการตอเรือโดยการซอนไมคือ  เราตองทําการ
เล่ือยไมใหไดตรงตามเสน  เพราะจะทําใหไดรูปราง
หรือรูปทรงเรือที่สมบูรณ  และถูกตองตามแบบ 
การสรางตัวเรือ  และเกงเรือจะมีวิธีการท่ีใกลเคียงกัน
มากโดยจะแตกตางกันที่แบบเทาน้ัน เชน การสราง   
ตัวเรือก็จะเล่ือยไมในสวนที่เปนรูปทรงของตัวเรือ 

 

หลายๆ ช้ินแลวนํามาซอนกัน  สวนการสรางเกงเรือ    
ก็จะเลื่อยไมใหไดตามแบบที่เปนรูปทรงเกงเรือ  แลว
นํามาซอนกันหลายๆ ช้ันซึ่งถาใชไมหนาก็จะซอนกัน
ไม ก่ี ช้ัน  แตถาเปนไมบางก็จะซอนกันหลายๆ  ช้ัน  
ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน คือ การเล่ือยไมที่
อาจจะยังขาดความชํานาญในการเล่ือยไมใหไดตรง
ตามแบบ  ซึ่งถาหากเกิดความชํานาญการเล่ือยไมใหได
ตามเสนหรือตามแบบ  ก็จะทําใหการซอนไมใหเปน
รูปราง  ไมตองทําการขัดแตงมากนัก  หากการเขียน
แบบผิดสัดสวน  หรือไมลงตัวก็จะทําใหการซอนไม
ไมไดรูปทรงที่ดีของเรอืประมงจําลอง  ซึ่งงานวิจัยช้ินน้ี
จะมีสวนทําใหการสรางผลิตภัณฑของที่ระลึกจากทะเล
ที่มีคุณคา  โดยเฉพาะเรือประมงจําลองเปนสิ่งที่ทํา
สามารถทําไดโดยงาย  และมีความสวยงามสมบูรณ 

5. เอกสารอางอิง 
[1]    ประทับ  ขาวมาลา. 2543. ประวัติและวิวัฒนาการ       

ของเรือประมงไทย.  กรุงเทพฯ: กรมประมง     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ. 

[2]    ราชาวดี  งามสงา. 2543. เรือไทยสมัยโบราณ.  
กรุงเทพมหานคร: ตนออ. 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาบานทุงหลวง  
อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

 
สุจินต  เพ่ิมพูล1 

 

บทคัดยอ—    การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและสรางรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย  ประเภทไมเคลือบ  และเพื่อสงเสริมอาชีพสรางรายไดเพ่ิมใหกับชุมชน ซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงใน     
การสรางรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน  กอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน  ดานความตองการรูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง  เปนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ โดยนําภูมิปญญาวิถีชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียมประเพณีนํามาเปนแนวความคิดสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑ  

ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย  เปนการนํา
แนวคิดจากเครื่องจับปลา  กระชังใสปลา ประเพณีบายศรี ประเพณีลอยกระทง  ตลอดจนเอกลักษณ รูปแบบปลา 
รูปแบบสัตวของสุโขทัยมาเปนแนวความคิดในการสรางเปนผลิตภัณฑ เชน หมอนํ้าบายศรี หมอนํ้ากระชังใสปลา    
หมอนํ้ารูปแบบกระทง  กระถางรูปทรงชาง เปนตน 

รูปแบบผลิตภัณฑ  ผูผลิตและผูสนใจผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจท่ีมีตอรูปแบบและรูปทรงผลิตภัณฑ
กระถาง และยังเห็นวาผลิตภัณฑยังคงความเปนเอกลักษณ เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง ดวยมีการผสมผสานเทคนิค 
การตกแตงผลิตภัณฑที่โดดเดนในระดับมากที่สุด ที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก โองหรือภาชนะใสนํ้า    
อางบัว โคมไฟและแจกัน 

ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยน้ี  ทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดประโยชนแกวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชน โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความ    
รวมสมัยมากขึ้นแตยังคงรักษาความเปนเอกลักษณของเครื่องปนดินเผาทุงหลวง 
 

คําสําคัญ   การพัฒนา  เครื่องปนดินเผา  บานทุงหลวง 
 

1. บทนํา 
         การท่ีกอใหเกิดอารยธรรมของมนุษยน้ัน ถือเปน
ขบวนการจากวัฒนธรรมของมนุษยที่แสดงออกทาง
จิตใจและทางวัตถุมีขบวนการตามลําดับ คือ รากฐาน
ตนกําเนิด การพัฒนาการ การตอเน่ืองสืบตออิทธิพล
และการประยุกต ซึ่งมีการเกิด  การเจริญ การเสื่อม  
และการดับ  เปนวัฎจักรวงจรอยูตลอดกาลตามยุค   
ตามสมัยอารยธรรมของมนุษยชาติ  และในบรรดา 
 

         1 ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท: +66(2)-549-3279 โทรสาร:+66(2)-577-5022 
E-mail:  jpermpool@gmail.com 

 
สิ่งของเครื่องมือใชสอยที่จําเปนแกการดํารงชีวิตของ
มนุษยในสังคมน้ัน   เครื่องปนดินเผามีพัฒนาการ
ยาวนานและมีความสําคัญตอวิถีชีวิตของมนุษยอยาง 
เดนชัดมาตลาดทุกยุคทุกสมัย 

         เครื่องปนดินเผา  คือ ภาชนะใชสอยตางๆ ที่ทํา
ดวยดิน  ซึ่งเปนผลงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นมาตาม
ความจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษยมาต้ังแต
ยุคกอนประวัติศาสตร  เครื่องปนดินเผาไดถือกําเนิดมา
พรอมๆ กับมนุษยที่รูจักทําอาหารใหสุก  โดยพบวา  
ดินใตกองไฟเมื่อเผาจนสุกตัวจะมีความแข็งแกรงกวา
ดินทั่วไปไมละลายนํ้า   จึงเกิดแนวคิดนําดินมาทํา
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ภาชนะสําหรับหุงตมอาหารใหสุก  ซึ่งอาจกลาวไดวา
เปนจุดเริ่มตนการทําภาชนะเครื่องปนดินเผา  และได
สื บ ต อ กั น ม า จ น เ ป น แ บ บ อ ย า ง วั ฒ น ธ ร ร ม
เครื่องปนดินเผา [1] 

         หลักฐานที่แสดงใหเห็นวา เครื่องปนดินเผา   
เปนทั้งภาชนะที่ใชในชีวิตประจําวัน และเปนสิ่งของ   
ที่ใชในพิธีกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเซนบวงสรวง
ศพผูตาย ตามแหลงฝงศพอันเปนสถานศักด์ิสิทธิ์ของ
ชุมชนทุกหนแหง  จะพบภาชนะดินเผาที่ทําขึ้นอยาง
ประณีต  ทั้ งในด านรูปแบบและการตกแตงหรือ
เครื่องประดับที่มีเอกลักษณของกลุมชุมชนเดียวกัน  
หรือรวมวัฒนธรรมเดียวกัน [2] 

         บานทุงหลวง  เปนหมูบานหน่ึงในอําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ที่น่ีสภาพความเปนอยูของชาวบาน
ทามกลางชีวิตสมัยใหมยังมีความเปนอยูที่อบอุน
อยางเชนชนบทท่ัวๆ ไป  บานทุงหลวงนับเปนแหลง
ผลิตเครื่องปนดินเผาชนิดไมเคลือบที่มี เอกลักษณ   
โดดเดนเฉพาะของทองถ่ินตนเอง ไดสืบทอดกันมา
ต้ังแตบรรพบุรุษ แตเดิมน้ันผลิตขึ้นมาเพ่ือประโยชน 
ใชสอยในชีวิตประจําวันภายในบานแตละครอบครัว 
ใชเวลาหลังการเก็บเก่ียวจากทํานา ทําไรเสร็จแลว 
ชาวบานมักจะมีเวลามากพอท่ีจะทําเครื่องปนดินเผา  
ใชเอง ไดแก หมอดิน คนโทนํ้า กานํ้า โองนํ้า กระถาง
ตนไม โคมไฟ รวมท้ังรูปสัตวตางๆ 

         หลังจากความเจริญของสังคมเขามามีบทบาท
มากต อ วิ ถี ชี วิ ตคว าม เป นอยู ม า กขึ้ น  การผลิ ต
เครื่องปนดินเผาจึงเปล่ียนไปตามวิถีทางการตลาด 
อยางเชน   ชวงระยะที่ประชาชนนิยมปลูกไมดอก       
ไมประดับจําพวกวานตางๆ ชาวทุงหลวงก็จะผลิต
กระถางเปนจํานวนมากตามท่ีตลาดตองการ ปจจุบัน   
มีรูปแบบตางๆ มากมายตามความตองการของผูมาซื้อ 
แตการผลิตเคร่ืองปนดินเผาก็ยังคงไวซึ่งเอกลักษณ 
ของบานทุงหลวงอยู  เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง   
ในอดีต  การผลิตมักจะขึ้นรูปดวยวิธีการตี  โดยใชหินดุ
และไมตีเปนอุปกรณในการข้ึนรูป การผลิตมักมีความ
หนาบางไมเทากัน เปนผลทําใหผลิตภัณฑมีความ

เสียหายเปนจํานวนมาก  เน่ืองจากการแตกราวและ  
การหดตัวไมเทากันของเน้ือดินปน การเผาก็จะเผากัน
ในที่โลง  ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิในการเผาได    
ทําใหความรอนของการเผาไมสม่ําเสมอ  มีผลตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑเชนกัน และปญหาที่เกิดขึ้นจาก
วัตถุดิบ  การข้ึนรูปการผลิตแบบด้ังเดิม การเผาและ
การตลาด สิ่งเหลาน้ีทําใหกรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
ไดใหความชวยเหลือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชนบาน
ทุงหลวง โดยการเขาไปพัฒนาอบรมใหความรูและ
เทคนิคตางๆ การเตรียมเน้ือดินปน การนวดดิน การใช 
เครื่องนวดดินเขามาชวยเพ่ือการทุนแรง การขึ้นรูป
สงเสริมใหใชแปนหมุนไฟฟา เพ่ือผลิตงานไดรวดเร็ว
และจํานวนมากขึ้น เตาเผาก็แนะนําใหชาวบานกออิฐ
รอบเตาเผาใหสูงขึ้น เพ่ือชวยควบคุมความรอนของเผา
ได ดีขึ้นกว า เ ดิม  สิ่ ง เหล า น้ีทํ าใหการพัฒนาของ
ผลิตภัณฑดีขึ้น ทั้งรูปแบบใหมๆ สามารถลดตนทุน
การผลิตลง ทําใหไดปริมาณเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น 
และมีรูปแบบหลากหลายสรางรายไดใหครอบครัว 
มากขึ้น เปนการสงเสริมพัฒนาเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด ชาวทุงหลวงจึงไดรวมตัว   
เพ่ือจัดกลุมสมาชิกผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง
ขึ้น ดวยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดต้ัง
ศูนยจําหนายผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผาของกลุม
สมาชิกที่ผลิตเครื่องปนดินเผาที่มีความโดดเดนเปน
เอกลักษณของชาวทุงหลวง จนเปนแหลงดึงดูดของ
นักทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของจังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งเปนการนําความเจริญเขามาสูชาวบานทุงหลวง [3] 

         ดวยความโดดเดนเฉพาะของเคร่ืองปนดินเผา
บานทุงหลวง   ผู วิจัยจึงใหความสนใจที่จะพัฒนา  
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาประเภทไมเคลือบ   
ใหมีรูปแบบที่หลากหลาย  แตยังคงรักษาความเปน
เอกลักษณที่มีความโดดเดนของเครื่องปนดินเผาบาน
ทุงหลวงอยู  ขณะเดียวกันเปนแนวทางอีกทางเลือก
หน่ึงของชุมชนในการพัฒนารูปแบบ เปนการเพ่ิม
มูลคาของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง     
ใหมากยิ่ งขึ้น  แต เ ดิมผลิตภัณฑ เครื่องปน ดินเผา         
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บานทุงหลวงจะมีรูปแบบที่ซ้ําๆ และเหมือนๆ กันจึงทํา
ใหผลิตภัณฑลนตลาด จึงมีผลทําใหผลิตภัณฑมีราคา
ตกตํ่าลง  ซึ่งรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑขึ้นใหมน้ี   
จะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางงาน  และเพ่ิมรายได
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุงขจัดปญหาความยากจน 
ให ชุมชนเกิดความเขมแข็ง  และเปนการสงเสริม
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ โดยผลงานจาก
การวิจัยน้ีชุมชนสามารถนํารูปแบบท่ีไดพัฒนาขึ้น     
มาใหม  สามารถนํารูปแบบไปสรางผลิตภัณฑขึ้นเอง
ไดตามความสามารถและเทคโนโลยีที่มีอยูเดิมของ
ชุมชนบานทุงหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ผลงานท่ีนําไปรวมแสดงนิทรรศการ 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานทุงหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  เปน
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานประเภทไมเคลือบ 
เพ่ือพัฒนาและสรางรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
พ้ืนบานบานทุงหลวง  และสงเสริมอาชีพและสราง
รายไดใหกับชุมชน ซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการ
สรางรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน 
บานทุงหลวงและกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน   
ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอน ดังน้ี 
งานวิจัยแบงเปน 3 สวน คือ 
         สวนที่หน่ึง  เปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษา
รูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผาบานทุ งหลวง  
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และศึกษาความตองการ
ดานรูปแบบผลิตภัณฑของผูผลิตและผูสนใจสินคา 

         สวนที่สอง  เปนการวิจัยเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา โดยนําภาพรางไปปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
และผู เ ช่ียวชาญเครื่องปนดินเผา  เ พ่ือนําไปสราง
ตนแบบเครื่องปนดินเผาพ้ืนบาน  เอกลักษณบานทุง
หลวงประเภทไมเคลือบ 

          สวนที่สาม  เปนงานวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผูผลิต ผูสนใจสินคาตอรูปแบบ
ผลิตภัณฑ  เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนาตนแบบ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 

1. ศึกษาขอมูลเพ่ือการออกแบบ 
 

         1.1 ศึกษาขอมูลรูปแบบผลิตภัณฑด้ังเดิม จาก
แหลงผลิตบานทุงหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

1.2 ศึกษาขอมูลทั่วไป เก่ียวกับการพัฒนารูปแบบ 
ผลิตภัณฑ จากภาคเอกสาร 

1.3 ศึกษาความตองการของผูผลิตและผูสนใจ
สินคา  เ ก่ียวกับรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา   
บานทุงหลวง 

1.4  เก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และสัมภาษณ  
โดยมี ผู เ ช่ี ยวชาญใหปรึกษาทางด านการออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ  และผู เ ช่ี ยวชาญด านครื่ องป น ดินเผา            
ไดแก ผูชวยศาสตราจารยบุญเรือง สมประจบ  ผูชวย
ศาสตราจารยวนิดา ฉินนะโสต  อาจารยภีรมะ ไชยมุติ  
ผูชวยศาสตราจารยสิลัง  สุพวงแกว  อาจารยประจําภาควิชา
ศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. ดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ         
 

         เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย โดยการวิเคราะหรูปแบบ 

2.1 การวิเคราะหรูปแบบ  แบบรางผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผา  แลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ 

2.2 แกไขแบบรางผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานทุงหลวง 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  วันที่ 23-26 พฤศจกิายน 2553 

NC-3AA-003                                                        380 

2.3 ผลิตตนแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
บานทุ งหลวง  อํา เภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัยและ
ปรับปรุงแกไขตนแบบ 

 

3. ศึกษาความพ่ึงพอใจของผูผลิต และผูสนใจ
สินคา เ ก่ียวกับผลงานผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผา     
บานทุงหลวง  อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 
 

เคร่ืองมือและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ กลุม
ผูผลิตเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย จํานวน 10 คน และกลุมผูสนใจสินคา
จํานวน 100 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 
 

1. แบบสอบถามความตองการดานรูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ 
จังหวัดสุโขทัย ของผูผลิต และผูสนใจสินคาผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบมีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ความตองการผลิตภัณฑเครื่องปน    
ดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย       
มีลักษณะแบบปลายเปด 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูสนใจ
สินคา  แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบ มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูผลิต และผูสนใจ
สินคาผลิตภัณฑบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรฐาน
ประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเปนแบบปลายเปด 
 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         จัดเก็บขอมูลจากแหลงผลิตและศูนยจําหนาย
สินคาของกลุมเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

         ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม 
SPSS for Windows ดังน้ี 
            1. แบบสอบถามความตองการดานรูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง ของผูผลิต 
และผูสนใจสินคาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุง
หลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 

ตอนที่  1 สถานภาพผูตอบ  วิ เคราะหขอมูล    
โดยหาคาความถ่ีและคารอยละ 

ตอนที่ 2 ความตองการผลิตภัณฑเครื่องปน    
ดินเผาบานทุงหลวง วิเคราะหขอมูลโดยหาคาความถ่ี
และคารอยละ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูผลิตและ
ผูสนใจสินคา แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพผูตอบ วิเคราะหขอมูลโดย
หาคาความถ่ีและคารอยละ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูผลิตและผูสนใจ
สินค าผ ลิตภัณฑ เครื่ อ งปน ดิน เผาบ านทุ งหลวง 
วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ วิเคราะหขอมูลโดย
สรุปผลและนําเสนอในรูปความเรียง โดยกําหนดระดับ
คะแนน ดังน้ี 5  หมายถึง  มากที่สุด  4  หมายถึง มาก       
3  หมายถึง ปานกลาง   2  หมายถึง นอย  1 หมายถึง 
นอยที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 กระถางตนไมแนวคิดหัวชาง วัดชางลอม 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
บานทุงหลวงน้ัน  มีจุดประสงคเ พ่ือพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาพ้ืนบานประเภทไมเคลือบ 
เน่ืองจากที่ผานมาผูผลิตมักทําผลิตภัณฑลอกเลียนแบบ
ซ้ําๆกันมีผลทําใหผลิตภัณฑลนตลอดราคาสินคาตกตํ่า 

 ขณะเดียวกัน  เพ่ือเปนการสงเสริมอาชีพและ
เพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  ซึ่งเปนอีกทางเลือกหน่ึงของ
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ  แตยังคงรักษาความเปน
เอกลักษณ  ที่มีความโดดเดนของเครื่องปนดินเผาบาน
ทุงหลวงอยู  

ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องปน     
ดินเผาบานทุงหลวงน้ัน ไดนําวิถีชีวิตความเปนอยู 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม  มาเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบและเทคนิคการตกแตง ใหเกิดความ  
โดดเดนเฉพาะ เชน กระถางปลูกตนไมผูผลิตมักจํานํา
กระถางที่เรียบงาย  สังเกตไดมักจะไมหนีรูปแบบจาก
ทองตลาดผูวิจัยไดไดแนวคิดจากวัดชางลอมมาเปน
แนวทางในการสรางงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ภาชนะใสนํ้าแนวคิดหัวชางวัดชางลอม และ

ลวดลายวัดนางพญา 
 

ภาชนะใสนํ้า  ก็มักจะงามเปนหมอนํ้า ไมมี
ลวดลายแต  ไดพัฒนาทําลวดลายลูกกล้ิงไปกลิ้งลงบน
ผลิตภัณฑ จึงทําใหผลิตภัณฑดูมีราคาขึ้น ขณะเดียวกัน
ผู วิจัยไดประยุกตภาชนะใส นํ้า  ดวยการปนแปะ
ลวดลายลงไปในผลิตภัณฑ   จากแนวความคิดวัด     
ชางลอมและการปนแปะลวดลายของวัดนางพญา 

 
สุโขทัยและยังนําแนวความคิดทางดานขนบธรรมเนียม
ประเพณี เชน กระทงการบายศรี, การลอยกระทง มา
เปนรูปแบบตกแตงลงบนผลิตภัณฑอางบัว โคมไฟ  
ภาชนะใสนํ้า  เปนตน 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาชนะใสนํ้า แนวคิดลวดลายบายศรี 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การวิจัยครั้ ง น้ี  เปนการวิจัย เรื่องการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา  ประเภทไมเคลือบ 
บานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย โดยมี
จุดประสงคเพ่ือการพัฒนาและสรางรูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง ซึ่งใหเปนอีกทางเลือก
หน่ึงในการสรางรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องปน     
ดินเผาพ้ืนบาน บานทุงหลวง  และเพ่ือสงเสริมอาชีพ 
สรางรายได และกอใหเกิดความเขมแข็งของชุมชน   
กับชุมชน 

         เพ่ือใหการวิจัยครั้งน้ี บรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตไว ดังน้ี 

         1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 

         ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอ
คีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  ผลิตภัณฑที่ทํ าการศึกษา          
มีจํานวนทั้งหมด 5 ชนิด ไดแก 

1. โคมไฟ 
2.  แจกัน 
3.  อางบัว 
4.  โองหรือภาชนะใสนํ้า 
5.  กระถาง 
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         จากการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดทําการอภิปราย
ผลการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

ผลการวิเคราะหการศึกษาลักษณะเฉพาะของ
รูปแบบผลิตภัณฑ เครื่องปนดินเผาบานทุ งหลวง  
อําเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย  เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา 
เปนแนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปน  
ดินเผาบานทุงหลวง  แตยังคงเอกลักษณเฉพาะของภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหมีแนวทางการพัฒนาของชุมชน
มากขึ้น ซึ่งเดิมที่การดําเนินชีวิตของคนในชุมมีการทํา
เครื่องปนดินเผาไวใชเกือบทุกครัวเรือนโดยใชวัตถุดิบ
ในทองถ่ินที่ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใดๆ แสดง
ใหเห็นวามีวิถีชีวิตแบบเรียบงายสามารถนําสิ่งที่อยู 
ใกลตัวมาดัดแปลงใช  ปจจุบันกลายเปนหมูบานที่    
สืบทอดภูมิปญญา  เปนแหลงทองเท่ียวดานวิถีชีวิต
พ้ืนบาน แตปจจุบันพบวาเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง
มีการทําผลิตภัณฑกันหลากหลาย มีราคาถูก ขาดการ
บริหารการจัดการที่ ดี  มีการขายตัดราคากันเอง 
ขณะเดียวกันวัตถุดิบในทองถ่ินเริ่มขาดแคลน การถูก
ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑซ้ํากันๆ จึงมีผลตอราคาตกตํ่า 
ขาดการพัฒนารูปแบบที่ตอเน่ือง ในอดีตกระบวนการ
ผลิตน้ัน จะผลิตดวยมือ ขึ้นรูปดวยการตี ทําขึ้นเพ่ือ
นํามาใชในครัวเรือน ตอมามีการพัฒนาการผลิตดวย
แปนหมุนมือ ทําใหผลิตไดเร็วขึ้นและมากขึ้นกวาเดิม  
ตอมาไดมีหนวยงานตางๆ เขามาชวยเหลือ สงเสริมให
ความรู การพัฒนารูปแบบ การพัฒนากระบวนการผลิต  
ไดแนะนําการใชเทคโนโลยีมาชวยในการผลิต  โดยใช
แปนหมุนไฟฟา  เครื่องนวดและอัดดิน การใชเตา
อุโมงค  เตาแกส  แทนเตาเผาสุมแบบด้ังเดิม ตลอดจน 
มีการพัฒนาเทคนิคการตกแตงดวยการปนแปะ        
การพิมพลายดวยการกล้ิงลาย  ซึ่งทําใหมีผลิตภัณฑที่
หลากหลาย ประหยัดเวลา รวดเร็ว และทันตอความ
ตองการของตลาด 

    
 

ภาพท่ี 5 โคมไฟภูเขาลายดอกบัวฉลุลาย 
 

ขอเสนอแนะ 
 

         จากการวิจัยการพัฒนารูปแบบครื่องปนดินเผา
บานทุงหลวง อําเภอรีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในครั้งน้ี
พบวาแหลงวัตถุดิบเริ่มขาดแคลนแหลงดินเพ่ือนํามา
ผลิตจึงควรมีหนวยงานที่เก่ียวของรับผิดชวยใหการ
สนับสนุนในการสํารวจแหลงดิน ซึ่งปจจุบันแหลงดิน
หนองออ และหนองคังเริ่มขาดแคลน ในสวนของ การ
พัฒนารูปแบบน้ันกลุมชุมชนควรจะมีสวนรวมการใน
การพัฒนารูปแบบอยางตอเน่ือง ตลอดจนมีการพัฒนา
ดานขบวนการผลิต  การตกแตงใหมีคุณภาพเพ่ือ   
สนองความตองการของตลาด  แตยังรักษาความเปน
เอกลักษณเฉพาะของภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนบานทุง
หลวง  โดยนําแนวทางในการอนุรักษและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมดานอื่นๆ ของทองถ่ินมาประยุกตเปน
แนวทางในการสรางสรรคผลงานและสงเสริมการ
รวมกลุมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เอกสารอางอิง 
[1] ประกิต บัวบุศย 2527 แหลมทองประเทศไทย ศูนยกลาง

อารยธรรมโลก กทม.วิทยาเขตเพาะชาง. 
[2] สุจิตต วงษเทศ 2530 บานเชียง. ศิลปวัฒนธรรม. 
[3] สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวและ            

หัตถกรรม.2541: สารคดีวีดีทัศนบานทุงหลวง. 
ก.ท.ม กรมสงเสริมอุตสาหกรรม. 

 
 
 
 

ภาพท่ี 6 อางบัว 
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กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัย  เรื่องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยน้ี เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
พ้ืนบาน และเพ่ือสงเสริมอาชีพสรางรายไดเพ่ิมใหแก
ชุมชนบานทุงหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย   
และสําเร็จลงไดดวยความรวมมือของบุคคลหลายฝาย   
ซึ่งผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณบุคคลทุกฝายดวยกัน 
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อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ  
อุโบสถวัดสามแกว จงัหวัดชุมพร 

 
นิลุบล  ขอรวมเดช1 

 

บทคัดยอ—   งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิด รูปแบบ และลักษณะการแสดงออกทางศิลปะ รวมถึง
อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานอยูในภาพจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถ ที่วัดสามแกว     
อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยการศึกษาเน้ือหาและประติมาณวิทยาของพุทธประวัติตอนมารผจญ และวิเคราะหรูปแบบ  
การเขียนจิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญแบบประเพณี ที่วัดตางๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับจิตรกรรมฝาผนังที่วัดสามแกว รวมถึง
ศึกษารูปบบศิลปะตะวันตกที่เขามามีอิทธิพลในประเทศไทย และรูปแบบการเขียนจิตรกรรมของพระยาอนุศาสนจิตรกร                 
(จันทรจิตรกร)  ผลการวิจัยพบวา พุทธประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถวัดสามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร แสดงแนวคิด
ที่จะประสานศิลปกรรมในอุโบสถใหเปนหน่ึงเดียวกัน ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง พระประธาน และตัวอุโบสถ โดยที่รูปแบบ และ
การแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนังไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก จิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ  ซึ่งเปนพุทธประวัติ
ตอนสําคัญที่สุดตอนหน่ึง ไดถูกออกแบบใหมที่มีการเลือกสรรเน้ือหาที่จะนําเสนอและการจัดองคประกอบที่แตกตางจาก
แบบประเพณีนิยม โดยใหพระแมธรณีในภาพประสานเขากับพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัยในอุโบสถ เพ่ือที่จะทําให
ภาพพุทธประวัติตอนนี้ เปนภาพเหตุการณเดียว โดยที่ผนังอุโบสถท้ังสี่ดานเปนเสมือนหองจักรวาลตามที่ไดกลาวถึงใน 
พระปฐมสมโพธิกถา รูปแบบจิตรกรรมมีการใชสีและแสดงสัดสวนของคน สัตวที่สมจริง รวมถึงการถายทอดมุมมองของ
ภาพอาศัยหลักทัศนียวิทยาของเสน และคงมีเพียงลักษณะทางประติมาณวิทยาของเทพชุมนุมและพระยาวัสวดีมารที่ยัง    
ตองคงลักษณะพิเศษประจําตัวไว  การจัดองคประกอบภาพ การใชสี การใหแสงเงา การสรางบรรยากาศ  และการท้ิงรอย
แปรงในภาพ แสดงอิทธิพลรูปแบบจิตรกรรมแบบอิมเพรสช่ันนิสมของยุโรปในตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ถึง            
พุทธศตวรรษที่ 25 ในขณะที่เน้ือหาของจิตรกรรมเปนวรรณกรรมในพุทธศาสนา  ลักษณะดังกลาวน้ี แสดงถึงการสังเคราะห
รูปแบบ และวิธีการสรางภาพมาใชสรางงานจิตรกรรมฝาผนังของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) ศิลปนที่สรางสรรค
งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงที่แสดงอิทธิพลศิลปะตะวันตกที่เขามามีบทบาทสําคัญตอรูปแบบ และแนวคิดในการ
สรางสรรคงานศิลปกรรมของไทยในสมัยตอมา 

คําสําคัญ   ศิลปะตะวันตก  จิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ  

1. บทนํา 
         จิตรกรรมฝาผนังของไทยเปนงานทัศนศิลป
แขนงหน่ึงที่มีควบคูมากับงานประติมากรรมและ
สถาปตยกรรม ซึ่งมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาตามยุคสมัย 
เพ่ือใหสอดรับกับคติความเช่ือและกระแสนิยมสังคม 
 

         1สาขาวิชาประติมากรรมไทย  วิทยาลัยเพาะชาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
86 ถ.ตรีเพชร พระนคร กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท: +66(2)-623-8790 ตอ 6602 โทรสาร: +66(2)-225-7630  
E-mail: k-nilubol@hotmail.com 

 
ในพุทธศตวรรษที่ 24 จิตรกรรมฝาผนังไดสืบเน่ืองตอ  
มาจากจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย และไดรับ
อิทธิพลจากศิลปะตางประเทศมากบางนอยบาง ต้ังแต
พุทธศตวรรษที่ 25 ลงมา  จิตรกรรมฝาผนังไดรับอิทธิพล
จากศิลปะตะวันตกมากขึ้นตามลําดับ การแสดงภาพคน 
เสื้อผาอาภรณ การใชแสงเงา การใชหลักทัศนียวิทยา 
(Perspective) รวมถึงวัตถุสิ่งของรวมสมัยที่นํามาใส      
ไวในภาพ ทําใหภาพโดยรวมเหมือนจริง  เชน จิตรกรรม
ฝาผนังอุโบสถวัดราชาธิวาสฯ ซึ่งเปนจิตรกรรมฝาผนัง
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ที่ไดรับอิทธิพลศิลปะตะวันตกทั้งทางดานรูปแบบ   
การแสดงออก และเทคนิค  ซึ่งสอดคลองกับคานิยม
ของสังคมไทยในขณะน้ัน  นับเปนแนวทางสําคัญ
สําหรับชางในเวลาตอมา [1] สําหรับเน้ือหาที่นําเสนอ 
จะเปนเรื่องที่ เก่ียวของกับพุทธศาสนา  โดยเฉพาะ     
พุทธประวัติตอนมารผจญน้ัน ถือเปนพุทธประวัติ     
ตอนสําคัญที่นิยมเขียนอยูบนผนังเหนือประตูดานสกัด
ฝงตรงกันขามกับพระประธานหรือพระพุทธรูปประธาน
ของอาคารน้ัน และมีรูปแบบการนําเสนอท่ีคลายคลึงกัน 
(ภาพท่ี 2-3) แตที่วัดสามแกว จังหวัดชุมพรนั้น มีการ
นําเสนอจิตรกรรมฝาผนังที่มีรูปแบบที่แตกตางออกไป 
ถือไดวาเปนแนวคิดใหมที่แตกตางจากที่อื่น ผลงาน
จิตรกรรมที่ วัดสามแกวน้ี  เปนผลงานของพระยา
อนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) ( พ.ศ. 2414 – 2492)  
จิตรกรคนสําคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว  ซึ่งผลงานสวนใหญมีรูปแบบเหมือนจริงและ
แสดงอิทธิพลศิลปะตะวันตก [2] 
         ดวยเหตุน้ีจึงมี วัตถุประสงคที่จะศึกษาแนวคิด 
รูปแบบ และลักษณะการแสดงออกทางศิลปะ รวมถึง
อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ผสมผสานอยูในภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง อุโบสถวัดสามแกว จังหวัดชุมพร โดยเลือก
เฉพาะภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ มาเปนตัวอยาง
ศึกษา 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         1 .  ศึ กษา เ น้ือหาพุทธประวั ติ  ตอนมารผจญ             
ในปฐมสมโพธิกถา  พระนิพนธของสมเด็จกรมพระยา 
ปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเปนวรรรกรรมทางศาสนา  
         2. ศึกษาประติมาณวิทยาและการแสดงออกในงาน
จิตกรรมตามแบบประเพณีนิยม ซึ่งมีการกําหนดเน้ือเรื่อง
และตําแหนงของภาพอยางมีแบบแผน ที่เขียนอยูตาม   
วัดตางๆ 
         3. ศึกษารูปแบบ เทคนิคการระบายสี ทัศนียภาพ  
ในการเขียนภาพจิตรกรรมแบบตะวันตก ที่เขามาใน
ประเทศไทย และมีอิทธิพลตอการศิลปกรรมของไทย 
         4. ศึกษาลักษณะการเขียนภาพจากผลงานจิตรกรรม
ของพระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร)  

         5. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับรูปแบบ 
โครงสรางและการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนัง    
พุทธประวัติตอนมารผจญ ในอุโบสถวัดสามแกว จังหวัด
ชุมพร 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         พบวา จิตรกรรมฝาผนังตอนพุทธประวัติตอน    
มารผจญ วัดสามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร มีแนวคิด
และการจัดวางแตกตางจากแบบแผนเดิม ดวยการจัด
ศิลปกรรมในอุโบสถให เปนเอกภาพเดียวกันทั้ ง
จิตรกรรมฝาผนัง พระพุทธรูปประธาน และตัวอุโบสถ  
โดยเฉพาะจิตรกรรมพุทธประวัติตอนมารผจญ  ซึ่งถือวา  
เปนตอนสําคัญที่สุด ไดถูกออกแบบใหมใหรูปพระแม
ธรณีประสานเขากันกับพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย  
(ภาพ 1) รวมถึงออกแบบใหผนังอุโบสถทั้งสี่ดานเปน
เสมือนหองจักรวาลที่กลาวถึงในพระปฐมโพธิกถา    
โดยที่รูปแบบและการแสดงออกของจิตรกรรมฝาผนัง
ไดรับอิทธิพลจากศิลปะตะวันตก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภายในอุโบสถ วัดสามแกว ดานที่ตั้งของ      

พระประธานปางมารวิชัย (บน) และผนังดาน
สกัด ฝงตรงกันขามท่ีเขียนภาพพุทธประวัติ
ตอนมารผจญ (ลาง) 
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           สวนจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติตอนมารผจญ
ตามแบบประเพณี  นิยมเขียนเปนภาพขนาดใหญเต็ม
ผนังดานหนาพระประธาน เพ่ือแสดงถึงพระบารมี    
อันยิ่ งใหญของพระสิทธัตถะและการตรัสรู เปน
พระพุทธเจา  การถายทอดเน้ือหาพุทธประวัติตอนน้ี
ลําดับเปน 3 เหตุการณในผนังเดียวกัน คือ ตอน      
พระยาวัสวดีมารและเหลามารเขาทํารายพระพุทธเจา 
ตอนพระพุทธเจาประทับบนบัลลังก  พระแมธรณี
ปรากฏกายตอหนาบีบนํ้าจากมวยผม และตอนที่นํ้าจาก
มวยผมทวมเหลามาร มารพายแพและพระยาวัสวดีมาร
ถวายความเคารพตอพระพุทธเจา มักลําดับเหตุการณ
จากผนังดานซายไปผนังดานขวาหรือจากผนังดานขวา
มาผนังดานซายโดยมีรูปพระพุทธเจาน่ังบนบัลลังก 
และพระแมธรณีบีบมวยผมเปนสวนประธานของภาพ 
วางไวก่ึงกลางผนังเช่ือมเน้ือเรื่องของเหตุการณทั้งสอง
ดานเขาดวยกัน (ภาพที่ 2) ไดถูกปรับเปล่ียนใหมีแต     
พระแมธรณีและเหลามารที่มีทิศทางการหันหนา        
และประนมมือนมัสการมายังพระประธาน (ภาพท่ี 3-4)  
อันแสดงใหเห็นเจตนาของพระยาอนุศาสนจิตรกร 
(จันทรจิตรกร)  ที่จะทําใหรูปจิตรกรรมสอดรับกับองค
พระประธาน เชนเดียวกับรูปเทพชุมนุมทั้งหลายก็อยู   
ในทาทางทํานองเดียวกัน  มีผลให เกิดเสนเชิงนัย  
(Implied Line) หรือทิศทางในความรูสึกพุงไปยัง
พระพุทธรูปประธานรูปแบบที่เหมือนจริง ในการใชสี 
สัดสวนของรูปคน สัตว รวมถึงสรางมุมมองในภาพ
อาศัยหลัก ทัศนียวิทยา ทําใหเกิดความรูสึกเปนจริง    
เปนจัง แมภาพใบหนาของพระแมธรณี ซึ่งเปนกาย
สมมุติด่ังเทพ ก็ยังมีลักษณะเหมือนคนธรรมดา  (ภาพที่ 5) 
คงมีเพียงลักษณะทางประติมาณวิทยา (Iconography) 
ของพระพุทธเจา  เทพชุมนุมทั้งหลาย และพระยา          
วัสวดีมารท่ียังตองคงลักษณะประจําตัวไว  ลักษณะ    
การจัดองคประกอบภาพ  การใชสี  การใหแสงเงา         
การสรางบรรยากาศ และการทิ้งรอยแปรงในภาพ     
แสดงให เห็นความเก่ียวของกับรูปแบบจิตรกรรม         
อิมเพรสช่ันนิสม (Impressionism) ของยุโรปในตอน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 ที่มีการใชสีโดยรวมสดใส
ตามจริงและหลีกเล่ียงการใชสีดํา สรางระยะความลึก 

และบรรยากาศของภาพดวยการลดขนาด (ภาพที่ 6)  
และการใชสีสรางระยะใกลไกล (Color Perspective) 

[3] รวมถึงการใชฉากหลังอันเปนสถานที่มีจริงในไทย 
ในพุทธประวัติตอนโปรดชางนาฬาคีรี  (ภาพท่ี  7) 
นับเปน  สิ่งยืนยันถึงการสรางงานจิตรกรรมแบบ
เหมือนจริง ตางจากในอดีตที่มีลักษณะเปนอุดมคติ 
(Idealistic) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 พุทธประวัติตอนมารผจญ อุโบสถวัดวิหารเบิก 
อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 จิตรกรรมฝาผนังตอนมารผจญ อุโบสถวัด
สามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงการวิเคราะหเสน รูปทรง และทิศทาง 

พุทธประวัติตอนมารผจญ 
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ภาพท่ี 5  พระแมธรณีท่ีมีลักษณะเหมือนจริง น่ังคุกเขา 

ซึ่งเขียนแบบทัศนียภาพใหเขาพุงตรงมา
ขางหนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ภาพขยายบางสวนจากจิตรกรรมฝาผนัง ตอนมารผจญ 
อุโบสถวัดสามแกวท่ีแสดง การใชระยะในภาพ
ดวยการลดขนาด และใชสีสรางระยะใกลไกล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 พระบรมมหาราชวัง ดานตรงขามกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งถูกใชเปนฉากหลังพุทธประวัติตอนโปรด
ชางนาฬาคีรี 

 

         ในขณะที่ เน้ือหาของจิตรกรรมเปนวรรณกรรม   
ทางศาสนา แตการนําเสนอภาพแสดงถึงการหยิบยืม
รูปแบบและวิธีการสรางภาพแบบตะวันตกมาใช  ทั้งยังมี
การเลือกมุมมองในการนําเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม   
ถือเปนการประยุกตในดานรูปแบบ และการแสดงออก
อีกลักษณะหน่ึง ในขณะที่ เน้ือหาเรื่องราวยังคงเปน   
เรื่องเดิม เปนผลใหจิตรกรรมของพระยาอนุศาสนจิตรกร 
(จันทรจิตรกร) มีรูปแบบเหมือนจริง ที่ปรากฏรองรอย
ความรูสึกทางอารมณ  และบรรยากาศที่มี ลักษณะ
เฉพาะตัว 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษางานจิตรกรรมฝาผนัง พุทธประวัติ
ตอนมารผจญ ในอุโบสถ วัดสามแกว จังหวัดชุมพร 
พบว า  ภาพจิตรกรรมซึ่ ง เปนผลงานของพระยา   
อนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร) น้ันไดรับอิทธิพล      
จากศิลปะตะวันตกที่ เข ามาในประเทศไทยอย าง   
ตอเน่ือง ต้ังแตปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  และมีผล  
กระทบตองานชาง ทําใหชางเขียนของไทยนํารูปแบบ
และวิธีการของศิลปตะวันตกไปประยุกต โดยผสมผสาน
ทั้งความคิด และรูปแบบอันเกิดจากการปรับตัวของ
สังคมไทยขณะน้ัน เปนเหตุใหชางรุนตอมารวมถึง    
พระยาอนุศาสนจิตรกร (จันทรจิตรกร)  กลาที่จะคิดใหม 
และสรางสรรคผลงานใหเหมาะสมกับกระแสนิยมสังคม
ขณะน้ัน จิตรกรรมฝาผนังวัดสามแกวนับเปนผลงาน   
ช้ินสําคัญที่แสดงถึงความอิสระในการแสดงออก  โดยนํา
เน้ือหาเรื่องพุทธประวัติตอนมารผจญมาออกแบบใหม 
ใหรูปจิตรกรรมฝาผนังประสานเขากันกับพระพุทธรูป
ประธานปางมารวิชัยในอุโบสถ และเปรียบผนังอุโบสถ
ทั้ งสี่ ด าน เปน เสมือนหองจั กรวาลที่ กล าว ถึ งใน            
พระปฐมสมโพธิกถา โดยจัดภาพใหพระแมธรณีน่ัง 
พนมมือหันหนามายังพระประธาน ดานหลังของพระแม
ธรณีเปนเหลาพระยามารท่ีพายตอพระบารมีของ       
พุทธองค มีการใชทัศนียภาพที่มีระยะใกลไกล การใชสี 
การท้ิงรอยแปรง และการลดทอนรายละเอียดและ    
ขนาดของรูปคน สัตว ตนไม สิ่งของเพ่ือสรางระยะ     
ใกลไกล บงบอกถึงความสามารถ และความเขาใจใน  
งานศิลปะแบบเหมือนจริงของตะวันตก 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

         งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  และความอนุเคราะห
จากเจาอาวาส ภิกษุ และฆราวาส จากวัดตางๆ ในการให
ขอมูลที่เปนประโยชน และอนุญาตใหบันทึกภาพเพ่ือ
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล อาทิเชน วัดสามแกว  วัด
บรมธาตุสวี วัดถํ้ารับรอ วัดถํ้าเขาเมือง วัดเจาฟาศาลาลอย 
วัดชุมพรรังสรรค วัดเสกขาราม จังหวัดชุมพร  วัดใหญ
สุวรรณาราม  จังหวัดเพชรบุรี  วัดถํ้าสิงขร  วัดพัฒนาราม  
จังหวัดสุราษฎรธานี   วัดวิหารเบิก วัดสุนทราวาส         
วัดดอนศาลา จังหวัดพัทลุง  วัดมัชฌิมาวาส จังหวัด
สงขลา วัดทาวโคตร จังหวัดนครศรีธรรมราช และ       
วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนตน 
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ดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ 
 

สุภาสิรีร  ปยะพิพัฒน 1   และ มนศักดิ์  มหิงษ 1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยเรื่องดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการใชรูปแบบกิจกรรม
ดนตรีไทยกับกลุมผูเขารับการพัฒนาสุขภาพ  และศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังของกลุมผูเขารับการพัฒนา
สุขภาพ   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ กลุมวัยเด็ก กลุมวัยรุน และกลุมวัยผูสูงอายุ จํานวน 75 คน โดยกลุมตัวอยาง
ไดรับการฝกกิจกรรมดนตรีไทย จํานวน 16 ครั้ง สัปดาหละ 1 ครั้ง /60  นาที  ขั้นดําเนินการ แบงออกเปน 3 ระยะ คือ  
ระยะกอนการทดลอง ระยะการทดลอง และระยะหลังการทดลอง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบทดสอบดัชนีช้ีวัด
สุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณใหมป 2547 (54 ขอ) (The New Thai  Mental  Health  Indicator : TMHI - 54) และ
โปรแกรมกิจกรรมดนตรีไทย  กลุมตัวอยางไดรับการทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test)  และหลังการทดลอง (Post-test)  
ดวยสถิติ  t-test  ผลการวิจัยการเปรียบเทียบคะแนนสุขภาพจิตระหวางระยะกอนการทดลองกับระยะหลังการทดลอง
ของกลุมวัยเด็ก วัยรุน และวัยผูสูงอายุ พบวา ระยะกอนการทดลองของกลุมวัยผูสูงอายุมีคะแนนสุขภาพจิตสูงกวา    
กลุมวัยเด็ก และวัยรุน โดยถือวาคะแนนสุขภาพจิตของทั้ง 3 กลุม อยูในเกณฑตํ่ากวาคนทั่วไป (98 คะแนน หรือนอยกวา 
หมายถึง มีสุขภาพจิตตํ่ากวาคนทั่วไป) สวนระยะหลังการทดลอง กลุมวัยผูสูงอายุ มีคะแนนสุขภาพจิตสูงกวากลุมวัยเด็ก  
และวัยรุน โดยถือวาคะแนนสุขภาพจิตของทั้ง 3 กลุม อยูในเกณฑมากกวาคนทั่วไป (118 -162 คะแนน หมายถึง            
มีสุขภาพจิตมากกวาคนท่ัวไป) จึงสามารถสรุปไดวา ดนตรีไทยสามารถชวยฟนฟูและพัฒนาสุขภาพจิตใจของมนุษย   
ใหดีขึ้น คะแนนเฉล่ียสุขภาพจิตของผูเขารับการพัฒนาสุขภาพทั้งหมด จํานวน 75 คน มีคะแนนสุขภาพจิตในระยะหลัง
การทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

คําสําคัญ   ดนตรี  ดนตรีไทย  การพัฒนาสุขภาพ  ดนตรีเพ่ือสุขภาพ    

1. บทนํา 
         ดนตรีเปนวิถีชีวิตของมนุษย  อีกทั้งดนตรียัง
แสดงออกถึงแบบแผนของวัฒนธรรม  ซึ่งนักดนตรี
วิทยาไดศึกษาดนตรีที่เสมือนเปนวัฒนธรรม  กลาวได
วา  ดนตรีมีความสําคัญกับกิจกรรมของมนุษย  มนุษยมี
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน จึงทําใหดนตรีน้ันมีความ
หลากหลายและแตกตางกัน อันเปนผลมาจากความคิด
และการกระทํา  โดยมีรูปแบบกระบวนการถายทอดกัน
มาชานานและไดปรับสภาพตามวิถีทางของมนุษย 
 

         1ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  39 หมู 1 ต.คลองหก 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี   12110     
โทรศัพท:  +66(2)-549-4588   โทรสาร: +66(2)-549-4580   
E-mail: suphasiree@windowslive.com    
E-mail: manasamsay@hotmail.com 

  
และธรรมชาติ  ซึ่งทั้งหมดน้ีอาจจะหมายถึง การใช
ดนตรีกับสภาพแวดลอมที่มนุษยอาศัยอยู 
          ตามหลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา  กลาวไววา  
ไมควรศึกษาเฉพาะโครงสรางของดนตรี เทา น้ัน        
แตควรศึกษารวมถึงสภาพแวดลอมของดนตรีที่เกิดขึ้น  
ไดแก ดานสังคม วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร ผูที่ศึกษา
ทางดานมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา  มองดนตรีใน
บริบทตางๆ เสมือนเปนสวนหน่ึงของการแสดงออก
ของมนุษย ในทัศนะที่วา ดนตรีมิใช Universal เพราะ
ดนตรีในความหมายของคนแตละกลุมมีความหมาย
แตกตางกัน 
          ดนตรีไทยเปนศิลปวัฒนธรรมประจํ าชา ติ      
ควรคาแกการอนุรักษและถายทอดทั้งทางดานศาสตร
และศิลป การเรียนการสอนดนตรีไทยที่ปรากฏอยูใน
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สังคมปจจุบันมีอยูดวยกันหลากหลายเจตนารมณ  เชน  
ศึกษาดนตรีเพ่ือวิชาชีพเนนการถายทอดวิชาการศึกษา  
ศึกษาดนตรีเพ่ืออาชีพเนนความเปนศิลปน ซึ่งการ
ถายทอดสวนใหญอยูในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล
ระดับตางๆ ต้ังแตระดับช้ันประถมศึกษา ตลอดจน
ระดับอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาของเอกชนท่ี
เปดสอนสําหรับบุคคลทั่วไป ดังน้ันการจะนําดนตรี
ไทยไปพัฒนากับศิลปะวิชาอื่นๆ และอาชีพอื่นๆ น้ัน   
ผูที่นําไปใชตองมีความรูทางดานดนตรีพอสมควร  
เพราะฉะน้ันดนตรีจะอยูกับสังคมมนุษยได จะตองมี
การนําเสนอดนตรีเขาไปมีบทบาทในกิจกรรมตางๆ   
ซึ่งจะมากหรือนอยน้ันขึ้นอยูกับการลําดับความสําคัญ
ของดนตรี 
         ผูวิจัยสนใจในประเด็น ดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนา
สุขภาพ โดยมีความเห็นวา ดนตรีไทยนาจะมีสวนชวย
ฟนฟู และพัฒนาสุขภาพจิตใจของมนุษยใหดีขึ้น     
โดยการนําดนตรีไทยเขาไปมีบทบาทในการพัฒนา
สุขภาพ ในรูปแบบกิจกรรมตางๆ เชน การฟง  การรอง 
การบรรเลง และการเคลื่อนไหวตามจังหวะ เพ่ือใหเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค
ของบุคคลตางๆหรือกลุมเปาหมายท่ีระบุไว  
         จากเอกสารและงานวิจัยที่ ช้ีใหเห็นวาดนตรีมี
บทบาทตอการฟนฟูจิตใจของมนุษย กลาวไวดังน้ี    
         มนตรี  ตราโมท [1] กลาวถึง ประโยชนของ
ดนตรีตอตัวผูบรรเลงวา จะเปนผูมีอารมณเยือกเย็น
สุขุมกวาปกติ มีเครื่องกลอมตนเองเมื่อยามทุกขปลุก
ตนเองเมื่อยามเหงา เปนเครื่องฝกสมองอยูในตัว และ
ทําการสมาคมใหกวางขวางไดเปนอยางดี ต้ังแตช้ันตํ่า
จนถึงช้ันสูงสุด 
         พิชัย  ปรัชญานุสรณ [2] กลาวถึง ดนตรีบําบัด 
(Music Therapy) วาเปนการนําดนตรีและกิจกรรม
ดนตรีตางๆไปใชบําบัดรักษาผูปวยทั้งทางรางกาย  
จิตใจ และอารมณ โดยคํานึงถึงวัยของผูปวย ลักษณะ
โรค อาการ เพ่ือผูปวยสามารถฟนฟูสมรรถภาพของ
ตนเอง ทําใหดําเนินชีวิตทั้งตอตนเองและตอสังคม
ตอไปอยางปกติสุข เปนขบวนการรักษาที่ตองอาศัย
ความรูหลายแขนง คือ  สาขาแพทยศาสตร จิตเวช  

จิตวิทยา  พยาบาลศาสตร สังคมวิทยา วิทยาศาสตร 
ดานเสียง และวิชาดนตรีศึกษา  ผูทําหนาที่บําบัดโดยใช
ดนตรี เราเรียกวา นักดนตรีบําบัด (Music  Therapist) 
         กัลยาณี  เจนอนุศาสตร [3] ไดทําการวิจัยเรื่อง  
เปรียบเทียบระหวางผลการใชกิจกรรมดนตรีบําบัดกับ
การฝกผอนคลายกลามเน้ือที่มีตอภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุ ในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2  
กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  มีปฏิสัมพันธ
ระหวางวิธีการทดลองกับระยะของการทดลอง  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผูสูงอายุในกลุมทดลอง
ทั้งสองกลุมมีภาวะซึมเศราลดลงกวากลุมควบคุม  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในระยะหลังการ
ทดลอง  แตในระยะติดตามผลมีเพียงกลุมฝกผอนคลาย
กล ามเ น้ือ เท า น้ันที่มีภาวะซึม เศร าลดลง  อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         จากความสําคัญดังกลาวเบื้องตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ความสําคัญที่จะนําดนตรีไทยไปใชในการพัฒนา
สุขภาพ ซึ่งผูวิจัยสันนิษฐานวา ดนตรีไทยสามารถชวย
ฟนฟูและพัฒนาสุขภาพจิตใจของมนุษยให ดีขึ้น      
โดยกําหนดกิจกรรมดนตรีไทยใหเหมาะสมกับกลุม    
ผู เข ารับการพัฒนาสุขภาพ  อันไดแก  กลุมวัยเ ด็ก      
กลุมวัยรุน  และกลุมผูสูงอายุ  ดังที่ทานอาจารยมนตรี-  
ตราโมท   บรมครูทางดานดนตรีไทย  ไดกลาวถึง  
ประโยชนของดนตรีตอผูบรรเลงวา  จะเปนผูมีอารมณ
เยือกเย็นสุขุมกวาปกติ  มีเครื่องกลอมตนเองเมื่อยาม
ทุกขปลุกตนเองเม่ือยามเหงา  เปนเครื่องฝกสมองอยู 
ในตัว  และทําการสมาคมใหกวางขวางไดเปนอยางดี  
ต้ังแตช้ันตํ่าจนถึงช้ันสูงสุด 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การวิจัยเรื่อง  ดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  
เปนการ วิจั ย ก่ึ งทดลอง  ( The Quasi Experimental  
Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย คือ เปนกลุมทดลอง
กลุมเดียววัดผลสองครั้ง (One – Group Pretest  Posttest  
Design) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและ 
หลังของกลุมผูเขารับการพัฒนาสุขภาพ จํานวน 75  คน 
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         1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             ประชากร  คือ  กลุมวัยเด็ก   และกลุมวัยรุน       
ณ สถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร ตําบลรังสิต  
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 150  คน และ
กลุมวัยผูสูงอายุ  ณ  ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี  ตําบลรังสิต  อําเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 33 คน  
             กลุมตัวอยาง คือ กลุมวัยเด็ก กลุมวัยรุน และ
กลุมวัยผูสูงอายุ จํานวน 75 คน ประกอบดวย ดังน้ี 

- กลุมวัยเด็ก อายุต้ังแต 7-12 ป จํานวน15 คน  
ของสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร 

- กลุมวัยรุน อายุต้ังแต 13-19 ป จํานวน       
45  คน ของสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร 

- กลุมวัยผูสูงอายุ  อายุ ต้ังแต  60 ปขึ้นไป 
จํานวน 15 คน ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี   

 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบดัชนี
ช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณใหม ป2547       
(54 ขอ)(The New Thai  Mental  Health  Indicator : 
TMHI -54) [4] ซึ่งแบบทดสอบน้ีจะถามถึง
ประสบการณของผูถูกประเมินในชวง 1 เดือนที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน และใหผูถูกประเมินสํารวจตัวเองและ
ประเมินเหตุการณ อาการ ความคิดเห็น และความรูสึก
ของตัวเอง วาอยูในระดับใดโดยคําตอบจะมี 4  ตัวเลือก 
คือ ไมเลย  เล็กนอย  มาก  มากท่ีสุด และโปรแกรม
กิจกรรมดนตรี ไทย  ซึ่ งตรวจสอบคุณภาพโดย
ผูเช่ียวชาญทางดานดนตรีไทย  เพ่ือดูความเหมาะสม
ของเน้ือหา วิธีการสอน และระยะเวลาที่ใชในการ
ทดลอง ทั้งน้ีผูวิจัยไดพิจารณากิจกรรมใหสอดคลองกับ
กลุมผู เข ารับการพัฒนาสุขภาพ  ซึ่ งประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ เชน การฟง การรอง  การบรรเลง และ
การเคล่ือนไหวตามจังหวะ  

  
 
 

ขั้นตอนการทดลอง 
          ผูวิจัยไดมีการประเมินพฤติกรรมของผูเขารับ 
การพัฒนาสุขภาพ  และนําผลของขอมูลมาวิเคราะห  
เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังของกลุม         
ผูเขารับการพัฒนาสุขภาพ ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ  
ดังน้ี 
         ระยะกอนการทดลอง  
         ดําเนินการทดลองโดยใชแบบทดสอบดัชนีช้ีวัด
สุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณใหม ป 2547 (54 ขอ)  
(The New Thai Mental Health Indicator : TMHI - 54)  
กอนการทดลอง (Pre-test) กับกลุมตัวอยางที่ใชใน  
การวิจัย คือ กลุมวัยเด็ก กลุมวัยรุน และกลุมวัยผูสูงอายุ  
จํานวน 75 คน ประกอบดวย กลุมวัยเด็ก อายุต้ังแต      
7-12  ป จํานวน 15 คน ของสถานแรกรับเด็กหญิงบาน
ธัญญพร กลุมวัยรุน อายุต้ังแต 13-19 ป จํานวน 45 คน  
ของสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร และกลุมวัย
ผูสูงอายุ อายุต้ังแต 60 ปขึ้นไป จํานวน 15 คน ของศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุจังหวัดปทุมธานี   
 

         ระยะการทดลอง  
         ดํา เ นินการทดลองกับกลุม ตัวอย าง  โดยใช
โปรแกรมกิจกรรมดนตรีไทย โดยการนําดนตรีไทย 
เขาไปมีบทบาทในการพัฒนาสุขภาพ  ในรูปแบบ
กิจกรรมตางๆ เชน การฟง การรอง  การบรรเลง และ
การเคล่ือนไหวตามจังหวะ เริ่มทดลองต้ังแตเดือน
ธันวาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 2551 ซึ่งผูวิจัยกําหนด
ไว 16  ครั้ง / สถานที่  สัปดาหละ  1  ครั้ง / 60  นาที 
 

         ระยะหลังการทดลอง 
         ดํา เ นินการทดลองกับกลุม ตัวอย าง  โดยใช
แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ
ใหม ป 2547 (54 ขอ) (The New Thai Mental Health 
Indicator : TMHI-54) หลังการทดลอง (Post-test)   
 

         การวิเคราะหขอมูล           
         เมื่อรวมคะแนนทุกขอแลวนํามาเปรียบเทียบกับ
เกณฑปกติที่กําหนด ดังน้ี  
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คะแนนเต็ม 162 คะแนน 
         118-162  คะแนน   หมายถึง   สุขภาพจิตดีกวา   
คนทั่วไป 
         99-117   คะแนน   หมายถึง   สุขภาพจิตเทากับ  
คนทั่วไป 
         98   คะแนนหรือนอยกวา  หมายถึง  สุขภาพจิต
ตํ่ากวาคนทั่วไป                                                                           
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

         ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบ
คะแนนจากแบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทย
ฉบับสมบูรณใหม ป 2547 (54 ขอ) กอนการทดลอง 
(Pre-test) และหลังการทดลอง  (Post-test) โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) นอกจากน้ีงานวิจัยดนตรีไทย   
เพ่ือการพัฒนาสุขภาพ ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistics) เพ่ือบรรยายลักษณะของขอมูลเฉพาะสวนที่
ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาเพ่ือการวิเคราะหขอมูล   

3. ผลและการอภิปรายผล 
          ผลจากการวิจัย โดยการเปรียบเทียบพฤติกรรม
กอนและหลังของกลุมผู เขารับการพัฒนาสุขภาพ       
ในกลุมวัยเด็ก วัยรุน และวัยผูสูงอายุ จํานวน 75 คน  
สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
         กลุมวัยเด็ก   กลุมวัยรุน  และกลุมวัยผูสูงอายุ     
ในระยะกอนการทดลองมีคะแนนเฉล่ียสุขภาพจิต  
69.667  89.577  และ 95.667  และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปน 11.727 15.563  และ 29.609  ตามลําดับ  
และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย สุขภาพจิต 
120.533 133.822 และ 140.333 และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปน 12.972  9.439  และ 18.348  ตามลําดับ 
ซึ่ งแสดงให เห็นว า   คะแนนเฉ ล่ียโดยรวมด าน
สุขภาพจิตของวัยเด็ก วัยรุน และวัยผูสูงอายุ  หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
  

 

วิจารณผลการวิจัย 
         ผู วิจัย เห็นว า  ดนตรีไทยมีอิทธิพลตอมนุษย  
อํานาจของเสียงดนตรีสามารถทําใหมนุษยเกิดการ
เปล่ียนแปลง เชน เมื่อรางกายสัมผัสตอเสียงดนตรี  
จังหวะดนตรีมีอิทธิพลทําใหร างกายเคล่ือนไหว      
และส งผลให จิ ต ใ จ น้ันผ อนคลาย  เ กิ ดอ ารมณ
สนุกสนาน  และเกิดจินตนาการรวมกับเสียงดนตรี    
ซึ่งจากการเปรียบเทียบพฤติกรรมกอนและหลังของ
กลุมผูเขารับการพัฒนาสุขภาพในกลุมวัยเด็ก วัยรุน  
และวัยผูสูงอายุ จํานวน 75 คน มีคะแนนสุขภาพจิตใน
ระยะกอนการทดลองตํ่ากวาเกณฑปกติ อันมีสาเหตุ  
มาจากภาวะความเครียด เชน ความรูสึกไมพอใจใน
ชีวิต  ไมมีความสุข เบื่อหนายตอชีวิต  รูสึกผิดหวัง     
เกิดความกังวลใจ  มีอารมณหงุดหงิดงาย ฯลฯ   
         หลังจากการเข ารับการพัฒนาสุขภาพ  โดย
โปรแกรมกิจกรรมดนตรีไทย  กลุมผูเขารับการพัฒนา
สุขภาพ จํานวน 75 คน มีคะแนนสุขภาพจิตในระยะ
หลังการทดลองสูงกวาเกณฑปกติ  ซึ่งกระบวนการ   
จัดโปรแกรมกิจกรรมดนตรีไทย  ผูวิจัยไดศึกษาและ
ประเมินพฤติกรรมของผู เขารับการพัฒนาสุขภาพ    
เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆใน
สภาพแวดลอม สภาวะของอินทรียที่มีผลตอพฤติกรรม
ที่บุคคลแสดงออก   และเพ่ือใหเกิดความเขาใจใน
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก  ซึ่งผลที่ไดจากการ
วิเคราะหพฤติกรรมน้ีจะชวยทําใหสามารถกําหนด
พฤติกรรมเปาหมายที่เหมาะสม  และเลือกเทคนิคการ
ปรับพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมเปาหมาย  โดยกิจกรรมดนตรีไทยน้ัน  
จะตองสอดคลองกับกลุมผูเขารับการพัฒนาสุขภาพ  
อันประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เชน การฟง การรอง  
การบรรเลง และการเคลื่อนไหวตามจังหวะ เพ่ือใหเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค
ของกลุมเปาหมายท่ีระบุไว    
         ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ สุกรี เจริญสุข  [5]   
กลาววา  ดนตรีเปนพลังงานของเสียง เสียงดนตรีมี
อํานาจ  พลังงานทําใหเกิดการเคล่ือนไหว  เมื่อมีเสียง 
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ก็จะสรางความเคลื่อนไหวก็จะเกิดการพัฒนา  เสียงที่
ละเอียดและไพเราะจะมีอํานาจมาก เสียงที่หยาบและ     
ไมไพเราะจะมีอํานาจนอย  ความเคล่ือนไหวทําใหเกิด
การเปล่ียนแปลงและความเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดการ
พัฒนา 

         จะเห็นไดวา  กลุมวัยเด็ก  กลุมวัยรุน  และกลุม 
วัยผูสูงอายุ  ในระยะกอนการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
สุขภาพจิต  69.667  89.577 และ 95.667  และคาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 11.727 15.563 และ 29.609  

ตามลําดับ และระยะหลังการทดลองมีคะแนนเฉล่ีย
สุขภาพจิต 120.533 133.822 และ 140.333 และคา 
ความเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน 12.972 9.439 และ           
18.348  ตามลําดับ 

         นอกจากน้ียังแสดงให เห็นวา   คะแนนเฉล่ีย
โดยรวมดานสุขภาพจิตของวัยเด็ก  วัยรุน  และวัย
ผูสูงอายุ   หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  

ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสุขภาพจิตระหวางระยะกอนการทดลอง กับระยะหลัง        
การทดลองของกลุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ดนตรีไทยสามารถชวยลดภาวะความเครียด  
ของกลุมผู เขารับการพัฒนาสุขภาพได เปนอยางดี    
กลุมผู เขารับการพัฒนาสุขภาพไดรับการกระตุน  
แนะนําใหกลาแสดงออกทั้งรายบุคคลและเปนกลุม  
โดยการบรรเลงดนตรีไทย  การรองเพลง  การรํา  
ตลอดจนกิจกรรมนันทนาการตางๆ ซึ่งผลของงานวิจัย
ดนตรีไทยเพ่ือการพัฒนาสุขภาพ  นอกจากจะชวย
เบี่ยงเบนจากเรื่องราวท่ีเครียดกังวลแลว  ยังชวยใหกลุม
ผูเขารับการพัฒนาสุขภาพเกิดสมาธิ ความจํา อารมณ 

 
ความรูสึกไปในทางสรางสรรค ทําใหเกิดความคิด
ใหมๆ เพ่ือปรับปรุงตนเองอีกดวย   
 
 
 
 
 
 

กลุม ระยะการทดลอง x  S.D. t 

กลุมวัยเด็ก กอนการทดลอง 69.667 11.727  

-35.313 หลังการทดลอง 120.533 12.972 

กลุมวัยรุน กอนการทดลอง 89.577 15.563 -19.272 

หลังการทดลอง 133.822 9.439 

กลุมวัยผูสูงอายุ กอนการทดลอง 95.667 29.609 -5.145 

หลังการทดลอง 140.333 18.348 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
         1.1 จากผลการวิจัยพบวา  ดนตรีไทยสามารถชวย
ฟนฟูและพัฒนาสุขภาพจิตใจของมนุษยให ดีขึ้น  
ดังน้ัน กลุมตัวอยางควรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

         1.2 การจัดรูปแบบของกิจกรรมทางดนตรีไทย  
ควรมีหลากหลายรูปแบบ เชน การฟง การรอง การ
บรรเลง   การเคล่ือนไหวตามจังหวะฯลฯ  เ พ่ือให
สามารถเลือกใชไดเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุม
ตัวอยาง 
2. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
         2.1 ควรมีการศึกษาและติดตามผลพฤติกรรม
ของกลุมตัวอยางอยางตอเ น่ือง  เ พ่ือทราบผลการ
เปล่ียนแปลงของกลุมตัวอยาง 
         2.2 ควรมีการศึกษาผลของการใชดนตรีไทย   
กับกลุมตัวอยางอื่นๆ       
5. เอกสารอางอิง                                                         
[1]   มนตรี ตราโมท. 2540. คําบรรยายวิชา ดุริยางคศาสตรไทย. 

กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด โรงพิมพชวนพิมพ. 
[2]  พิชัย  ปรัชญานุสรณ .  2534. ดนตรีบําบัดและ

เทคนิคการใช .  เอกสารประกอบการอบรม
หลักสูตรดนตรีบําบัดและเทคนิคการใช  โครงการ
การศึกษาต อ เ น่ื อง  คณะสั งคมศาสตร และ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล. 

[3]  กัลยาณี   เจนอนุศาสตร .  2542. เปรียบเทียบ
ระหวางผลการใชกิจกรรมดนตรีบําบัดกับการฝก
ผอนคลายกลามเน้ือที่มีตอภาวะซึมเศราของ
ผูสูงอายุ  ในสถานสงเคราะหคนชราบานบางแค 2  
กรุงเทพมหานคร .  วิทยานิพนธปริญญาวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

[4]  ก ร มสุ ข ภ า พ จิ ต  ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข .
แบบทดสอบดัชนีช้ีวัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับ
สมบูรณใหม ป 2547 (54ขอ) (The New Thai  

Mental Health Indicator : TMHI - 54) (ออนไลน).
เขาถึงไดจาก http://www.dmh.moph.go.th (วันที่คน
ขอมูล 1 พฤศจิกายน 2550) 

[5] สุกรี เจริญสุข. 2548. พรสวรรคสรางได. นครปฐม: 
วิทยาลัยดุริยางคศิลปมหาวิทยาลัยมหิดล. 

กิตติกรรมประกาศ 
         ง า น วิ จั ย ฉ บั บ น้ี ไ ด รั บ ก า ร อุ ด ห นุ น จ า ก
งบประมาณประจําป 2551 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี  และไดรับความกรุณาจากทาน
ผูปกครองสถานแรกรับเด็กหญิงบานธัญญพร ตําบล
รังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผูอํานวยการศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ จังหวัดปทุมธานี 
ตํ า บ ล รั ง สิ ต  อํ า เ ภ อ ธั ญ บุ รี  จั ง ห วั ด ปทุ ม ธ า นี 
ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดชวยทําใหงานวิจัยฉบับน้ี
สําเร็จไดดวยดี 
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ประสิทธิผลของการนําดนตรีไปใชเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย 
ในสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต 

 

ถาวรดา  จันทนะสุต1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการนําดนตรีไปใชเพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย         
ในสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต มีวัตถุประสงคเพ่ือนํากิจกรรมดนตรีมาชวยเสริมสรางพัฒนาการดานสติปญญา
สําหรับเด็กปฐมวัย และศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย  กอนและหลังการทดลองการจัด
กิจกรรมดนตรี   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ กลุมเด็กปฐมวัย จํานวน  20  คน โดยกลุมตัวอยางไดรับการทดลอง
การจัดกิจกรรมดนตรี จํานวน 16 สัปดาหๆ ละ 1 ครั้ง  ครั้งละ 60  นาที  รวมท้ังสิ้น 16  ครั้ง  ขั้นดําเนินการ แบงออกเปน    
3  ระยะ คือ ระยะกอนการทดลอง  ระยะการทดลองและระยะหลังการทดลอง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินพัฒนาการดานสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัยและแผนการจัดกิจกรรมดนตรี โดยเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย     
กอนการทดลองและหลังการทดลอง ดวยสถิติ (t-test)  ผลการวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย  
ภาพรวมมีทั้งหมด 7 ดาน คือ พัฒนาการดานการเคล่ือนไหว  พัฒนาการดานอารมณ  พัฒนาการดานความคิด  พัฒนาการ
ดานสังคม  พัฒนาการดานความรูสึก  พัฒนาการดานสมาธิ  พัฒนาการดานการจดจํา  พบวา กอนการทดลองเด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการดานสติปญญาอยูในระดับปานกลาง (คะแนนอยูในชวงระหวาง 2.34-3.66 หมายถึง  มีพัฒนาการทางดาน
สติปญญาปานกลาง) หลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดานสติปญญาอยูในระดับมาก (คะแนนอยูในชวงระหวาง 
3.67-5.00 หมายถึง  มีพัฒนาการทางดานสติปญญามาก) แสดงวา ดนตรีสามารถใชเปนสิ่งเรา เพ่ือพัฒนาการเคล่ือนไหว  
ยังชวยใหเกิดความรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน สามารถชวยปรับอารมณ ชวยใหเกิดความคิดต่ืนตัวในการเรียนรูมากขึ้น   
ชวยใหเกิดสมาธิและพัฒนาทักษะทางดานการจดจําไดมากขึ้น คะแนนเฉล่ียพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย     
ที่เขารับการจัดกิจกรรมดนตรี จํานวน 20 คน มีคะแนนเฉล่ียในระยะหลังการทดลองสูงกวาระยะกอนการทดลองอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
คําสําคัญ   ประสิทธิผลของการนําดนตรีไปใช   เด็กปฐมวัย   พัฒนาการดานสติปญญา   สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต

1. บทนํา 
         เด็กและเยาวชน นับวาเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณคาตอสังคมและประเทศชาติ และเปนสวนสําคัญ
อยางยิ่งตอความเจริญกาวหนาของประเทศ  ดังน้ันจึง
ตองมีการใหความสําคัญกับการคุมครอง  ในเร่ืองสิทธิ
ของเด็กมากเปนพิเศษ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและเจริญเติบโต
เปนทรัพยากรมนุษย ที่สรางคุณประโยชนใหแกสังคม 
         1ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป  คณะศิลปกรรมศาสตร  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู 1 ต.คลองหก 
 อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110    
โทรศัพท: +66(2)-549-4590 โทรสาร: +66(2)-549-4580  
 E-mail: darrida@windowslive.com 

 
และประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเด็กดอยโอกาสที่
ตองการ การใหโอกาสทางสังคมและการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงรัฐบาลตระหนักถึง ความสําคัญของ
การใหสิทธิ และความเสมอภาคท่ีเทาเทียมกับคนปกติ
ในสังคม แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับที่  8 พ .ศ.     
2540-2544  มุง เนนการพัฒนาศักยภาพของเด็กและ     
การใหความเสมอภาคทางโอกาส ในการศึกษาแกเด็ก
ทุกกลุมไมวาจะเปนเด็กปกติ เด็กดอยโอกาสและเด็ก      
ที่มีความตองการพิเศษ  สอดคลองกับ “พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ .2542  มาตรา 10 วรรคสอง    
กําหนดให การจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ที่มีความ
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บกพรองทางรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม   
การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือ
ทุพพลภาพ  หรือบุคคลซึ่งไมสามารถพ่ึงพาตนเองได 
หรือไมมีผู ดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคล
ดังกลาว มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เปนพิเศษ [1]”  
         เด็กปฐมวัย ณ สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต   
จังหวัดปทุมธานี เปนกลุมเด็กดอยโอกาสอีกกลุมหน่ึง     
รัฐยังไดคํานึงถึงบุคคลอีกกลุมหน่ึง ซึ่งดอยโอกาส
เกือบจะทุกๆ ดาน  เริ่มต้ังแตการมีสถาบันครอบครัวที่
ไมสมบูรณและมั่นคง เชน บิดามารดาแยกทางกัน   
เสียชีวิต  ตองโทษหรือตกอยูในสภาวะอื่นใด ที่ไม
สามารถอยูกับครอบครัวของตนเองได  ผลกระทบจาก
สาเหตุดังกลาวจึงเกิดแกเด็ก ซึ่งเปนสมาชิกในครอบครัว
โดยตรงอยางหลีกเล่ียงไมได  เด็กบางคนจึงกลายเปน
เด็กกําพรา  อนาถา  ถูกทอดทิ้งจากผูอุปการะเลี้ยงดู 
และเด็กที่บิดามารดาหรือผูปกครอง ใหการอุปการะ
เล้ียงดูที่ไมเหมาะสม  
         “ การจัดกิจกรรมดนตรี เปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ 
ทางหน่ึง ในการนํามาชวยพัฒนาศักยภาพ  เสริมสราง
พัฒนาการทางอารมณ ความรูสึกของเด็กปฐมวัยใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดีกวาเดิม  แมวาการจัดกิจกรรมดนตรี
ไมใชการรักษาโรคโดยตรง  แตก็เปนการสงเสริมให
การรักษาดวยยาและวิธีบําบัดอื่นในทางปฏิบัติบทเพลง
ซึ่งประกอบดวยเน้ือรองและทํานอง รวมทั้งเครื่อง
ดนตรี   ถือเปนอุปกรณที่สําคัญที่จะสามารถดึงดูด 
ความสนใจของเด็กปฐมวัยใหมาไดรับการบําบัด [2]” 
         ทั้งน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจ ในประเด็นของเด็ก
ผูดอยโอกาสกลุมปฐมวัย ณ สถานสงเคราะหเด็กออน
รังสิต เน่ืองดวยกิจกรรมดนตรีเปนปจจัยสําคัญที่สราง
เสริมและพัฒนาจิตใจ  คุณธรรม  พัฒนาการและ
ความคิดสรางสรรค กิจกรรมดนตรีเปนกลไกของการ
ใชกระบวนการทางสมอง ในการถายโยงขอมูลการ
รับรูและมโนทัศนที่สานเช่ือมกัน ดนตรีมีสวนกระตุน
ศักยภาพสมอง  เพ่ือการพัฒนา I.Q. E.Q. M.Q.และ
สมาธิดวยพลังคล่ืนเสียง โดยผูวิจัยจะนํากิจกรรมดนตรี
เขาไปมีบทบาท ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย     

จะทําการจัดกิจกรรมดนตรีและการรองเพลง ดวยวิธีที่
เหมาะสมสําหรับเด็กปฐมวัยแตละคน ในการท่ีจะกระตุน
ใหเด็กมีประสบการณทางดานดนตรี แสดงความรูสึก
ตอบสนองกับเสียงดนตรีที่ไดยิน โดยใชวิธีการ กระบวนการ
และอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรมดนตรี  
         จากความสําคัญดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็น
ความสําคัญที่จะนํากิจกรรมดนตรีเปนทางเลือกหน่ึงใน
การชวยลดความบกพรองตางๆ โดยมุงหวังที่จะพัฒนา
ดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย ใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ดานรางกาย ดานอารมณ ดานความคิดและพฤติกรรม 
ดวยการจัดกิจกรรมดนตรีที่เหมาะสม  เพ่ือใหเด็กเกิด
การเรียนรูดานดนตรีเปนกรณีพิเศษและสนใจท่ีจะเรียน
มากที่สุดจึงควรไดรับโอกาสในการเรียนรูดนตรี เพ่ือชวยให
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานสติปญญา เปนไปอยาง
เต็มที่ โดยเฉพาะดานอารมณ  สมาธิและสามารถทํา
กิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางเต็มศักยภาพ 
และสามารถที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการนําดนตรีไปใช 
เพ่ือพัฒนาการดานสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัยใน
สถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(experimental research) เพ่ือนํากิจกรรมดนตรีมาชวย
เสริมสรางพัฒนาการทางดานสติปญญา และศึกษา
ผลเปรียบเทียบพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย 
กอนและหลังการทดลองการจัดกิจกรรมดนตรี  ผูวิจัย 
มีวิธีการวิจัย ดังน้ี                                                                        
         1. ประชากรและกลุมตัวอยาง                      

             ประชากร คือ  เด็กปฐมวัย    ณ สถานสงเคราะหเด็ก
ออนรังสิต  จังหวัดปทุมธานี           

             กลุมตัวอยาง คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุ
ระหวาง 4-6 ป จํานวน 20 คน คัดเลือกโดยนักสังคม
สงเคราะห เปนผูคัดเลือกกลุมเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรม
แตกตางกัน เชน พูดชา ไมกลาหวาดกลัว  สมาธินอย 
และซึมเศรา  โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่
ผูวิจัยสรางขึ้น  ซึ่งคัดเลือกเด็กปฐมวัยที่มีพฤติกรรม
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ดังกลาว  เพ่ือทําการทดลองใชกิจกรรมดนตรีกับกลุม
เด็กปฐมวัย จํานวน 20 คน  
         2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมิน
พัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย แบบประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อ และการสังเกต  พรอมทั้งการบันทึก 
ภาพเพ่ือประกอบรายงานวิจัย  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยเปนผูสรางแบบประเมินทั้งหมด   และใหผูเช่ียวชาญ 
ทางดานดนตรี ตรวจสอบเครื่องมือกอนที่จะนําไปทดลอง
ใชกับเด็กปฐมวัย เพ่ือตรวจเช็คความเหมาะสมกับวัย  
จํานวน 3 ทาน  ซึ่งในแบบประเมินพัฒนาการทางสติ 
ปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย ผูวิจัยตองการวัดผลพัฒนาการ
ทางดานตางๆ คือ ดานการเคล่ือนไหว ดานอารมณ   
ดานความคิด ดานสังคม ดานความรูสึก ดานสมาธิและ
ดานการจดจํากิจกรรมดนตรีที่นํามาใชกับเด็กปฐมวัย   
คือ กิจกรรมการขับรองประกอบดนตรี  กิจกรรมการ
เคล่ือนไหวรางกายประกอบดนตรี  กิจกรรมการใช
อุปกรณดนตรี กิจกรรมเกมดนตรี และกิจกรรมการ
อานสัญลักษณทางดนตรี 
ขั้นตอนการทดลอง                                                                                             
         ผูวิจัยแจงการใชหองเรียน สําหรับเด็กปฐมวัย
กลุมทดลอง  โดยนักสังคมสงเคราะหเปนผูเตรียม
หองเรียนให จากน้ันผูวิจัยเตรียมอุปกรณที่ใชประกอบ
กับการจัดกิจกรรมดนตรี เชน วิทยุ  ซีดี  เครื่องดนตรี  
ที่นํามาใช คือ มาราคัส (maracas)  คาสทาเนท (castanets) 
กระพรวน (bell)  กระดานไวทบอรดชนิดแมเหล็ก    
เม็ดแมเหล็กกลม สื่อรูปภาพเครื่องดนตรี สื่ออื่นๆ   
ฯลฯ 

   

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 อุปกรณดนตรีท่ีใชจัดกิจกรรม 

         ระยะกอนการทดลอง 
         ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบ
ประเมินพัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย    
กับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  กลุมเด็กปฐมวัย
ในสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต  อายุระหวาง 4-6 ป  
จํานวน 20 คน โดยนักสังคมสงเคราะหเปนผูประเมิน
เด็กเปนรายบุคคลและผูวิจัยสังเกตพฤติกรรม โดยใช
แบบประเมินพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย   
เปนการวัดพัฒนาการทางดานการเคล่ือนไหวดาน
อารมณ  ดานความคิด  ดานสังคม  ดานความรูสึก   
ดานสมาธิและดานการจดจํากับกลุมตัวอยางกอนทํา
การทดลอง    
         ระยะการทดลอง 
         ดํา เ นินการทดลองกับกลุม ตัวอย าง  โดยใช
แผนการจัดกิจกรรมดนตรี คือ กิจกรรมการขับรอง
ประกอบดนตรี กิจกรรมการเคล่ือนไหวรางกายประกอบ
ดนตรี กิจกรรมการใชอุปกรณดนตรี กิจกรรมเกมดนตรี 
และกิจกรรมการอานสัญลักษณทางดนตรี เริ่มทดลอง
ทุกวันอังคารต้ังแตเวลา 10:00น .ถึง 11:00น . จํานวน 16 
สัปดาห  ๆละ  1  ครั้ง    ครั้ง 60 นาที   รวมระยะเวลาในการ
ทดลองท้ังสิ้น 16 สัปดาห  ในระหวางทําการทดลองผูวิจัย
สังเกตพฤติกรรมของเด็ก  และนักสังคมสงเคราะหเขารวม
อยูในขณะที่ผูวิจัยกําลังดําเนินการจัดกิจกรรมดนตรี  
         ระยะหลังการทดลอง 
         ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง  โดยใชแบบ
ประเมินพัฒนาการทางสติปญญาสําหรับเด็กปฐมวัย  
หลังการทดลอง ผูวิจัยทําการสังเกตพฤติกรรมของเด็ก
ปฐมวัย และใหนักสังคมสงเคราะหประเมินพัฒนาการ
ทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย กลุมทดลองเปนรายบุคคล  
หลังจากน้ันทําการวิเคราะหขอมูล โดยนําคะแนน        
มาวิเคราะหขอมูล และดูผลของคะแนนเฉล่ียกอน     
และ หลังการทดลองการจัดกิจกรรมดนตรี การแปลผล    
การประเมินพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย  
แบงเปน  3 ระดับ   โดยใชเกณฑการแปลผล       
“การแจกแจงความถี ่ของขอคําถามมาตราสวน
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ประมาณคา (Rating Scale) ระดับตามแบบของ 
Best (Likert Rating Scale) [3]” 
         คะแนน 3.67-5.00  หมายถึง มีพัฒนาการทาง ดาน
สติปญญามาก (Good) 
         คะแนน 2.34-3.66 หมายถึง มีพัฒนาการทางดาน
สติปญญาปานกลาง (Fair) 
         คะแนน 1.00- 2.33 หมายถึง มีพัฒนาการทางดาน
สติปญญาตํ่า (Poor) 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
         ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบ
ประเมิน โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรคํานวณหาคาสถิติ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS “สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลมีดังน้ี คะแนนคาเฉล่ีย Mean คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน Standard Deviation [4]”  

3. ผลและการอภิปรายผล 
         ประสิทธิผลของการนํากิจกรรมดนตรี ไปใชกับ
เด็กปฐมวัย  เสียงดนตรีและกิจกรรมดนตรีสามารถชวย
ใหเด็กปฐมวัย  มีพัฒนาการทางสติปญญาเพ่ิมขึ้นและ
ไดทําการเปรียบเทียบพัฒนาการทางสติปญญาของ  
เด็กปฐมวัย กอนและหลังการทดลองการจัดกิจกรรม 
ดนตรี   สรุปภาพรวมทั้ งหมด  7 พัฒนาการ  ดัง น้ี   
1) พัฒนาการทางดานการเคล่ือนไหว 2) พัฒนาการ
ทางดานอารมณ  3) พัฒนาการทางด านความคิด   
4)พัฒนาการทางดานสังคม  5) พัฒนาการทางดาน
ค ว า ม รู สึ ก  6) พั ฒน า ก า ร ท า ง ด า น สม า ธิ แ ล ะ                  
7) พัฒนาการทางดานการจดจําผล พบวา พัฒนาการ 
ทั้ง 7 ดาน ระดับคะแนนโดยเฉล่ียกอนการทดลองการ
จัดกิจกรรมดนตรี  มีคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.34 - 3.66 
หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญาอยูใน
ระดับปานกลาง สวนระดับคะแนนโดยเฉล่ียหลังการ
ทดลองการจัดกิจกรรมดนตรี  มีคะแนนเฉลี่ยระหวาง  
3.67 - 5.00  หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปญญา
อยูในระดับมาก  

วิจารณผลการวิจัย 
         ผูวิจัยเห็นวา  การศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยที่ดอยโอกาส  โดยนํากิจกรรมทางดนตรี
เปนตัวชวยเสริมสรางพัฒนาการ เปนสิ่งกระตุนใหเด็ก
ไดมีพัฒนาการซึ่งประสบความสําเร็จในการปรับ
พฤติกรรมตาง ๆ ทั้งยังสงเสริมใหเด็กเกิดพฤติกรรม
ใหม อันเปนสิ่งที่พึงประสงค  ทําใหผูวิจัยไดเรียนรูถึง
การแสดงออกในลักษณะตางๆ ของเด็กปฐมวัยที่ดอย
โอกาสและสามารถ คนพบวิธีการนํากิจกรรมดนตรี     
มาชวยในเรื่องของความบกพรองตางๆ ของเด็กได  
เชน การที่เด็กไมพูด เพราะประสบปญหาจากความ
เปนอยูทางครอบครัว เด็กไมแจมใส เด็กไมยิ้มและ   
เด็กเกิดความหวาดกลัวผูวิจัยจึงคนหาวิธี  โดยการนํา
อุปกรณดนตรีตางๆ และเพลงที่สนุกสนาน มาสราง
บรรยากาศในหองเรียนใหกับเด็กปฐมวัย เพ่ือชวยแกไข
ความผิดปกติ  ความบกพรองของเด็กได  ผูวิจัยเห็นวา
ควรมีการจัดกิจกรรมดนตรีเพ่ิมขึ้น ใหกับเด็กปฐมวัยที่
ขาดโอกาสอยางตอเน่ือง  เ พ่ือ เปนการเสริมสราง
พัฒนาการของชีวิตที่ดีตอไป 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองและหลังการทดลองของกลุมตัวอยาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         จากตาราง  และแผนสถิติเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย  ซึ่งหลัง
การทดลอง  แสดงใหเห็นวา ประสิทธิผลของการนํา
ดนตรีไปใชในการจัดกิจกรรม  มีผลตอพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย ดานการเคล่ือนไหวระดับคะแนน 4.32 
ดานอารมณระดับคะแนน 4.07 ดานความคิดระดับ
คะแนน3.84 ด านสั งคมระ ดับคะแนน3.90 ด าน
ความรูสึกระดับคะแนน 3.88 ดานสมาธิระดับคะแนน 
3.81 และดานการจดจําระดับคะแนน 3.88 โดยจะเห็น
ไดวา ระดับคะแนนเฉล่ียในระยะหลังการทดลองสูงกวา
ระยะกอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         งานวิจัยน้ี  ไดศึกษาประสิทธิผลของการนํา
กิจกรรมดนตรีไปใชกับเด็กปฐมวัย  และเปรียบเทียบ
พัฒนาการทางสติปญญาของเด็กปฐมวัย  กอนการจัด
กิจกรรมดนตรีและหลังการจัดกิจกรรมดนตรี พบวา 
กิจกรรมดนตรีมีสวนชวยใหเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการ
ทางสติปญญาเพ่ิมมากข้ึน ดนตรีชวยทําใหเด็กปฐมวัย
เกิดความซาบซึ้งในเสียงดนตรี เด็กเกิดจินตนาการตาม
เสียงดนตรี  เขาใจในกิจกรรมดนตรีและยังชวยใหเด็ก  
ลดภาวการณพูดชา ไมกลา  หวาดกลัว  สมาธินอยและ
ซึมเศราของเด็กปฐมวัยได  
 

  Paired Differences 

t df 

Sig.  

(2-tailed) 

  

Mean Std. Deviation
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 pre - post -.94600 .39120 .08747 -1.12909 -.76291 -10.815 19 .000 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
         1.1 จากผลการวิจัย พบวา ประสิทธิผลของการนํา
กิจกรรมดนตรีไปใชกับเด็กปฐมวัย ในสถานสงเคราะห
เ ด็กออนรังสิต  ดนตรีสามารถใช เปนสิ่ ง เร า  เ พ่ือ
พัฒนาการเคล่ือนไหว  พัฒนาสวนตางๆ ของรางกาย  
ดนตรียังชวยบรรเทาหรือปรับอารมณเด็กไดเปนอยางดี 
เด็กเกิดความนุมนวลออนโยนขึ้น เด็กเกิดความคิด  
ต่ืนตัวในการเรียนรูมากขึ้น  เด็กเรียนรูถึงความเปนไป
ของสังคมใกลตัวและสังคมรอบขาง  เด็กเกิดความรูสึก
อบอุน  มีความไววางใจในสิ่งแวดลอม  เด็กเกิดสมาธิ
ในการทํากิจกรรมและสามารถทํางานไดนานขึ้น และ
ดนตรีชวยพัฒนาทักษะดานการจดจํามากขึ้น ฉะน้ัน 
เด็กปฐมวัยกลุมน้ี  ควรไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง     

         1.2 ในการจัดกิจกรรมดนตรี สําหรับเด็กปฐมวัย  
ควรเพ่ิมทักษะการบรรเลงดนตรี โดยเลือกใหเหมาะสม
กับวัยของเด็ก เชน การบรรเลงเปยโน คียบอรด ฯลฯ 
2.  ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังตอไป 
         2.1 ควรติดตามพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือทราบพัฒนาการทางดานอื่นๆ  
         2.2 ควรมีการศึกษาทางดานพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยที่ดอยโอกาสหรือกลุมตัวอยางจากแหลงอื่นๆ    
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กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยฉบับน้ี ไดรับการอุดหนุนจากงบประมาณ
ประจําป 2553 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และไดรับความกรุณาจากทานผูปกครอง เจาหนาที่ 
พัฒนาการและนักสังคมสงเคราะห ณ สถานสงเคราะห
เด็กออนรังสิต ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดชวยทําให
งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 
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การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรเพ่ือสงเสริมการขาย 
                  

สุมาลี  ทองรุงโรจน1  จันทรเพ็ญ  พรหมเมศร1  และ นงลักษณ  ลัคนทินากร2 
 

บทคัดยอ—    การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรเพ่ือสงเสริมการขายครั้งน้ีมีวัตถุประสงคคือ  
เพ่ือศึกษาขอมูลบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรที่มีอยูแลวในทองตลาด  เพ่ือออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับ 
ชุดขาวสมุนไพร เพ่ือออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑโดยแสดงรูปลักษณความเปนไทย  เพ่ือออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ
แบบรวมเปนหนวยในการจัดจําหนาย (Secondary Package) กลุมประชากรกลุมตัวอยางคัดเลือกจากผูบริโภคจํานวน 
100 คน สุมตัวอยางชนิดไมทราบโอกาส (Non – Probability Sampling) 

ผลการวิจัยสรุปไดวาจากการศึกษาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรที่มีอยูในทองตลาดเพ่ือเปนขอมูลนํามา
พัฒนาโครงสรางและกราฟกบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรการออกแบบโครงสราง 6 รูปแบบ ทดสอบความตานทานแรง   
กดของบรรจุภัณฑพบวาโครงสรางบรรจุภัณฑแบบท่ี 6 รับแรงกดไดดีกวาโครงสรางอื่น ผลจากความพึงพอใจดานการ
ออกแบบมิติโครงสราง  ภาพรวมโครงสรางแบบที่ 6 ไดรับการยอมรับมากที่สุด มีมิติคลายปนโตตามแนวคิดสามารถ
เปด – ปดงาย หิ้วถือสะดวก  การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑไดออกแบบ 6 แบบ ใชลีลาลายเสนแนวศิลปะลายไทย
บนพ้ืนหลังเพ่ือสื่อเอกลักษณความเปนไทย  บรรจุภัณฑภายในใชสีของสมุนไพรแตละชนิดใหสื่อถึงขาวสมุนไพรที่
บรรจุอยูภายใน  ผลจากความพึงพอใจดานกราฟกพบวากราฟกแบบที่ 3 ไดรับการตอบรับมากที่สุด  เปนบรรจุภัณฑที่
พูดดวยภาพ คือ มีองคประกอบของ ภาพขาว ตัวอักษร และสีสันที่มีรูปแบบเฉพาะตัว บงบอกถึงผลิตภัณฑภายใน      
การพัฒนาบรรจุภัณฑใหมมีความจําเปนตอการเจาะตลาดใหมที่มีสวนชวยสงเสริมการขาย 
 

คําสําคัญ  บรรจุภัณฑขาวสมุนไพรสงเสริมการขาย 
                              

1. บทนํา 
 

         จากนโยบายการวิจัยของชาติระหวาง พ.ศ. 2551-
2553 เปนการบูรณาการดานการวิจัยที่สอดคลองกับ
แนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 จากยุทธศาสตรการวิจัยที่ 1 น้ัน
มุงเนนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร ซึ่งครอบคลุมการสรางมูลคาผลผลิตทาง 
การเกษตรและประมง  นําไปสูการแขงขันและการพ่ึงพา 

 
         1วิทยาลัย เพาะช าง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรภาพิรมย เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200  
         2คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 264 ถ.จักรวรรดิ  
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100   
Email : zumalee@hotmail.com 

 
ตนเองโดยเฉพาะขาว  สายพันธุขาวที่มีช่ือเสียงและ
เปนสินคาสงออกที่เปนที่รูจักไปท่ัวโลกคือ ขาวหอม
มะลิ  อันเปนสายพันธุขาวที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย
มีลักษณะกล่ินหอมคลายใบเตย มีคุณภาพเปนที่ยอมรับ
ในพันธุ ขาวไปทั่วโลก   ปลูกที ่ไหนในโลกไมได
คุณภาพดีเทากับปลูกในประเทศไทย  เน่ืองจากมีภูมิ
ประเทศที่เหมาะสม  บวกกับภูมิปญญาของเกษตรกร
ไทยที่สืบทอดมายาวนาน  ขาวหอมมะลิที่มีช่ือเสียง
โดงดังที่สุดในโลก  มาจากดินแดนทุงกุลารองไห
ครอบคลุมพ้ืนที่ 5 จังหวัดทางภาคอีสาน คือ จังหวัด
รอยเอ็ด  จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดสุรินทร จังหวัด
ศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร  ปจจุบันภาครัฐไดผลักดัน
ยุทธศาสตรขาว  เพ่ิมงบประมาณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ    
ขาวหอมมะลิสูตลาดโลก[1] จากการท่ีนิยมอาหาร
ประเภทขาว  ขาวเปนอาหารหลัก และการต่ืนตัวตอ
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กระแสสุขภาพ  การรักษาโรค โดยนําความรูจากวิถีภูมิ
ปญญาไทยดานสมุนไพร มาผสมปรุงแตง  แปรสภาพ   
ดังจะเห็นไดจากโครงการวิจัยขาวเคลือบสมุนไพร  
ผศ.ราณี  สุรกาญจนกุล  นักวิจัยภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
ไดศึกษาวิจัยเรื่องขาวเคลือบสมุนไพร ต้ังแตป 2544    
มี วัตถุประสงค เ พ่ือ เ พ่ิมคุณค าทางอาหารแกข าว       
โดยเสริมสารสกัดสมุนไพรไทยเคลือบบนเมล็ดขาว  
ไดแก สารสกัดจากใบเตย  ดอกอัญชัน  ขมิ้น  กระเจี๊ยบ  
และคําฝอย และในป 2547 ในโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  คือ 
โครงการโรงสีเทพประทาน  ตําบลบางเสด็จ  อําเภอ 
ปาโมก  จังหวัดอางทอง  จังหวัดไดมอบงบบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทําการวิจัยขาวและสมุนไพร  
พรอมทั้งมอบเครื่องอุปกรณสําหรับเคลือบสมุนไพร
ทั้งหมดใหกับโรงสีเทพประทาน 2  การวิจัยครั้งน้ีได
ร ว ม กั บ มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง [2] สํ า ห รั บ
โครงการวิจัยอีกโครงการซึ่งเปนการรวมมือระหวางรัฐ
คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและเอกชน คือบริษัท
บางกอกตลาดขาวไทยก็ไดทําโครงการเรื่องขาวเคลือบ
สมุนไพร เชนเดียวกัน วัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมคุณคา
อาหารแกขาว เพ่ิมผลผลิตใหม[3] ในกรณีเพ่ิมผลผลิต
ใหมเ พ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาที่ เปนขาว
สมุนไพรตอภาวะการตัดสินใจและจูงใจตอการซื้อ
ยอมขึ้นอยูกับบรรจุภัณฑอันเปนมูลเหตุทั้งโครงสราง
และกราฟก 
 

วัตถุประสงค 
 

         1. เพ่ือศึกษาขอมูลบรรจุภัณฑขาวสมุนไพรที่มี 
อยูแลวในทองตลาด 

2 .  เ พ่ือออกแบบโครงสร างบรรจุ ภัณฑ ให
เหมาะสมกับชุดขาวสมุนไพร 

3. เพ่ือออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑโดยแสดง
รูปลักษณความเปนไทย 

4. เพ่ือออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑแบบรวม
เปนหนวยในการจําหนาย (Secondary Package) 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

         การ วิจั ยครั้ ง น้ี เปน  โครงการ วิจั ย เรื่ องการ
ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพร เพ่ือสงเสริม
การขาย โดยดําเนินการวิจัยดังน้ี 
         1. ศึกษาขอมูลรูปแบบบรรจุภัณฑขาวสมุนไพร
ในทองตลาดเพ่ือพัฒนา 
         2. ประชากรและกลุมตัวอยางสุมผูบริโภคท่ัวไป
จํานวน 100 คน สุมชนิดไมทราบโอกาส (Non – 
Probability Sampling) สํารวจระดับความพึงพอใจ  
การออกแบบพัฒนาดานโครงสรางบรรจุภัณฑและ  
การออกแบบกราฟก 
         3. เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามดานโครงสราง 
บรรจุภัณฑและดานการออกแบบกราฟก 
         4. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยจัดทําแบบสอบถาม 
2 ครั้ง ครั้งแรกเก็บขอมูลดานโครงสรางบรรจุภัณฑ  
และครั้งที่ 2 เก็บขอมูลดานกราฟก 
         5. การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการเก็บ
รวบรวมนํามาวิ เคราะหหาคาระดับความคิดเห็น    
ความพึงพอใจท้ัง 2 ดานดวยหาคารอยละ 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         การวิจัยครั้งน้ีเปนการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ
ขาวสมุนไพรเพ่ือสงเสริมการขาย  ในการอภิปรายผล
ผูวิจัยจะกลาวถึงประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี   

         1. ดานการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 
 

         ผูวิจัยไดทําการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ   
6 รูปแบบใชวัสดุกระดาษหนาขาวหลังขาวขนาด 300
แกรม 
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ภาพท่ี 1 โครงสรางบรรจุภัณฑ 6 รูปแบบ 
 

         ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค
พบวา ภาพรวมของโครงสรางแบบที่ 6 ไดรับความ   
พึงพอใจมากกวาโครงสรางอื่น ถาพิจารณารายขอความ
แข็งแรงสามารถปองกันผลิตภัณฑขออํานวยความ
สะดวกแกผูบริโภคดานหิ้วถือ มีเปอรเซ็นตนอยกวา
โครงสรางอื่นเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับภาพรวม  ทั้งน้ี
ผูบริโภคอาจใชความรูสึกจากการพิจารณาความ
แข็งแรงโครงสรางดวยการมองเห็น แตถาเทียบผล  
จากการทดสอบความตานทานแรงกดของบรรจุภัณฑ
ดวยเครื่อง Instron โดยใชนํ้าหนักกดลงบนบรรจุภัณฑ
จนไดคาแรงกดสูงสุดพบวา  บรรจุภัณฑโครงสรางที่   
6 สามารถรับแรงกดได ดีกวาโครงสรางอื่น  การ
ดํ า เ นินการออกแบบโครงสร า ง ผู วิ จั ย ได ศึ กษา
โครงสรางเพ่ือหาความเหมาะสมโดยการสเก็ตซจาก
แนวคิดปนโต  มีช้ัน  มีหูหิ้วไดสะดวกเพ่ือนํามาเปน
แนวทางการออกแบบทดสอบรูปรางดวยการสราง 
PATTERN เ พ่ื อ ค นห า โค ร งสร า ง โ ด ย ร วมต าม
วัตถุประสงคในลักษณะเปนชุดแบบรวมหนวย  ตอง
สะดวกแกผูบริโภคตอการจับหิ้วถือเพ่ืออํานวยความ
สะดวกตอการนําพา  ซึ่งสอดคลองกับขอมูลภาควิชา
เทคโนโลยีการบรรจุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกลาวไววา  การออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑน้ันผูออกแบบจะตองมีบทบาท
สรางสรรคบรรจุภัณฑประเภท Individual Package 
และ Inner Package ที่สัมผัสอยูกับผลิตภัณฑช้ันแรก
และช้ัน 2 เปนสวนใหญ  แตจะมีลักษณะอยางไรน้ัน

ขึ้นอยูกับผลิตภัณฑวาเปนประเภทใดเปนตัวกําหนด  
ซึ่งผูออกแบบจะตองศึกษาขอมูลของผลิตภัณฑที่
จะตองบรรจุและออกแบบโครงสรางเพ่ือรองรับการ
บรรจุใหเหมาะสม  อาจจะกําหนดลักษณะพิเศษเฉพาะ  
หรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการจับถือ การห้ิวและ
อํานวยความสะดวกตอการนําผลิตภัณฑภายในออก  
มาใช พรอมทั้งทําหนาที่คุมครองผลิตภัณฑโดยตรง
ดวย  [4] ขั้นตอนการออกแบบโครงสรางจึง เปน
หลักการท่ีสําคัญเพ่ือนําไปสูการพัฒนาบรรจุภัณฑให
เหมาะสม  โดยการรางขอกําหนดของบรรจุภัณฑอัน
ประกอบดวยวัสดุ  รูปแบบ  ขนาด  การเปด  - ปด     
การพิมพฯ โดยเฉพาะวัสดุกระดาษเปนผลผลิตจาก  
เยื่อไมมีคุณสมบัติแปรรูปงาย พิมพไดสวยงาม ราคาถูก  
หาไดงาย  นํามาผลิตใหมได (Recycle) และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 
 

         2. ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
 

         ผลจากขั้นตอนการสํารวจโครงสรางที่ไดนํามา
ปฏิบัติเขาสูขั้นตอนการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ
ตามหัวขอการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพร
เพ่ือสงเสริมการขาย  ผูวิจัยไดออกแบบตราสินคาใช 
ช่ือวา “ขาวทิพย” ตามความหมายที่ไดศึกษามาวา    
ขาวทิพยเปนประเพณีหน่ึงที่สืบเน่ืองมาต้ังแตพุทธกาล
กอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจาจะตรัสรู  โดยนางสุชาดา
ไดกวนขาวทิพย (มธุปายาส) นําไปถวายพระพุทธเจา
กอนที่ จะตรัสรู  1  วัน  ดวย ถือ เปนอานิสงสมาก         
ชาวพุทธจึงถือเปนประเพณีสืบตอกันมา  โดยพรอมใจ
กันกวนขาวทิพยเพ่ือถวายเปนพุทธบูชาในชวงออก
พรรษา[5] ลักษณะตราสินคานํารวงขาวเปนสื่อมา  
ผสมจัดวางกับตัวอักษร ใชสีโทนเขียวโดยคํานึงถึง 
Green Fresh เพ่ือตองการสื่อถึงธรรมชาติ ความสดช่ืน  
มีสี เหลืองแตงแตมเปนรวงขาวใหรับกับตัวอักษร       
วางในวงรีใหเกิดความเปนหน่ึงที่ไมแข็งกระดาง 
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         การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ ผู วิจัยได
ออกแบบ 6 แบบและไดทําการสํารวจจากผูบริโภค   
ผลสํารวจพบวารูปแบบกราฟกแบบที่ 3 ไดรับความ
สนใจมากกวารูปแบบอื่น 
   

         ผลที่รูปแบบกราฟกแบบที่ 3 ไดรับความนิยม 
จากผูบริโภคสูงกวารูปแบบอ่ืน  อาจเน่ืองจากสื่อ
รูปภาพขาวสมุนไพรบนบรรจุภัณฑช้ันนอกซึ่งสื่อ    
ใหผูบริโภคทราบอยางชัดเจนดังที่ โสมภาณี ศรีสุวรรณ[6] 
ไดกลาวถึงคําวาบรรจุภัณฑพูดได ซึ่งมีความหมาย
สําคัญ ไมเพียงแตเปนการสื่อสารระหวางสินคากับ
ผูบริโภค  สินคากับพนักงานขาย  สินคากับสินคา
ดวยกันเองเทาน้ัน  ความสามารถพิเศษในการพูดของ
บรรจุภัณฑจึงเปรียบเสมือนอาวุธอันทรงพลังยิ่ง ใน
การขาย  และสงเสริมการขายสินคา โดยเฉพาะสินคา
อุปโภค-บริโภคในชีวิตประจําวันที่พบเห็นไดทั่วไป  
อาวุธประจําของบรรจุภัณฑที่ใชแทนการพูดมีอยูเพียง 
3 อยางคือ การพูดดวยตัวอักษร (Type) การพูดดวยภาพ 
(Image) และการพูดดวยสี (Color) 
 

 
ภาพท่ี 2 กราฟกบรรจุภัณฑ 6 รูปแบบ 

         ดังน้ันการที่ผูบริโภคเลือกกราฟกแบบที่ 3 คือ 
การตอบโจทยที่ผูบริโภคเลือกคือ บรรจุภัณฑพูดดวย
ภาพซึ่งทําหนาที่สื่อสารขอมูลและถายทอดตัวตนของ
สินคาที่เปนขาวสมุนไพรที่บรรจุอยูภายในอยางชัดเจน  
ภาพยังสามารถสรางอารมณความรูสึกของสินคา  
ตลอดจนความเช่ือมั่นใหแกสินคา และชวยใหผูบริโภค
เลือกตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น 
 

         สําหรับสีสันลวดลายกราฟก  ผู วิจัยไดใชลีลา  
ของเสนในแนวศิลปะไทยมาใชบนพ้ืนหลังเพ่ือสื่อ
เอกลักษณความเปนไทย  เจาะหนาตางใหเห็นขาว
สมุนไพรภายในกลองช้ันใน  บรรจุภัณฑรวมหนวยน้ี
จะประกอบดวยบรรจุภัณฑช้ันใน 3 กลอง 3 สีโดยใช  
สีของสมุนไพรเปนตัวกําหนด  และหุมแพคดวยบรรจุ
ภัณฑช้ันนอกอีกช้ันเพ่ือความเดนเมื่อเรียงจําหนาย  
ดังที่อรสา  จิรภิญโญ[7] กลาวไววาบรรจุภัณฑตองทํา
หนาที่ดึงดูดความสนใจผูบริโภค หากเรานําลักษณะ
การวางเรียงสินคาในท่ีจําหนายมาพิจารณาก็จะเห็น
โอกาสที่จะเพ่ิมพลังความเดนของสินคา ซึ่งเรียงหนา
เปนหมวดหมูอยูบนช้ันดังกลาว ทั้งน้ี การออกแบบ
กราฟกดวยวิธีตางๆ ใหบรรจุภัณฑวางเคียงขางกันชวย
สงเสริมกําลังความเดนซึ่งกันและกัน 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ในการวิจัยในหัวขอโครงการการออกแบบ
พัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพร เพ่ือสงเสริมการขาย  
ด านการออกแบบโครงสร าง ผู วิจั ยไดออกแบบ
โครงสราง 6 รูปแบบ สอบถามความพึงพอใจจาก
ผูบริโภคดานโครงสรางบรรจุภัณฑ ผลการสํารวจ
พบวาภาพรวมโครงสรางแบบที่ 6 ไดรับการยอมรับสูง
กวาโครงสรางอื่น และการทดสอบความตานทานแรง
กดของบรรจุภัณฑดวยเครื่อง Instron โครงสรางแบบท่ี 
6 รับแรงกดไดดีกวาโครงสรางอื่น  การออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑน้ันตองใชความรู และขอมูล  
จากหลายดานมาประกอบกันจึงจะทําใหผลงาน
ออกแบบมีความสมบูรณ  ดังน้ันขั้นตอนการออกแบบ
โครงสรางจึงเปนหลักการที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนาบรรจุภัณฑใหเหมาะสม 
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         หลังจากไดโครงสรางแบบที่ 6 แลวน้ัน ผูวิจัยได
ทํ าการออกแบบตราสินค า ช่ือ  “ข าวทิพย” และ
ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  ทั้งบรรจุภัณฑช้ันใน  
และช้ันนอกจํานวน  6 แบบ  และนําไปเก็บขอมูล       
ผลจากการสํารวจพบวากราฟกแบบที่ 3 ไดรับความ
สนใจมากกวารูปแบบอื่น  กราฟกบนบรรจุภัณฑทํา
หนาที่สื่อสารถึงขอมูลรายละเอียดระหวางสินคากับ
ผูบริโภค หรือที่เรียกวาบรรจุภัณฑพูดได  บรรจุภัณฑ 
มีอาวุธประจําที่ใชแทนการพูดอยู 3 อยางคือ พูดดวย
ตัวอักษร พูดดวยภาพ  และพูดดวยสี ดังน้ัน การท่ี
ผูบริโภคเลือกกราฟกแบบท่ี 3 อาจเน่ืองจากกราฟก     
ที่มีภาพขาวสมุนไพร ซึ่งเปนการพูดดวยภาพที่ทํา
หน าที่ สื่ อสารถ ายทอดตัวสินค าที่ บรรจุภายใน        
สวนสีสันลวดลายบนกราฟกบรรจุภัณฑช้ันในสามารถ
ทําหนาที่สื่อสารแยกแยะชนิด รสชาติของขาวสมุนไพร
แตละชนิดไดดวยสีของสมุนไพรเปนตัวกําหนด       
บนพ้ืนหลังใชลีลาของเสนแนวศิลปะไทย เพ่ือแสดง
เอกลักษณ  สรางความโดดเดนเมื่อวางเรียงจําหนาย 
 

5. ขอเสนอแนะ 
         1. ควรออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวสมุนไพร
ตนแบบเปน CD บันทึกขอมูลพรอมที่จะนําไปผลิต
บรรจุภัณฑได ซึ่งมีประโยชนตอผูประกอบการ SMEs 
ขาวสมุนไพร 
         2. เพ่ือเปนการสงเสริมผูประกอบการสินคาขาว
สมุนไพรสามารถพัฒนาบรรจุ ภัณฑใหโดดเดน
นาสนใจ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันไดมากขึ้น  
โดยเฉพาะชวงเทศกาล บรรจุพัฒนาน้ียังสามารถเปน
ของขวัญของฝากไดอีกดวย 
         3. บรรจุภัณฑเปนตัวชวยเสริมบุคลิกภาพใหตัว
สินคาเปนสวนเพ่ิมตนทุนก็จริง แตถาผลิตจํานวนมาก 
ก็สามารถลดตนทุนการผลิตได 
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ตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑยาหมองและนํ้ามันนวดจากมะแขวน                     
ของกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอม จังหวัดนาน 

 
กรรณิการ   ปนตา 1   และ   ฐิตินันท   จันทรศรีเจริญ 1 

 

บทคัดยอ—  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑยาหมองและน้ํามันนวดจากมะแขวน
ของกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนาน เก็บขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุมและสมาชิกกลุม ผลิตภัณฑของ
กลุมมี 3 ชนิด คือ ยาหมองนํ้า ยาหมองครีมขี้ผ้ึงและนํ้ามันนวด ซึ่งทุกผลิตภัณฑมีสวนผสมของสารสกัดจากเมล็ด        
มะแขวนที่มีสรรพคุณทางยาหลายอยางไดแก สามารถแกลมวิงเวียน บํารุงโลหิต บํารุงหัวใจ ขับลมในลําไส ขับปสสาวะ 
บํารุงธาตุ แกฟกชํ้า ขับโลหิตระดูสตรี แกพิษสัตว เปนตน  จึงถือไดวาผลิตภัณฑยาหมองและนํ้ามันนวดของกลุมสตรี
แมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนานมีลักษณะพิเศษกวายาหมองและน้ํามันนวดที่มีขายท่ัวไป งานวิจัยน้ีศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนโดยใชเกณฑวัดคือ อัตราสวนกําไรตอตนทุนและอัตราสวนกําไรตอยอดขาย ผลการวิจัยพบวา อัตราสวน
กําไรตอตนทุนของกลุมคิดเปนรอยละ 27.24 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุดคือ นํ้ามันนวดจาก        
มะแขวน คิดเปนรอยละ 64.29 และอัตราสวนกําไรตอยอดขายของกลุมคิดเปนรอยละ 21.41  ผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวน
กําไรตอยอดขายสูงสุดคือ นํ้ามันนวดจากมะแขวนเชนกัน คิดเปนรอยละ 39.13 ซึ่งผลิตภัณฑที่ทําใหตนทุนและ
ผลตอบแทนลดลงคือ ยาหมองครีมขี้ผ้ึง ที่ทําใหเกิดขาดทุนทั้งกรณีขายปลีกและขายสง  เน่ืองจากมีการกําหนดราคาขาย
ปลีกและขายสงตํ่ากวาตนทุนที่เกิดขึ้น ดังน้ันทางกลุมจึงควรมีการปรับปรุงราคาในผลิตภัณฑดังกลาวใหเกิดกําไร  แต
หากพิจารณาโดยรวมแลวกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมยังคงมีผลตอบแทนที่ดี เน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนท่ี
มีการลงทุนตํ่า   ปจจุบันกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนานมีความตองการตลาดจําหนายสินคาเพ่ิมขึ้นและประสบ
ปญหาขาดเงินทุน งานวิจัยน้ีคาดวาจะเปนประโยชนตอกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมที่สามารถใชผลการวิจัยในการ
บริหารงานของกลุมตอไป และมีสวนชวยในการนําเสนอผลิตภัณฑของกลุมใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมถึงหนวยงานท่ี
เก่ียวของสามารถนําผลการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาและตอบสนองความตองการของกลุมได และงานวิจัยน้ี
อาจเปนประโยชนตอผูประกอบการรายใหมที่สนใจตอไป 
 

คําสําคัญ  ตนทุน  ผลตอบแทน  ยาหมอง  มะแขวน 
 

1. บทนํา 
         การแพทยแผนไทยเปนสาขายอยหนึ่งในสาขา
มรดกทาง วัฒนธรรมและ ภูมิ ปญญาและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ที่เปนหน่ึงในสาขาหลักของ
แผนงานพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสรางสรรคของไทย 
ที่ปจจุบันแมวาจะยังอยูในระยะเริ่มตน แตถือไดวาเปน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
         1สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน             
59 หมู 13 ต. ฝายแกว อ. ภูเพียง จ.นาน 55000 
โทรศัพท: +66(54)-710-529  
E-mail: nanminmin@rmutl.ac.th 

 
การดําเนินการพัฒนาที่ตอเน่ืองและตอยอดจากแนว
ทางการพัฒนาดวยการเพ่ิมคุณคา (Value Creation) 
ของสินคาและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรมซึ่ง
ไดขับเคลื่อนการพัฒนาตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 8 จนถึงแผนฉบับที่ 10 [1] 
         ในเรื่องของการแพทยแผนไทยน้ันสิ่งที่เก่ียวของ
อยากมากในศาสตรทางดานน้ีคือ สมุนไพรไทย โดย
สมุนไพรไทยน้ัน หมายถึง พืชที่สามารถใชทําเครื่องยา 
โดยการนํามาใชอาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพร
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ใหใชไดสะดวกมากขึ้น เชน นํามาหั่นใหมีขนาดเล็กลง 
หรือนํามาบดเปนผง เปนตน พืชสมุนไพรน้ันต้ังแต
โบราณมาทราบกันดีวามีคุณคาทางยาอยางมากมายซ่ึง
เช่ือกันวาพืชตางๆ ลวนแตเปนพืชที่มีสารประกอบท่ี
เปนตัวยาดวยกันทั้งสิ้น เพียงแตวาพืชชนิดไหนจะมี
คุณคาทางยาโดดเดนทางดานใด และมีคุณคาทางยา
มากนอยกวากันเทาน้ัน [2]    
         “มะแขวน” เปนพืชพ้ืนบานที่มักใชเปนเครื่องเทศ
ประกอบอาหารทางภาคเหนือ มะแขวนมีช่ือสามัญ  คือ  
ลูกระมาศหรือหมากมาศ (กรุงเทพหานคร) กําจัดตน 
มะแขวน (ภาคเหนือ) มะแขน มะขวน บาแขน หมัก
ขวง (แมฮองสอน) และมีช่ือทางวิทยาศาสตรคือ 
Zanthozylum Limonella Alston  และวงศ (Family) คือ 
วงศสม (Rutaceae) มะแขวนมี 2 ชนิด คือ พันธุหนัก 
และพันธุเบา มักขึ้นในปาดิบแลง หรือปาดิบเขา เปนไม
ยืนตน สูง 5-10 เมตร มีหนามตามลําตนและก่ิงกานใบ 
เปนใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับกัน มีใบยอย
ประมาณ 6-8 คู ใบมีลักษณะยาวรีหรือรูปขอบขนาน 
ฐานใบไมเสมอกัน ปลายใบเรียวแหลม ดอกออกเปน
ชอและกานดอกยาว ดอกมีขนาดเล็กสีขาวอมเขียว เปน
ดอกไมสมบูรณเพศ คือ ดอกเพศเมียและเพศผูอยู       
คนละตน จะออกดอกประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายน  
ผลมีลักษณะแหงกลม ผิวขรุขระสีนํ้าตาล เมื่อแกผลจะ
แตกจนเห็นเมล็ดสีดํากลม ผิวเรียบเปนมัน มีกล่ินหอม
ฉุนคลายผักชี มีรสเผ็ดเล็กนอย แหลงที่พบคือบริเวณ
ภาคเหนือ โดยเฉพาะท่ีตําบลเมืองลี อําเภอนาหมื่น 
จังหวัดนาน ขึ้นช่ือวาเปนมะแขวนที่มีคุณภาพดีที่สุด
ของภาคเหนือ มีบทเพลงพ้ืนบานกลาวถึงมะแขวนวา 
“มะแขนดีป ไผมีขะใจเอามา คั่วเหียนาใสลาบบขื่น” 
แปลวา ใครมีมะแขวนกับดีปลี ใหรีบเอามา แลวเอาคั่ว
ใสลาบจะไดไมมีรสขื่นมาก นอกจากน้ียังมีการนิยมนํา
มะแขวนใสในยําไก หลู แกงขนุน แกงผักกาด ชวยทํา
ใหรสชาติของอาหารดีขึ้นและถือเปนภูมิปญญา
ชาวบานที่ใชกินแกสําหรับอาหารจานท่ีมีเน้ือสัตวมาก 
เพราะชวยยอยเน้ือได สวนที่ใชในการประกอบอาหาร
คือ  ใบอ อนและผลโดยใบและยอดอ อนมั กจะ
รับประทานเปนผักสดจิ้มนํ้าพริก ลาบ ยํา สวนผล     

มะแขวนเปนเครื่องเทศที่นิยมในภาคใตและภาคเหนือ 
โดยเฉพาะทางภาคใต นิยมผสมในเครื่องแกง เชน   
แกงฟกทอง แกงปลาไหล เปนตน ชวยใหแกงมีรส   
เผ็ดรอน และมีกล่ินหอม สรรพคุณทางยาแพทยแผน
โบราณมักใชรากและเน้ือไมเปนยาขับลมในลําไส    
ลมขึ้นเบื้องสูงที่ทําใหหนามืดตาลาย วิงเวียน ลดความ
ดัน เปนยาขับโลหิตระดูของสตรี แตไมใชกับหญิง      
มีครรภและเมล็ดสามารถสกัดนํ้ามันหอมระเหย [3]     
         จากสรรพคุณทางยาของมะแขวนทําใหกลุมสตรี
แมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนานไดมีการนํามะแขวน  
มาสกัดเปนนํ้ามันหอมระเหยแลวนําไปผสมลงในยา
หมองนํ้า ยาหมองครีมขี้ผ้ึงและนํ้ามันนวด [4] ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑของกลุมที่มีความพิเศษกวายาหมองและ
นํ้ามันนวดที่มีขายทั่วไป รวมท้ังเปนสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tumbon One Products: OTOP) 
ของจังหวัดนาน  
         ดัง น้ันผู วิจั ยจึ งสนใจที่ จะศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนผลิตภัณฑยาหมองและน้ํามันนวดจาก    
มะแขวนของกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนาน 
เพ่ือเปนประโยชนตอกลุมที่จะสามารถใชผลการวิจัย
ในการบริหารงานและมีสวนชวยในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑของกลุมใหเปนที่รูจักมากขึ้น  
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

               2 .1 .1  ขอมูลปฐมภูมิ  เ ก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณประธานและสมาชิกกลุมสตรี  แมบาน     
บานนํ้าลอม จังหวัดนาน เ ก่ียวกับประวัติของกลุม 
ตนทุนที่ใชในการผลิตแตละผลิตภัณฑ  ราคาขาย  
ปญหาและอุปสรรค โดยงานวิจัยน้ีใชขอมูลตนทุน 
และผลตอบแทนสําหรับงวด 3 เดือน  

2 .1 .2  ขอมูลทุ ติยภูมิ  เ ก็บขอมูลจากจาก
เอกสารตางๆ  ที่ เ ก่ียวของ  ไดแก  หนังสือ  วารสาร 
สิ่งพิมพ เอกสารอื่นๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต 

2.2 เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ แบบสมัภาษณ 
2.3 การวิเคราะหขอมูล 
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การวิจัย น้ี วิ เคราะหตนทุนและผลตอบแทน       
ยาหมองและนํ้ามันนวดจากมะแขวนของกลุมสตรี
แมบานบานนํ้าลอม จังหวัดนาน มีดังน้ี  
               2.3.1 คํานวณตนทุนการผลิตยาหมองนํ้า       
ยาหมองครีมขี้ผ้ึงและนํ้ามันนวดจากมะแขวน ประกอบ
ไปดวย  วัตถุดิบทางตรง  คาแรงงานทางตรง  และ
คาใชจายในการผลิต  เพ่ือนํามาคํานวณหาตนทุนตอ
หนวยของแตละผลิตภัณฑ  แลวนํามาหักกับคาขายเพ่ือ
หากําไรสุทธิ ทั้งแบบตอหนวยผลิตภัณฑ และแบบรวม
ทุกผลิตภัณฑโดยแบงออกเปนกรณีขายปลีกและ      
ขายสง   

2.3.2 คํานวณตนทุนที่ไมเก่ียวของกับการ
ผลิต  เปนตนทุนที่สนับสนุนดานการขายและบริหาร
ทั่วไป 

2.3.3 วิ เคราะหดานผลตอบแทน  โดยใช
อัตราสวนทางการเงิน  เชนเดียวกับงานวิจัยในอดีต     
ที่ศึกษาเก่ียวกับตนทุนและผลตอบแทนของสารสกัด
จากธรรมชาติของมัสรัตน แสงแกว [5] ดังน้ี 

(1)   อัตราสวนกําไรตอตนทุน (Benefit  Cost  
ratio  หรือ  B/C  ratio)   คือ อัตราสวนเปรียบเทียบ
ระหวางกําไรท่ีเกิดขึ้นหลังหักคาใชจายแลวเทียบกับ
ตนทุนทั้ งหมด  ถาอัตราสวนกําไรตอตนทุนมีค า
มากกวา 1    แสดงวาโครงการใหผลตอบแทนคุมคากับ
ที่ลงทุนไป แตถาคานอยกวา 1    แสดงวาผลตอบแทนที่
ไดรับจากโครงการไมคุมกับเงินลงทุนที่เสียไป   

(2)  อัตราสวนกําไรตอยอดขาย หรืออัตรา
กําไรสุทธิตอยอดขาย (Net Profit Margin) เปน
อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ีเกิดขึ้นหลัง     
หักคาใชจายตางๆ แลวเทียบกับยอดขาย  ซึ่งสามารถ
แสดงใหเห็นวากิจการมีกําไรสุทธิเปนรอยละเทาใด
ของยอดขาย   ซึ่งหากมีคาสูงจะแสดงวากิจการมี
ผลตอบแทนการลงทุนที่สูง 
 
 
 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

ผลิตภัณฑของกลุมประกอบไปดวย  
         (1) ยาหมองนํ้า มีสัดสวนการผลิตคิดเปนรอยละ
45.45 ของการผลิตทั้งหมด มีตนทุนการผลิตตอหนวย
เทากับ 13.36 บาท มีสวนประกอบสําคัญคือ การบูร 
พิมเสน เกล็ดเมลทอล ยูคาลิปตัส และสารสกัดจาก   
มะแขวน  
         (2) ยาหมองครีมขี้ผ้ึง มีสัดสวนการผลิตคิดเปน
รอยละ 36.36 ของการผลิตทั้งหมด มีตนทุนการผลิตตอ
หนวยเทากับ 12.38 บาท มีสวนประกอบสําคัญ คือ 
การบูร พิมเสน เกล็ดเมลทอล ยูคาลิปตัส สารสกัดจาก
มะแขวน ไขผ้ึง ขี้ผ้ึง นํ้ามันระกํา และกานพลู  
         (3) นํ้ามันนวด มีสัดสวนการผลิตคิดเปนรอยละ 
18.19 ของการผลิตทั้งหมด มีตนทุนการผลิตตอหนวย
เทากับ 26.53 บาท มีสวนประกอบสําคัญ คือ การบูร 
พิมเสน  เก ล็ดเมลทอล  ยูคา ลิปตัส  สารสกัดจาก          
มะแขวน พาราฟน ปูเลย มะกรูดและขม้ิน  
         กลุมสตรีแมบ านบ าน นํ้าลอมไดมี จํ าหน าย
ผลิตภัณฑของกลุมแบงออกเปนการขายปลีกและ    
การขายสง ผลการศึกษาพบวา ในกรณีการขายปลีก
ผลิตภัณฑที่ใหกําไรตอหนวยและกําไรรวมสูงสุด คือ 
นํ้ามันนวด รองลงมาคือ ยาหมองนํ้า ในขณะที่ยาหมอง
ครีมขี้ผ้ึงทําใหเกิดขาดทุน เน่ืองจากมีการกําหนดราคา
ขายปลีกตํ่ากวาตนทุนการผลิต ในกรณีการขายสง
พบวา ผลิตภัณฑที่ใหกําไรตอหนวยและกําไรรวม
สูงสุด คือ นํ้ามันนวด รองลงมา คือ ยาหมองนํ้า  
         ซึ่งสอดคลองกับกรณีการขายปลีก และยาหมอง
ครีมขี้ ผ้ึง ทําใหเกิดขาดทุนเชนกัน โดยขาดทุนตอ
หนวยสูงกวากรณีขายปลีกเน่ืองจากการขายสงได     
ลดราคาขายใหตํ่ากวาการขายปลีก จากตารางที่ 1 
แสดงผลการวิเคราะหอัตราสวนกําไรตอตนทุนและ
อัตราสวนกําไรตอยอดขายพบวา จากยอดขายรวม
อัตราสวนกําไรตอตนทุนของกลุมเทากับรอยละ 27.24  
โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุด   
คือ นํ้ามันนวดรอยละ 64.29 รองลงมาคือ ยาหมองนํ้า 
เทากับรอยละ 31.54 และยาหมองครีมขี้ผ้ึงทําใหเกิด 
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อั ต ร าส วน กํ า ไ รต อ ต นทุ น ติดลบร อ ยละ  34.77            
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิเคราะหอัตราสวน
กําไรตอยอดขายพบวา จากยอดขายรวมอัตราสวนกําไร
ตอยอดขายของกลุมเทากับรอยละ 21.41 โดยผลิตภัณฑ
ที่ใหอัตราสวนกําไรตอยอดขายสูงสุด คือ นํ้ามันนวด 
รอยละ 39.13 รองลงมา คือ ยาหมองนํ้าเทากับรอยละ 
23.98 และยาหมองครีมขี้ผ้ึงทําใหเกิดอัตราสวนกําไร
ตอยอดขายติดลบ คือ รอยละ 53.31  

4. สรุปผลการวิจัย 
        โดยรวมแลว กลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมยังคง 
มีผลตอบแทนท่ีดี  เ น่ืองจากเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่มีการลงทุนตํ่า  แตเน่ืองจากการกําหนดราคา
ขายยาหมองครีมขี้ผ้ึงตํ่ากวาตนทุนในการผลิตทั้งกรณี
ขายสงและขายปลีกจึ งทํ าให เ กิดขาดทุน  และมี
อัตราสวนกําไรตอตนทุนและอัตราสวนกําไรตอ
ยอดขายติดลบ ดังน้ันทางกลุมจึงควรมีการปรับปรุง
ราคาขายในผลิตภัณฑดังกลาวใหเกิดกําไร 

         ปจจุบันกลุมสตรีแมบานบานนํ้าลอมจังหวัดนาน
มีความตองการตลาดจําหนายสินคาเ พ่ิมขึ้น  และ
ประสบปญหาขาดเงินทุน ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของ
สามารถนําผลการวิจัยไปเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
และตอบสนองความตองการของกลุมไดตอไป 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะหอัตราสวนกําไรตอตนทุนและอัตราสวนกําไรตอยอดขาย 
 

ชนิดผลิตภัณฑ 

อัตราสวนกําไรตอตนทุน อัตราสวนกําไรตอยอดขาย 
ขายปลีก 
อัตรากําไร 
ตอตนทุน 

ขายสง 
อัตรากําไร 
ตอตนทุน 

ขายรวม 
อัตรากําไร 
ตอตนทุน 

ขายปลีก 
อัตรากําไร 
ตอยอดขาย 

ขายสง 
อัตรากําไร 
ตอยอดขาย 

ขายรวม 
อัตรากําไร 
ตอยอดขาย 

1. ยาหมองนํ้ามะแขวน 87.12 12.28 31.54 46.56 10.93 23.98 
2. ยาหมองครีมขี้ผ่ึงมะแขวน -19.24 -43.47 -34.77 -23.82 -76.89 -53.31 
3. นํ้ามันนวดมะแขวน 88.46 50.77 64.29 46.94 33.68 39.13 
รวม 59.66 12.35 27.24 37.36 10.99 21.41 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

         ขอขอบคุณประธานและสมาชิกกลุมสตรีแมบาน     
บานนํ้าลอมจังหวัดนาน ที่ใหความกรุณาใหสัมภาษณ
และใหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณ
อาจารยกิจจาณัฏฐ  ต้ังจิตนุสรณ  ที่ใหคําแนะนําใน 
การทําวิจัย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน ที่ใหการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งน้ี 
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ตนทุนและผลตอบแทนงานหัตถกรรมใยแคลเซียมของกลุมหัตถกรรมอิงดอย
จังหวัดนาน 

 
สมบูรณ  กุมาร1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนงานหัตถกรรมใยแคลเซียมของกลุมหัตถกรรม
อิงดอยจังหวัดนาน เก็บขอมูลจากการสัมภาษณประธานกลุม โดยงานหัตถกรรมของกลุมมี 6 ชนิดผลิตภัณฑ คือ กระเปา
ใสเครื่องสําอาง กระเปาถือกลางหูไม กระเปาสะพายหูไม กระเปาสตางค หมวกและกระจก ทุกผลิตภัณฑใชวัตถุดิบหลัก
คือ ใยแคลเซียม ที่นําเศษวัชพืช กระดูกสัตวและเม็ดพลาสติก มาผลิตเปนเสนลักษณะคลายเสนไมไผ แลวนํามาสานเปน
งานหัตถกรรมที่คงทน ไมมีเช้ือรา ยืดหยุนรองรับการออกแบบสมัยใหมและมีความประณีตติดอันดับสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวของจังหวัดนาน งานวิจัยน้ีใชเกณฑการวิเคราะหผลตอบแทนคือ อัตราสวนกําไรตอตนทุน 
อัตราสวนกําไรตอยอดขายและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนกําไรตอตนทุนของกลุมคิด
เปนรอยละ 58.56 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุดคือ กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 
88.12 และอัตราสวนกําไรตอยอดขายของกลุมคิดเปนรอยละ 36.93 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอยอดขายสูงสุด
คือ กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 46.84  สุดทายคือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของกลุมคิดเปน
รอยละ 104.62 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดคือ กระเปาสะพายหูไมขนาดกลางคิดเปน     
รอยละ 343.16 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวากลุมหัตถกรรมอิงดอยไดรับผลตอบแทนที่สูงเน่ืองจากเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่มีการลงทุนตํ่า ปจจุบันกลุมหัตถกรรมอิงดอยประสบปญหาคือ การขาดความรูในดานการตลาด โดยเฉพาะ
การขายผลิตภัณฑทางระบบออนไลน รวมไปถึงมีความตองการขายผลิตภัณฑในงานจัดแสดงสินคาที่สนับสนุนจาก
รัฐบาล แตไมตองการรับการฝกอบรมในเรื่องของงานฝมืออีก เน่ืองจากกลุมหัตถกรรมอิงดอยคิดวาผลงานมีความ
ประณีตสวยงามเพียงพอแลว งานวิจัยน้ีคาดวาจะเปนประโยชนตอกลุมหัตถกรรมอิงดอยที่สามารถใชผลการวิจัยในการ
บริหารงานตอไปและมีสวนชวยในการนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถใชเปนแนวทางแก
ผูประกอบการรายใหมที่สนใจตอไป 

คําสําคัญ  ตนทุน  ผลตอบแทน  หัตถกรรม  ใยแคลเซียม 

1. บทนํา 
         งานชางฝมือและหัตถกรรมจัดเปน 1 ใน 6 ของ
สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  จังหวัดนาน        
มีกลุมหัตถกรรมประเภทจักรสานท่ีมีช่ือน่ัน คือ กลุม 
 
 

         1สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน             
 59 หมู 13 ต. ฝายแกว อ. ภูเพียง จ.นาน 55000 
 โทรศัพท: +66(54)-710-529 โทรสาร: +66(54)-771-398  
 E-mail : kumarn@rmutl.ac.th 
 

 
หัตถกรรมอิงดอย ที่ถูกคัดเลือกใหเปนสินคาหน่ึงตําบล
หน่ึงผลิตภัณฑ (One Tambon One Product: OTOP)  
ระดับสี่ดาวของจังหวัดนาน โดยแตเดิมไดผลิตงาน
หัตถกรรมสานจากช้ินไมไผเสนบางๆ ที่เรียกวา “ตอก” 
แตพบวางานหัตถกรรมที่สานจากตอกมีอายุการใชงาน
ที่นอย  เน่ืองจากมีปญหาเรื่องเช้ือรา และช้ินงานท่ีได  
มีความยืดหยุนนอยจึงมีผลกระทบตอการใชงานและ
การสร า งสรรค ช้ินงานแนวใหม  ประธานกลุ ม
หัตถกรรม  อิงดอยจึงมีความคิดที่จะหาเสนใยชนิดอื่น
มาสานแทนตอก น่ันคือ เสนใยแคลเซียม ที่ผลิตจาก
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เศษวัชพืช กระดูกสัตวและเม็ดพลาสติก ที่สามารถ
นํามาสานงานหัตถกรรมเสมือนตอกไดเปนรายแรก
และรายเดียวในจังหวัดนาน ประโยชนจากการใชเสน
ใยแคลเซียม คือ ทําใหช้ินงานมีความคงทน เน่ืองจาก 
ไมมีปญหาเรื่องเช้ือราและมีความยืดหยุนสูงทําให
ผลิตภัณฑมีความสวยงามและนาใช รวมไปถึงรองรับ
การออกแบบแนวใหมตามสมัยนิยม[1] นอกจากน้ี  
การใชเสนใยแคลเซียมยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
เ น่ืองจากเปนการใช เศษวัชพืชและกระดูกสัตว           
มาพัฒนาจนสามารถผลิตสินคาออกจําหนายอยางมี
คุณค าและมีส วนช วยในการลดภาวะโลกรอน  
เน่ืองจากสามารถลดปริมาณการตัดตนไผ สอดคลอง
กับการปรับตัวของผูประกอบการในปจจุบันทั้งไทย
และตางชาติที่ตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอมและสถานการณ
ภาวะโลกรอน และตอบรับกับแนวคิดเศรษฐกิจ
สรางสรรคที่สังคมไทยเริ่มต่ืนตัวและกําลังทําความ
เข าใจกับกระแสเศรษฐกิจสร างสรรค  (Creative 
Economy ) มากขึ้น หลังจากที่รัฐบาลประกาศจะพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรคภายใตกรอบการพัฒนา 3 ดาน
หลัก ไดแก นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติและแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง [2]  
เน่ืองจากแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคมีความสําคัญมาก
ตอการพัฒนาประเทศ โดยสังเกตไดจากตัวเลขมูลคา
เศรษฐกิจสรางสรรคของไทยมีสัดสวนถึงรอยละ 10-12 
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ดังน้ันการที่ประเทศ
ไทยจะสามารถพัฒนาอยางยั่งยืนได น้ันจึงตองนํา
จุดออนและจุดแข็งของตนออกมาผานกระบวนการ
ความคิดที่สรางสรรคและดึงทุนที่ไมเปนตัวเงินแตเปน
ความคิดทางประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรมซึ่ง
แสดงถึงความเปนไทยที่หลากหลายออกมา แลวมา
แปลงหรือตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและบริการ จึงจะ
สามารถขับเคล่ือนใหเศรษฐกิจของไทยเติบโตไปไดใน
อนาคตโดยแนวคิ ด น้ี ไม จํ า เป นต อ งสิ้ น เป ลือง
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งสอดคลองอยางยิ่งกับเศรษฐกิจ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

 

         ปจจุบันกลุมหัตถกรรมอิงดอยมีการผลิตช้ินงาน 
ที่หลากหลาย ไดแก กระเปาสานชนิดตางๆ หมวก 
กระจก เปนตน โดยแตละช้ินงานที่ผลิตออกมาจะมี
ลักษณะการตกแตงลวดลายที่ตางกัน เพ่ือใหงานแตละ
ช้ินมีเอกลักษณของตนและไมซ้ําใคร โดยถูกจําหนาย
ออกไปทั้งในประเทศและตางประเทศ จนทําใหกลุม
หัตถกรรมอิงดอยยังคงดํารงกลุมมาไดกวา 6 ป และ
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหชาวบานในชุมชน และนักโทษ  
ในเรือนจําจังหวัดนานมีรายไดเพ่ิมขึ้นจากการรับจาง
ถักเสนใยแคลเซียม 
          ดัง น้ันผู วิจั ยจึ งสนใจท่ีจะศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนงานหัตถกรรมใยแคลเซียมของกลุม
หัตถกรรมอิงดอยจังหวัดนาน เพ่ือเปนประโยชนตอ
กลุมหัตถกรรมอิงดอยที่สามารถใชผลการวิจัยในการ
บริหารงานและมีสวนชวยในการนําเสนอผลิตภัณฑ
ของกลุมใหเปนที่รูจักมากขึ้น นอกจากน้ียังสามารถ  
ใชเปนแนวทางใหกับผูประกอบการรายใหมที่สนใจ 

2. วิธีการวิจัย 
         2.1 การเก็บรวบรวมขอมูล 

               2 .1 .1  ขอมูลปฐมภูมิ  เ ก็บขอมูลจากการ
สัมภาษณประธานกลุมหัตถกรรมอิงดอย เ ก่ียวกับ
ประวัติของกลุม แนวคิดงานหัตถกรรมจากเสนใย
แคลเซียม  ตนทุนที่ใชในการผลิตแตละผลิตภัณฑ  
ราคาขาย  ปญหาและอุปสรรค โดยงานวิจัยน้ีใชขอมูล
ตนทุนและผลตอบแทนสาํหรับงวด 3 เดือน  
               2 .1 .2  ขอมูลทุ ติย ภูมิ  เ ก็บขอมูลจากจาก
เอกสารตางๆ  ที่ เ ก่ียวของ  ไดแก  หนังสือ  วารสาร 
สิ่งพิมพ เอกสารอื่นๆ และการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเน็ต 
         2 . 2  เ ค รื่ อ ง มื อที่ ใ ช ใ นก า ร เ ก็ บข อ มู ล  คื อ           
แบบสัมภาษณ 
         2.3 การวิเคราะหขอมูล 
         การวิจัยน้ี วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนงาน
หัตถกรรมของกลุมหัตถกรรมอิงดอย ดังน้ี  
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               2.3.1 คํานวณตนทุนการผลิตงานหัตถกรรม
โดยจําแนกตนทุนตามหนาที่ แบงออกเปน 2 สวน
ใหญๆ ตามลักษณะหนาที่งานเปนหลัก คือ           
               (1) ตนทุนการผลิต ประกอบไปดวย วัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  
               (2) ตนทุนที่ไมเก่ียวกับการผลิต โดยทําการ
คํ านวณหาตนทุนตอหนวยของแตละผลิตภัณฑ        
แลวนํามาคํานวณเปรียบเทียบกับคาขาย เพ่ือหากําไร
สุทธิ  ทั้งแบบตอหนวยผลิตภัณฑและแบบรวมทุก
ผลิตภัณฑ โดยแบงออกเปนการขายปลีกและขายสง 
               2.3.2 คํานวณผลตอบแทนจากราคาขายและ
กําไรสุทธิ  ทั้งแบบแตละผลิตภัณฑและแบบยอดรวม 
โดยจะนําเสนอในรูปรอยละ 
               2.3.3 วิเคราะหผลตอบแทนทั้งหมด 3 วิธี 
เชนเ ดียวกับ  งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนของงาน หัตถกรรม  คื อ  นงคราญ          
ฉัตรธัญญกิจ [3]  จิณตญา ไชยมงคล [4] และชัญญา 
บุญบุรี [5]  ดังน้ี 

(1) อัตราสวนกําไรตอตนทุน (Benefit Cost  
ratio หรือ B/C ratio) คือ อัตราสวนเปรียบเทียบ
ระหวางกําไรท่ีเกิดขึ้นหลังหักคาใชจายตางๆ และภาษี
ออกจากรายไดของธุรกิจแลวเทียบกับตนทุนที่ใชใน
การผลิตทั้งสิ้น ถามีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการ   
ใหผลตอบแทนคุมคากับที่ลงทุนไป แตถาคานอยกวา 1 
แสดงวาผลตอบแทนที่ไดรับจากโครงการไมคุมกับ 
เงินลงทุนที่เสียไป    

(2) อัตราสวนกําไรตอยอดขาย หรืออัตรา
กําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เปนอัตราสวนที่แสดง
วากิจการมีกําไรสุทธิเปนรอยละเทาใดของยอดขาย   
ซึ่งถามีคายิ่งสูงยิ่งแสดงใหเห็นวากิจการมีประสิทธิภาพ 

(3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  คือ 
อัตราสวนที่เกิดจากการเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ี
เกิดขึ้นหลังหักคาใชจายตางๆ แลวเทียบกับสินทรัพย
ไมหมุนเวียน 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
ผลิตภัณฑของกลุมหัตถกรรมอิงดอยประกอบไปดวย 

         (1) กระเปาเครื่องสําอาง สัดสวนการผลิตคิดเปน
รอยละ 28.78 ของการผลิตทั้งหมด 

(2) กระเปากลางหูไม  ผลิต 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ สัดสวนการผลิตคิดเปนรอย
ละ 14.39 4.32 และ 7.19 ตามลําดับ 

(3) กระเปาสะพายหูไม ผลิต 3 ขนาด คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ สัดสวนการผลิตคิด
เปนรอยละ 14.39 4.32 และ 7.19 ตามลําดับ 

(4) กระเปาสตางค ผลิต 2 ลักษณะ คือ แบบถือ
และแบบสะพายเชือก มีสัดสวนการผลิตที่เทากัน      
คือ คิดเปนรอยละ 4.32 ของการผลิตทั้งหมด 

(5) หมวก มีสัดสวนการผลิตคิดเปนรอยละ 6.47 
ของการผลิตทั้งหมด 

(6) กระจก มีสัดสวนการผลิตคิดเปนรอยละ 4.32 
ของการผลิตทั้งหมด 

จากการจําแนกตนทุนตามหนาที่สามารถคํานวณ
ตนทุนตอหนวยของแตละผลิตภัณฑไดดังน้ี  ตนทุน 
ตอหนวยของกระเปาเครื่องสําอางเทากับ 78.98 บาท 
กระเปากลางหูไมขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ
เทากับ 130.93 150.91 และ183.92 บาท ตามลําดับ 
กระเปาสะพายหูไม ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาด
ใหญเทากับ 135.93 155.91 และ 188.92 บาท 
ตามลําดับ กระเปาสตางคชนิดแบบถือและแบบสะพาย
เชือกเทากับ 58.51 และ64.51 บาท ตามลําดับ หมวก
เทากับ 99.22 บาท และกระจกเทากับ 131.74 บาท  

กลุมหัตถกรรมอิงดอยมีการขายสินคาทั้งแบบ
ขายปลีกและขายสง ผลการวิจัยพบวาแตละผลิตภัณฑ
ใหกําไรจากการขายปลีกเปนสัดสวนตอกําไรจากการ
ขายปลีกทั้งหมดดังน้ี  กระเปาใสเครื่องสําอางไมมียอด
จําหนายในกรณีขายปลีก สวนกระเปากลางหูไมขนาด
เล็กมีกําไรสุทธิจากการขายปลีกคิดเปนรอยละ 18.66 
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จากยอดกําไรจากการขายปลีกทั้งหมด ขณะที่
กระเปากลางหูไมขนาดกลางมีกําไรสุทธิจากการขาย
ปลีกคิดเปนรอยละ 12.22 กระเปากลางหูไมขนาดใหญ
มี กําไรสุทธิจากการขายปลีกคิดเปนรอยละ  9.62 
กระเปาสะพายหูไมขนาดเล็กมีกําไรสุทธิจากการขาย
ปลีกคิดเปนรอยละ 17.94 ขณะที่กระเปาสะพายหูไม
ขนาดกลางมีกําไรสุทธิจากการขายปลีกคิดเปนรอยละ 
14.23 กระเปาสะพายหูไมขนาดใหญมีกําไรสุทธิจาก
การขายปลีกคิดเปนรอยละ 11.32 กระเปาสตางคแบบ
ถือมีกําไรสุทธิจากการขายปลีกคิดเปนรอยละ 6.61 
กระเปาสตางคแบบสะพายเชือกมีกําไรสุทธิจากการ
ขายปลีกคิดเปนรอยละ 6.18 หมวกมีกําไรสุทธิจากการ
ขายปลีกคิดเปนรอยละ 1.11 และกระจกมีกําไรจากการ
ขายปลีกคิดเปนรอยละ 2.11  

ในกรณีขายสงผลการวิจัยพบวาแตละผลิตภัณฑ
ใหกําไรขาดทุนจากการขายสงเปนสัดสวนตอกําไรจาก
การขายสงทั้งหมด ดังน้ี  กระเปาใสเครื่องสําอางคมี 

กําไรสุทธิจากการขายสงคิดเปนรอยละ 0.27 จากยอด
กําไรจากการขายสงทั้งหมด สวนกระเปากลางหูไม
ขนาดเล็กมีกําไรสุทธิจากการขายสงคิดเปนรอยละ 
13.59 ขณะที่กระเปากลางหูไมขนาดกลางมีกําไรสุทธิ
จากการขายสงคิดเปนรอยละ 13.68 กระเปากลางหูไม
ขนาดใหญมีกําไรสุทธิจากการขายสงคิดเปนรอยละ 
24.14  กระเปาสะพายหูไมขนาดเล็กมีกําไรสุทธิจาก
การขายสงคิดเปนรอยละ 11.44 ขณะที่กระเปาสะพาย 
หูไมขนาดกลางมีกําไรสุทธิจากการขายสงคิดเปน    
รอยละ 14.07 กระเปาสะพายหูไมขนาดใหญมีกําไร
สุทธิจากการขายสงคิดเปนรอยละ  20.93 กระเปา
สตางคแบบถือมีกําไรสุทธิจากการขายสงคิดเปน     
รอยละ 3.81 กระเปาสตางคแบบสะพายเชือกมีกําไร
สุทธิจากการขายสง  คิดเปนรอยละ  2.75 หมวกมี
ขาดทุนสุทธิจากการขายสงรอยละ 0.82 และกระจกมี
ขาดทุนสุทธิจากการขายสงรอยละ 3.86 

 ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะหอัตราสวนกําไรตอตนทุน อัตราสวนกําไรตอยอดขาย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

 

ชนิดผลิตภัณฑ 
อัตราสวนกําไรตอตนทุน อัตราสวนกําไรตอยอดขาย 

 
อัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 

ขายปลีก ขายสง 
 

ขายรวม ขายปลีก ขายสง ขายรวม  
1. กระเปาเครื่องสําอาง - 1.30 1.30 - 1.28 1.28 0.45 
2. กระเปากลางหูไม  

2.1 ขนาดเล็ก 98.58 39.00 62.83 49.64 28.06 38.59 119.12 
2.2 ขนาดกลาง 112.05 51.08 71.40 52.84 33.81 41.66 312.04 
2.3 ขนาดใหญ 144.67 73.98 88.12 59.13 42.52 46.84 234.67 

3. กระเปาสะพายหูไม 
3.1 ขนาดเล็ก 91.27 33.89 57.80 47.72 25.31 36.63 109.21 
3.2 ขนาดกลาง 105.25 46.24 67.06 51.28 31.62 40.14 343.16 
3.3 ขนาดใหญ 138.19 69.38 86.58 58.02 40.96 46.40 227.37 

4. กระเปาสตางค  
4.1 แบบถือ 156.36 36.73 76.61 60.99 26.86 43.38 129.80 
4.2 แบบสะพายเชือก 132.52 24.01 60.18 56.99 19.36 37.57 112.42 

5. หมวก 31.02 - 9.29 4.14 23.67 -  10.25 3.98 3.97 
6. กระจก 44.22 - 16.50 - 4.36 30.66 -   19.76 -  4.56 -  13.85 
รวม 105.16 37.94 58.56 51.26 27.50 36.93 104.62 
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          จากตารางที่ 1 แสดงผลวิเคราะหอัตราสวนกําไร
ตอตนทุน  อัตราสวนกําไรตอยอดขายและอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน พบวา อัตราสวนกําไรตอ
ตนทุนของกลุมทั้งหมดคิดเปนรอยละ  58.56 โดย
ผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุดคือ 
กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 88.12 
รองลงมาคือ กระเปาสะพายหูไมขนาดใหญคิดเปนรอย
ละ 86.58 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุน
ตํ่าที่สุดคือ กระจกมีคาติดลบรอยละ 4.36 ในขณะที่
อัตราสวนกําไรตอยอดขายของทั้งกลุมคิดเปนรอยละ 
36.93 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอยอดขาย
สูงสุดคือ กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปน     
รอยละ 46.84  รองลงมาคือ กระเปาสะพายหูไมขนาด
ใหญ คิ ด เ ป น ร อ ยละ  46.40 โดยผ ลิต ภัณฑ ที่ ใ ห
อัตราสวนกําไรตอยอดขายตํ่าที่สุดคือ กระจกซึ่งมีคา
ติดลบรอยละ 4.56 และอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนของกลุมคิดเปนรอยละ104.62 โดยผลิตภัณฑที่
ใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดคือ กระเปา
สะพายหูไมขนาดกลางคิดเปนรอยละ 343.16 รองลงมา
คือ กระเปากลางหูไมขนาดกลางคิดเปนรอยละ 312.04  
โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่า
ที่สุดคือ กระจกซึ่งมีคาติดลบรอยละ 13.85 

4. สรุปผลการวิจัย 
          กลุ มหัตถกรรมอิ งดอยทํ าการผ ลิตสินค า
หัตถกรรม ไดแก กระเปาเครื่องสําอาง กระเปากลาง   
หูไมและกระเปาสะพายหูไมขนาดตางๆ  กระเปา
สตางค หมวกและกระจก โดยทําการผลิตกระเปา
เครื่องสําอางคเปนจํานวนมากที่สุด เน่ืองจากมีการขาย
สงใหแกพอคาที่มียอดสั่งซื้อที่ประจําและคงที่ จํานวน
การผลิตกระเปากลางหูไมและ กระเปาสะพายหูไมจะมี
จํานวนที่เทากันเน่ืองจากลักษณะและขนาดของกระเปา
จะเหมือนกันแตแตกตางที่หูหิ้วของกระเปา 

         สินคาที่ ให กํ าไรสูงสุดในกรณีขายปลีก  คือ 
กระเปากลางหูไมขนาดเล็ก และใหกําไรตํ่าสุด คือ 
หมวก ในขณะที่กรณีขายสงสินคาที่ใหกําไรสูงสุด คือ 

กระเปากลางหูไมขนาดใหญ  และมีสินคาที่ทําให
ขาดทุน คือ  หมวกและกระจก โดยกระจกทําใหเกิด
ขาดทุนสูงที่สุดเน่ืองจากมีการกําหนดราคาขายตํ่ากวา
ตนทุน  ขณะที่หากพิจารณาในยอดขายรวมพบวา 
กระเปากลางหูไมขนาดเล็ก ใหกําไรสุทธิรวมสูงสุด 
รองลงมาคือกระเปากลางหูไมขนาดใหญ และมีสินคา
ที่ทําใหเกิดขาดทุนรวม 1 รายการ คือ กระจก เน่ืองจาก
มีการกําหนดราคาขายตํ่ากวาตนทุนในกรณีขายสง 

         ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา
อัตราสวนกําไรตอตนทุนของกลุมคิดเปนรอยละ 58.56 
ผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอตนทุนสูงสุด คือ
กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 88.12 
และอัตราสวนกําไรตอยอดขายของกลุมคิดเปนรอยละ 
36.93 โดยผลิตภัณฑที่ใหอัตราสวนกําไรตอยอดขาย
สูงสุดคือ กระเปาถือกลางหูไมขนาดใหญ คิดเปนรอย
ละ 46.84  สุดทาย คือ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ของกลุมคิดเปนรอยละ 104.62 โดยผลิตภัณฑที่ให
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด คือ กระเปา
สะพาย หู ไม ขน าดกลา งคิ ด เป นร อ ยละ  343.16 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา กลุมหัตถกรรมอิงดอยไดรับ
ผลตอบแทนที่สู ง เ น่ืองจากเปนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนที่มีการลงทุนตํ่า 

         ปจจุบันกลุมหัตถกรรมอิงดอยไมตองการรับ   
การฝกอบรมในเรื่องของงานฝมืออีก  เน่ืองจากกลุม
หัตถกรรมอิงดอยคิดวาผลงานมีความประณีตสวยงาม
เพียงพอแลว แตกลุมประสบปญหาที่สําคัญ คือ การ
ขาดความรูในดานการตลาด   โดยเฉพาะการขาย
ผลิตภัณฑทางระบบออนไลน  รวมไปถึงมีความ
ตองการขายผลิตภัณฑ ในงานจัดแสดงสินค าที่
สนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งอุปสรรคดังกลาวเปนหน่ึงใน
อุ ป ส ร ร คที่ สํ า คั ญ ข อ งป ร ะ เ ท ศ ในก า ร พัฒน า
อุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค 
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         ขอขอบคุณ คุณนิกร  ฝปากเพราะ ประธานกลุม
หัตถกรรมอิงดอย ที่กรุณาใหสัมภาษณและใหขอมูล
สําหรับการวิจัยในครั้งน้ี ขอขอบคุณอาจารยกิจจาณัฏฐ  
ต้ังจิตนุสรณ  ที่ใหคําแนะนําและความชวยเหลือใน  
การทําวิจัย  และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนานาน ที่ใหการสนับสนุนการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งน้ี 
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ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

ฐาณิญา อิสสระ 1 จิตรา ปนรูป 1 และ สมประสงค สิทธิสมบัติ 2 
 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม คือ แบบสอบถาม จากน้ันวิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)และสถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจัยผลการวิจัย พบวา นักศึกษาเปนเพศชาย (รอยละ 36.9) และเพศหญิง (รอยละ 63.1) สําเร็จการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มากที่สุด กอนที่จะเขาศึกษาตอที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
(รอยละ 46.0) โดยมีผลการเรียนกอนเขาศึกษาตอ คือ เกรดเฉล่ียสะสม 2.51-3.00 (รอยละ 39.5) สวนใหญกําลังศึกษา
คณะท่ีศึกษาอยู คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร (รอยละ 57.9) สถานที่ต้ังของสถาบันที่สําเร็จการศึกษาและภูมิลําเนา
ของนักศึกษาสวนใหญอยูในเขตอําเภอเมืองนาน (รอยละ 64.7) และ (รอยละ 23.6) ตามลําดับ ระดับการศึกษาของ
ผูปกครองคือ ระดับประถมศึกษา (รอยละ 62.5) ผูปกครองสวนประกอบอาชีพเกษตรกรรม(รอยละ 65.7) รายได
ครอบครัวเฉล่ียตํ่ากวา 5,000 บาท ตอเดือน (รอยละ 47.6) เก่ียวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญดานผลิตภัณฑสูงที่สุด 
(รอยละ 3.51) และปจจัยดานราคานอยที่สุด (รอยละ3.25) หากมองในแตแตละดาน พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ นักศึกษา
โดยรวมใหความสําคัญมากกับปจจัยดานคณะอาจารยและบุคลากรสูงสุด เรื่องความรูความสามารถนาเช่ือถือ ปจจัย  
ดานราคา พบวา นักศึกษาเห็นวาคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง  ปจจัยดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมใหความสําคัญปานกลางกับดานการเดินทางสะดวกสูงสุดในระดับมาก ปจจัยดาน     
การสงเสริมการตลาดโดยรวมใหความสําคัญปานกลาง นักศึกษาสวนใหญใหความสําคัญกับการมีกองทุนกูยืมจากรัฐ
สูงสุด  จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล วามีความสัมพันธกับปจจัยทางการ
ตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สรุปผลจากการวิเคราะหวา 
เพศ ผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) คณะที่ศึกษาอยู มีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน สาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ระดับการศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายไดเฉล่ียของครอบครัวตอเดือน ที่จะไมมีความสัมพันธกับ  
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
 

คําสําคัญ  ปจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจ  

                                                 
         1 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง จ.นาน 55000 โทรศัพท : 0-5471-0259 โทรสาร : 0-5477-1398  
E-mail: itsara_fay@hotmail.com 
         2 สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง จ.นาน 55000  โทรศัพท : 0-5471-0259 โทรสาร : 0-5477-1398  
E-mail: sittisombat_s@hotmail.com 
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1. บทนํา 
 

         ความเปนมาและความสําคัญของปญหา การ
พัฒนาศักยภาพการศึกษา ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ถือวาเปน
รากฐานที่ สํ าคัญ  ในการ นําความรู ที่ ได รั บจาก
สถานศึกษาออกไปปรับใชกับวิชาชีพและการศึกษาตอ
ในระดับสูง แตในปจจุบันมีการขยายตัวทางการศึกษา
มากข้ึนไมวาจะเปนอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัยของ
รัฐและเอกชน ทําใหเกิดการแขงขันทางการศึกษา   
มากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน    
ก็เปนอีกมหาวิทยาลัยหน่ึงที่ เปดสอนทั้งในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท ซึ่งประกอบดวย 3 คณะ คือ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบดวย 
สาขาพืชศาสตร สาขาสัตวศาสตรและประมง สาขา
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร สาขาเทคโนโลยีการ
อ า ห า ร  คณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร 
ประกอบดวย  สาขาบริหารธุรกิจ  สาขาการบัญชี    
สาขาศิ ลปศาสตร และ ศึกษาศาสตร  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร ประกอบดวยสาขาเครื่องกลและ
สาขาไฟฟา  ในชวงที่ผานมาจํานวนบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวนที่ เ พ่ิมขึ้นในอัตราสวนที่ลดลง     
ดังในตารางท่ี 1 ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจาก
สภาพแวดลอมภายใน เชน จํานวนคณะ จํานวนสาขา 
การสอนของอาจารย ฯลฯ และสภาพแวดลอมภาย
นอกน้ันอาจเปนเพราะ ปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ  
ที่ถดถอย ฯลฯ ทําใหมีจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง และ 
เพ่ือเพ่ิมจํานวนบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลลานนา นาน จึงเล็งเห็นความสําคัญของ 
ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลลานนา นาน ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ
เขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน  และผลิตบัณฑิตใหสอดคลองดัง  วิสัยทัศน 
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นาน จดัการศึกษา 

 
และพัฒนากําลังคนดานปฏิบัติการ  ใหมีความชํานาญใน
วิชาชีพและเทคโนโลยี มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ภายใต
การบริหารจัดการท่ีเปนอิสระ สรางคุณคาใหกับสังคม”  
 

         วัตถุประสงคของการวิจัย ศึกษาปจจัยทางการ
ตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประยุกต (Applied 
Research)ใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ(Survey Research) 
โดยมีแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา คือ แหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดมาจาการเก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)  และ
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีระยะเวลาใน
การวิจัยระหวางเดือน ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 
รวมเวลา 12 เดือน 
 

          ประชากรและการสุมตัวอยาง  ประชากรท่ีผูวิจัย
ทําการศึกษา คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จํานวน 1,347 คน 
การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่
เหมาะสม โดยใชสูตรของ Yamane ซึ่งใชระดับความ
เช่ือมั่น 0.05 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 309 คน โดย
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่จะใชศึกษาวิจัย  
คือ  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร 
จํานวน 179 คน คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 69 คน 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
จํานวน 61 คน  
 

         เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเชิงสํารวจ โดยผูวิจัย
เปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง ดวยการแจกแบบสอบถาม 
(Questionnaire)  ให กับกลุม ตัวอย างใชระยะ เวลา          
4 เดือน  
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         การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลที่ได
จากแบบสอบถาม และนํามาดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลท่ัวไปผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

เพศ     
 ชาย 114 36.9 

  หญิง 195 63.1 

  รวม 309 100 

สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา     
 วิทย-คณิต 55 17.8 

 ศิลป-ภาษา 34 11 

 ศิลป-คํานวณ 30 9.7 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) 

33 10.7 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) 

142 46 

  อื่นๆ 15 4.9 

  รวม 309 100 

ผลการเรียน     
 ตํ่ากวา 2.00 9 2.9 

 2.00-2.50 79 25.6 

 2.51-3.00 122 39.5 

 3.01-3.50 87 28.2 

  มากกวา 3.50 ขึ้นไป 12 3.9 

  รวม 309 100 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขอมูลท่ัวไปผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

 
 

 
คณะบริหารธุรกิจและ 
ศิลปศาสตร  

 
179 

 
57.9 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 69 22.3 

  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร 

61 19.7 

  รวม 309 100 

สถานท่ีตั้งของสถาบันท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

    

 อําเภอเมืองนาน 200 64.7 

 อําเภอภเูพียง 23 7.4 

 อําเภอเวียงสา 24 7.8 

 อําเภอนานอย 15 4.9 

 อําเภอนาหมื่น 5 1.6 

 อําเภอทาวังผา 12 3.9 

 อําเภอปว 16 5.2 

 อําเภอเชียงกลาง 4 1.3 

 อําเภอทุงชาง 1 0.3 

 อําเภอสันติสุข 1 0.3 

 อําเภอแมจริม 1 0.3 

 อําเภอบอเกลือ 1 0.3 

 อําเภอสองแคว 1 0.3 

  ตางจังหวัด 5 1.6 

  รวม 309 100 
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ขอมูลท่ัวไปผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

ภูมิลําเนา     
 อําเภอเมืองนาน 73 23.6 

 อําเภอภเูพียง 47 15.2 

 อําเภอเวียงสา 50 16.2 

 อําเภอนานอย 36 11.7 

 อําเภอนาหมื่น 10 3.2 

 อําเภอทาวังผา 24 7.8 

 อําเภอปว 21 6.8 

 อําเภอเชียงกลาง 7 2.3 

  อําเภอทุงชาง 4 1.3 

ภูมิลําเนา     

 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 1 0.3 

 อําเภอสันติสุข 5 1.6 

 อําเภอแมจริม 14 4.5 

 อําเภอบอเกลือ 3 1 

 อําเภอสองแคว 8 2.6 

 อําเภอบานหลวง 2 0.6 

  ตางจังหวัด 4 1.3 

  รวม 309 100 

ระดับการศึกษาของผูปกครอง     

 ประถมศึกษา 193 62.5 

 มัธยมศึกษาตอนตน 44 14.2 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 10.7 

 ปวส. หรือ อนุปริญญา 8 2.6 

 ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 30 9.7 

  สูงกวาปริญญาโท 1 0.3 

  รวม 309 100 

ขอมูลท่ัวไปผูตอบ
แบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ 

อาชีพของผูปกครอง     

 รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ 34 11 

 พนักงานเอกชน 9 2.9 

 ประกอบธุรกิจสวนตัว 42 3.6 

 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

203 65.7 

  อื่นๆ 21 6.8 

  รวม 309 100 

รายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน     

 ตํ่ากวา 5,000 บาท 147 47.6 

 5,000-20,000 บาท 115 37.2 

 20,001-35,000 บาท 31 10.1 

 35,001-50,000 บาท 11 3.6 

  50,001 บาทขึ้นไป 5 1.6 

  รวม 309 100 
 

         จากตารางท่ี 1 พบวานักศึกษาเปนเพศชาย 
จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 36.9 และเพศหญิง มี
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 63.1 สาขาที่สําเร็จ
การศึกษากอนที่ จะ เข าศึกษาตอที่  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สายประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) มากที่สุด มีจํานวน 142 คน ซึ่ง
คิดเปนรอยละ 46.0 และเรียงลําดับจากจํานวนมาก    
ไปหานอย ตามลําดับ สายวิทย-คณิต จํานวน 55 คน   
ซึ่งคิดเปนรอยละ 17.8 สายศิลป-ภาษา จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 11.0 สายประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.7 สายศิลป-คํานวณ 
จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 9.7 และอื่นๆ จํานวน 15 
คน คิดเปนรอยละ 4.9  ผลการเรียนกอนเขาศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน           
ผลการเรียน 2.51-3.00 มากที่สุด จํานวน 122 คน       
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คิดเปนรอยละ 39.5 และเรียงลําดับจากจํานวนมาก    
ไปหานอย ตามลําดับ ผลการเรียน 3.01-3.50 จํานวน 
87 คน คิดเปนรอยละ 28.2 ผลการเรียน 2.00-2.50 
จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 25.6 มากกวา 3.50  
จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.9 และตํ่ากวา 2.00 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.9 คณะที่ศึกษาอยู     
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมากที่สุด จํานวน 
179 คน คิดเปนรอยละ 57.9 คณะวิศวกรรมศาสตร 
จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 22.3 และคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 61 คน 
คิดเปนรอยละ 19.7 พบวาสถานที่ ต้ังของสถาบันที่
สําเร็จการศึกษา อําเภอเมืองนานมากท่ีสุด จํานวน 200 
คน คิดเปนรอยละ 64.7 และเรียงลําดับจากจํานวนมาก
ไปหานอยตามลําดับ อําเภอเวียงสา จํานวน 24 คิดเปน
รอยละ 7.8 อําเภอภูเพียง จํานวน 23 คิดเปนรอยละ 7.4 
อําเภอปว จํานวน 16 คิดเปนรอยละ 5.2 อําเภอนานอย 
จํานวน 15 คิดเปนรอยละ 4.9 อําเภอทาวังผา จํานวน 12 
คิดเปนรอยละ 3.9 อําเภอนาหม่ืนและตางจังหวัด  
จํานวน 5 คิดเปนรอยละ 1.6 อําเภอทุงชาง อําเภอสันติ
สุข อําเภอแมจริม อําเภอบอเกลือ อําเภอสองแคว 
จํานวน 1 คน คิดเปน 0.3  พบวาภูมิลําเนาของนักศึกษา
สวนใหญอยูอําเภอเมืองนานมากท่ีสุด จํานวน 73 คน 
คิดเปนรอยละ 23.6 และเรียงลําดับจากจํานวนมากไป
หาจํานวนนอยตามลําดับ อําเภอเวียงสา จํานวน 50 คน 
คิดเปนรอยละ 16.2 อําเภอภูเพียง จํานวน 47 คน คิด
เปนรอยละ 15.2 อําเภอนานอย จํานวน 36 คน คิดเปน
รอยละ 11.7 อําเภอทาวังผา จํานวน 24 คน คิดเปนรอย
ละ 7.8 อําเภอปว จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.8 
อําเภอแมจริม จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.5 อําเภอ
สองแคว จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.6 อําเภอเชียง
กลาง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.3 อําเภอสันติสุข 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.6 อําเภอทุงชางและ
ตางจังหวัด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.3 อําเภอบอ
เกลือ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1 อําเภอบานหลวง 
จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ระดับการศึกษาของ
ผูปกครอง ระดับประถมศึกษามากที่สุด ซึ่งมีจํานวน 

193 คน คิดเปนรอยละ 62.5 และเรียงลําดับจากจํานวน
มากไปหานอยตามลําดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 14.2 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 10.7 ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
9.7 ระดับปวส.หรืออนุปริญญา จํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 2.6 และสูงกวาปริญญาโท 1 คน คิดเปนรอยละ 
0.3 พบว า  อาชีพของผูปกครอง  ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากที่สุด จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 
65.7 และ เรี ย ง ลํ า ดับจากจํ านวนมากไปหานอย
ตามลําดับ ประกอบธุรกิจสวนตัว จํานวน 42 คน คิด
เปนรอยละ 3.6 รับราชการ-รัฐวิสาหกิจ จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 11.0 อื่นๆ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
6.8 และพนักงานเอกชน จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
2.9 รายไดครอบครัวเฉล่ียตอเดือน  รายไดตํ่ากวา  
5,000 บาท สูงสุด จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 47.6 
และเรียงลําดับจากจํานวนมากไปหานอย ตามลําดับ 
รายได 5,000-20,000 บาท จํานวน 115 คน คิดเปน   
รอยละ 37.2 รายได 20,001-35,000 บาท จํานวน 31 คน 
คิดเปนรอยละ 10.1 รายได 35,001-50,000 บาท จํานวน 
11 คน คิดเปนรอยละ 3.6 และรายได50,001 บาทขึ้นไป 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.6 
 

ตารางที่ 2 แสดงปจจัยทางการตลาด 
 

ปจจัยทางการตลาด 
n = 309 ระดับ

ความสําคัญ ลําดับท่ี 
X    

..DS
 

ดานผลิตภัณฑ 3.51 .549 มาก 1 
ดานราคา 3.25 .911 ปานกลาง 4 
ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

3.49 .893 ปานกลาง 2 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.27 .655 ปานกลาง 3 

รวม 3.38 .565 ปานกลาง  
 

         จากตารางท่ี 2 พิจารณาปจจัยทางการตลาด
โดยรวมใหความสําคัญปานกลาง พบวา นักศึกษา  
สวนใหญใหความสํ าคัญด านผลิตภัณฑสู งที่สุด           
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มีคาเฉล่ียเทากับ 3.51 และปจจัยดานราคานอยที่สุด 
คาเฉล่ียเทากับ 3.25 
 

         อภิปรายผล จากการวิจัยเรื่อง ปจจัยทางการตลาด
ที่ส งผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ เข าศึกษาตอ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน         
จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยทางการตลาดที่มี   
ผลต อการ ตัดสินใจ เข า ศึ กษาต อ  มหา วิทยา ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สรุปผลจากการ
วิเคราะหวา เพศ ผลการเรียน (เกรดเฉล่ีย) คณะที่ศึกษา
อยู มีความสัมพันธกับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลลานนา นาน  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่  
ระดับ 0.05 ยกเวน สาขาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
การศึกษาของผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง รายได
เฉล่ียของครอบครัวตอเดือน ที่จะไมมีความสัมพันธ 
กับปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         สรุปผลการวิจัย  ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 
สวนใหญเปน เพศ พบวานักศึกษาเปนเพศชาย สําเร็จ
การศึกษา  จากสายประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) มีระดับผลการเรียนกอนเขาศึกษาตอ เกรดเฉล่ีย 
2.51-3.00 ศึกษาอยูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
คณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร สถานที่ต้ังของสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษาและภูมิลําเนาของนักศึกษาสวนใหญอยู
อําเภอเมืองนาน ระดับการศึกษาของผูปกครอง ระดับ
ประถมศึกษา อาชีพของผูปกครอง ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท ขอมูลปจจัย
ทางการตลาด ปจจัยทางการตลาด โดยรวมให
ความสําคัญปานกลาง พบวา นักศึกษาสวนใหญให
ความสําคัญดานผลิตภัณฑสูงที่สุด ปจจัยดานคณะ
อาจารยและบุคลากรสูงสุด เรื่องความรูความสามารถ

นาเช่ือถือ และปจจัยดานสภาพแวดลอม เรื่องสิ่งอํานวย
ความสะดวกนอยที่สุด และปจจัยดานราคานอยที่สุด 
คาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการมีความเหมาะสม
ในระดับปานกลาง ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
โดยรวมใหความสําคัญปานกลางกับ ดานการเดินทาง
สะดวกสูงสุดในระดับมาก และรองลงมา ในดานใกลที่
พัก  ปจจัยดานการสง เสริมการตลาดโดยรวมให
ค ว ามสํ า คัญปานกล าง  นั ก ศึ กษ าส วน ใหญ ให
ความสําคัญกับการมีกองทุนกูยืมจากรัฐสูงสุด และ  
การรับรูขอมูลขาวสารจากโทรทัศนนอยที่สุด  
 

         ขอเสนอแนะ  จากผลการวิจัยขางตน  ควรให 
ความสนใจในดานปจจัยสวนบุคคลมาทําการวิเคราะห
วางแผนในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดให
สอดคลองและตรงกับความตองการมากที่สุด ปจจัย
ทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจเขา
ศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ทางมหาวิทยาลัยควรเนน
ไปในเร่ืองคณะอาจารยและบุคลากรสูงสุด เรื่องความรู
ความสามารถนาเช่ือถือ สนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอ
และรองลงมา  เรื่ องของปจจัยด านปรัชญา  และ
เปาหมายของหลักสูตร มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความ
หลากหลายของหลักสูตรที่เปดสอนและตรงกับความ
ตองการของนักศึกษา จึงจะทําใหสงผลตอพฤติกรรม
ในการเขาศึกษาตอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน  ปจจัยดานราคา ทางมหาวิทยาลัยควรเนน
ในเร่ืองปจจัยดานคาธรรมเนียมการเรียนและคาบริการ
มีความเหมาะสม มีราคาในระดับปานกลาง คาบํารุง
การศึกษาอยู ในระดับที่ เหมาะสมทําให เ กิดการ
ตัดสินใจและเลือกศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา นาน  ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย  เนนการใหความสําคัญดานการเดินทาง
สะดวกสูงสุดในระดับมากและใกลที่ พัก  เ พ่ือให
นักศึกษาเกิดความสะดวกรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลา
ในการเดินทางจนสงผลใหมีความพรอมในเร่ืองการ
เรียน ทําใหการเรียนมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
มากย่ิงขึ้น  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด นักศึกษา
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สวนใหญใหความสําคัญกับการมีกองทุนกูยืมจากรัฐ
สูงสุด มีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่มีความพรอม
ในการเรียนแตขาดแคลนทุนทรัพย มหาวิทยาลัยมี   
การใหนักศึกษาผอนผันในการชําระเงินคาลงทะเบียน
และคาบริการตางๆ การรับรูขอมูลขาวสารจากเว็บไซด
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหเกิดการจูงใจในการ   
เ ลือกศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ลานนา นาน 
 

5. เอกสารอางอิง 
[1]    คณาจารยสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2550.
หลักการตลาด. กรุงเทพฯ: ธนาเพรส. 

[2]     http://www.nan.rmutl.ac.th 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณฝายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  น าน  ที่ส นับสนุน
โครงการวิจัย 
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บทบาทของความสามารถทางเทคโนโลยีที่มตีอนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและ
ศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจสงออกเครื่องสําอางคในประเทศไทย 

 

ณภัทร  ทิพยศรี 1 

 

บทคัดยอ-  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทของความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีตอนวัตกรรมทางดาน
ผลิตภัณฑและศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจสงออกเครื่องสําอางในประเทศไทยโดยมีปจจัยดานการสนับสนุนของ
องคกรเปนตัวแปรกระตุนความสัมพันธระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ  เครื่องมือท่ี
ใช  ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ใชวิธีสงจดหมายทางไปรษณีย เก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการของธุรกิจสงออก
เครื่องสําอางในประเทศไทย โดยแบบสอบถามที่ตอบมามีความสมบูรณทั้งสิ้น 122 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณ และการวิเคราะหถดถอยพหุคุณ ผลการวิจัยพบวา 1) ความสามารถทาง
เทคโนโลยี    มีความสัมพันธและอิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ 2) ความสามารถทางเทคโนโลยีมี
ความสัมพันธและอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพทางการแขงขัน 3) นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑมีคประชาชน
ภายในประเทศ [1] ความสัมพันธและอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพทางการแขงขัน และ 4) การสนับสนุนขององคกรเปน
ตัวแปรกระตุนความสัมพันธระหวางความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ 

ผลการวิจัยน้ีจึงเปนแนวทางที่สําคัญสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจสงออกเครื่องสําอางคในประเทศไทย
โดยใชความสามารถทางเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันใน
ตลาด ดังน้ัน ความสามารถทางเทคโนโลยีจึงเปนความสามารถหน่ึงขององคกรที่ชวยปรับปรุงและพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจและประสบผลสําเร็จในตลาดระหวางประเทศตอไป 

คําสําคัญ  ความสามารถทางเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ  ศักยภาพทางการแขงขัน  การสนับสนุนขององคกร 
 

1. บทนํา 
 

         การดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางการแขงขันอยาง
รุนแรงและรวดเร็ว โดยเฉพาะการดําเนินกิจกรรมการ
สงออกไปยังตางประเทศ  ซึ่งกิจกรรมการสงออกเปน 
การปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการสรางงานสราง
รายไดใหกับประชาชนภายในประเทศ [1] ยิ่งกวาน้ัน 
         1 สาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และ     ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
เขตพื้นท่ีเชียงราย 99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย                                            
โทรศัพท: +66(53)-729600, +66(8)-31415660  
โทรสาร: +66(53)-729605  
E-mail : t_wasana@hotmail.com 

 
 

 

 
กิจกรรมการสงออกเปนกลยุทธทางการแขงขันในตลาด
ต า งประ เทศ  รวม ท้ั งช ว ยปรั บปรุ ง และ พัฒนา
ความสามารถภายในองคกร ในดานการผลิต การบริหาร
จัดการของผูบริหาร การเพ่ิมขึ้นของนวัตกรรมสินคาและ
บริการ สงผลใหผลประกอบการของกิจการเพิ่มสูงขึ้น 
[2, 3] 

         ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงที่ใหการสนับสนุน
ธุรกิจสงออกสินคาและบริการไปจําหนายตางประเทศ
เพ่ือเปนพลังขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจขอประเทศ
และพยายามสรางสัมพันธทางธุรกิจในระหวางประเทศ 
อันนําไปสูความไดเปรียบทางการแขงขันในระดับ
สากล [4] โดยตัวช้ีวัดของศักยภาพทางกาแขงขันของ
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ธุรกิจสงออก ไดแก ยอดขาย ความสามารถในการทํา
กําไร และความเติบโตจากการสงออกเพ่ิมสูงขึ้น [5, 6] 
ดังน้ันธุรกิจสงออกตองเสาะแสวงหาเครื่องมือ วิธีการ 
และกลยุทธทางการแขงขันตางๆ  เ พ่ือสรางสรรค
นวัตกรรมสินคาและบริการใหมีความโดดเดน แตกตาง 
และเหนือกวาคูแขงขัน [3] 
         ความสามารถทางเทคโนโลยี  (Technological 
Capability) เปนทรัพยากรเชิงกลยุทธที่สําคัญหน่ึงของ
กิจการ เปนเครื่องมือสําหรับริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรม
ผลิตภัณฑและบริการออกสูตลาดและนํามาซึ่งความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน [7] ดังน้ันงานวิจัยครั้งน้ีจึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงบทบาทของความสามารถทาง
เทคโนโลยี (Technological Capability) ที่มีตอนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ (Product Innovation) และศักยภาพทางการ
แขงขัน (Competitiveness) ของธุรกิจสงออก
เครื่องสําอางคใน  ประเทศไทย โดยมี ตัวแปรการ
สนับสนุนขององคกร (Organizational Support) เปนตัว
แปรกระตุนความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ โดยผลการวิจัยน้ีใช
เปนแนวทางในการวางแผน การปรับปรุง และพัฒนา
ผลิตภัณฑออกสูตลาดเพ่ือสรางศักยภาพทางการแขงขัน
ในตลาดสากล กรอบแนวคิดของการวิจัย นําเสนอดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2. วิธีการวิจัย 
         ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ธุรกิจสงออก
เครื่องสําอางคในประเทศไทย จํานวน 550 ราย เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามสงทางไปรษณีย 
ผูตอบแบบสอบถาม คือ เจาของกิจการ แบบสอบถาม
ตอบกลับที่ถูกตองและครบถวนทั้งสิ้น 122 ชุด อัตรา
ผลตอบกลับรอยละ 23.51% สอดคลองกับ Aaker, 

Kumar และDay [8] ใหขอเสนอแนะวา อัตราตอบกลับ
ของแบบสอบถามที่สงทางไปรษณียอยางนอย 20% จึง
เปนที่ ยอมรับได  ยิ่ งกว า น้ัน  งาน วิจั ยครั้ ง น้ี  ได
ต รวจสอบความคลาด เค ล่ือนจากการไม ตอบ
แบบสอบถาม (Non-Response Bias)   ดวย T-Test แบง
แบบสอบถามเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ตอบมากอน และ
กลุมที่ตอบมาทีหลัง เปรียบเทียบจากอายุ ขนาด และ
เงินลงทุนของกิจการ ผลการทดสอบพบวา  ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับ
ขอเสนอแนะของ Armstrong และ Overton [9] ดังน้ัน
กลาวไดวาไมมีปญหาความคลาดเคลื่อนจากการไม
ตอบแบบสอบถาม 
         ง าน วิจั ยครั้ ง น้ี ได ตรวจสอบ คุณภาพของ
เครื่องมือ โดยทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถามดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha 
Coefficient) วิธีของ Cronbach คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยูระหวาง 0.88-0.92 ซึ่งมีคามากกวา 0.70 สําหรับการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ใชวิธีการวิเคราะห
ปจจัย (Factor Analysis) มีคาคะแนนอยูระหวาง 0.56-
0.91 ซึ่งมีคามากกวา 0.40 แสดงวาแบบสอบถามมี
ความเช่ือมั่นและเที่ยงตรง สอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของ Nunnally และ Berstein [10] 
         การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมา
วิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS และสถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ การ
วิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณทดสอบบทบาทของ
ความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีตอนวัตกรรมทางดาน
ผลิตภัณฑและศักยภาพทางการแขงขัน รวมท้ังทดสอบ
บทบาทของตัวแปรการสนับสนุนขององคกรที่มี
อิทธิพลตอความสัมพันธระหวางความสามารถทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ โมเดล
ของความสัมพันธตามสมมติฐานของการวิจัยครั้งน้ี    
มีดังน้ี 
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สมการที่ 1 : PI = β01 + β1TC + β2FA + β3FS +  ε 
สมการท่ี 2 : PI = β02 + β4TC + β5OS + β6TC*OS + β7FA + 

β8FS + ε 

สมการท่ี 3 : CP = β03 + β9TC + β10FA + β11FS + ε 

สมการท่ี 4 : CP = β04 + β12PI +  β13FA + β14FS +  ε 
 
         กําหนดให TC = ความสามารถทางเทคโนโลยี,                
PI = นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ, CP = ศักยภาพ
ทางการแขงขัน, OS = การสนับสนุนขององคกร,           
FA = อายุของกิจการ, FS = ขนาดของกิจการ, β =       
คาสัมประสิทธิ์การถดถอย, ε = ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลไดดัง
ตารางที่ 1 
         จากตารางที่ 1 พบวาศักยภาพทางเทคโนโลยีมี
อิทธิพลทางบวกตอนวัตกรรมทางด านผลิตภัณฑ 
(β1=0.329, p<0.01) ดังน้ัน ธุรกิจที่มีศักยภาพทาง
เทคโนโลยีที่เหนือกวาเปนกลยุทธที่สําคัญสําหรับการ
ปรับปรุง และพัฒนานวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑออกสู
ตลาด[11,12] ขณะเดียวกันศักยภาพทางเทคโนโลยีมี
อิทธิพลทางบวก    ตอศักยภาพทางการแขงขันเชนกัน 
(β9=0.288, p<0.01) แสดงวาธุรกิจที่มีศักยภาพทาง
เทคโนโลยีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
และนํามาซึ่งผลประกอบการที่สูงขึ้น ผลการวิจัยครั้งน้ี
พบวานวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑมีผลกระทบเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญตอศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจ
สงออก (β12=0.588, p<0.01) สอดคลองกับ
Ussahawanitchakit [3] เสนอแนะวา ธุรกิจสงออกที่มี
ความสามารถในคิดสรางสรรคผลิตภัณฑใหมออกสูตลาด
อยางตอเน่ืองจะทําใหผลประกอบการของกิจการสูงขึ้น 
ดังน้ัน กิจการท่ีมุงเนนกลยุทธการสรางสรรคนวัตกรรม
ใหม ๆ จะกอใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันและผล
การดําเนินงานของกิจการที่เหนือกวาคูแขงขัน [13, 14] 
 

ตารางที่ 1 การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณของบทบาท
ของความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีมีตอ
นวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑและศักยภาพ
ทางการแขงขัน 

 

ตัวแปร
อิสระ 

ตัวแปรตาม 
PI PI CP CP 

TC 0.329*** 0.187** 0.288***  
(0.086) (0.090) (0.088)  

PI  0.588***
 (0.075)

OS 0.319***   
(0.089)   

TC*OS 0.164**   
(0.069)   

FA -0.122 -0.162 0.072 0.133
(0.083) (0.078) (0.085) (0.072)

FS -0.084 -0.027 0.128 0.194**
(0.109) (0.103) (0.111) (0.093)

 
Adjust 
R2 

0.123 0.235 0.092 0.350 

 

* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.10, ** p < 0.05,          
*** p < 0.01 คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยูในวงเล็บ 

 

         สําหรับตัวแปรควบคุม (Control Variables) 
ไดแก อายุของกิจการ และขนาดของกิจการผลการวิจัย 
พบวา ตัวแปรควบคุมทั้ง 2 ตัวแปรมีผลกระทบเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญตอศักยภาพทางการแขงขันของธุรกิจ
สงออก (β13=0.133, p<0.10 และ β14=0.194, p<0.05) 
ตามลําดับ งานวิจัยครั้งตอไปควรจะแยกกลุมการศึกษา
ตามอายุและขนาดของกิจการ 
         งานวิจัยครั้ง น้ี  ไดทดสอบความสัมพันธของ
ศักยภาพทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดาน
ผลิตภัณฑ โดยมีการสนับสนุนขององคกรเปนตัวแปร
กระตุนความสัมพันธ พบวา การสนับสนุนขององคกร
เปนตัวแปรกระตุนความสัมพันธระหวางศักยภาพทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญ (β=0.164, p<0.05) ดังน้ัน ความสําเร็จ
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ของการสรางสรรคนวัตกรรมขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการบริหารจัดการ [15] รวมท้ังการสนับสนุนของ
องคกรในดานจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ ดี 
มุงเนนการเรียนรูและการพัฒนาของบุคคล การสราง
กลุมทํางาน และความสามารถในการจัดการแกไข
ปญหาเก่ียวกับการสรางนวัตกรรมได การสนับสนุน
ขององคกรจึงเปนตัวแปรสําคัญสําหรับการปรับปรุง 
พัฒนา และสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น [16] 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา ศักยภาพทางเทคโนโลยี
มีผลกระทบเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอนวัตกรรม
ทางดานผลิตภัณฑและศักยภาพทางการแขงขัน 
ขณะเดียวกันการสนับสนุนขององคกรเปนตัวแปร
กระตุนความสัมพันธระหวางศักยภาพทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑเชิงบวกอยางมี
นัยสําคัญ ผลการวิจัยน้ีศักยภาพทางเทคโนโลยีเปน
ความสามารถหน่ึงขององคกรเ พ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการ ดํ า เ นินงานของธุ ร กิจ เ ก่ี ยว กับ   การ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมออกสูตลาด อันนําไปสู
ความสําเร็จทางการแขงขันในตลาดและเปนขอสนเทศ
สําหรับผูบริหารของธุรกิจที่มุงเนนการใชศักยภาพทาง
เทคโนโลยีในการดําเนินธุรกิจ อันนําไปสูการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสรางโอกาสใหมในตลาดตางประเทศ
ตอไป สําหรับขอเสนอแนะงานวิจัยครั้งตอไป ควรมี
การศึกษาถึงบทบาทของความสามารถทางเทคโนโลยี
ที่มีตอนวัตกรรมทางดานผลิตภัณฑ  และศักยภาพ
ทางการแขงขันของธุรกิจอื่นเพ่ือนําขอมูลและผลจาก
การวิจัยไปประยุกตใชในการดําเนินงานทางธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพทางการแขงขันใน
ตลาดสากลตอไป 
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การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง ทรัพยากรชายฝงทะเล 
 

กฤษณะ พันธุจินดา 1 ชาลี นาวานุเคราะห 2 สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ 3 และ ไพบูลย แจมพงษ 4 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากร
ชายฝงทะเล และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางนักเรียนที่เรียนบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล กับการเรียนการสอนแบบปกติ เน้ือหาบทเรียนประกอบดวย ธรณีสัณฐานชายฝงและ
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาชายเลน ทรัพยากรปะการัง ทรัพยากรหญาทะเล และทรัพยากรสัตวทะเลหา
ยาก โดยทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเมืองกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กลุมทดลอง 
จํานวน 30 คน เปนกลุมนักเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโปรแกรม และกลุมควบคุม จํานวน 30 คน เปนกลุมนักเรียนที่เรียน
แบบปกติ แลวจึงนําผลคะแนนทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนทั้ง 2 กลุมมาทําการเปรียบเทียบโดยใชวิธี
ทางสถิติ T-test ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียสูงกวานักเรียนในกลุมควบคุม แสดงใหเห็นวา 
กลุมนักเรียนที่ไดศึกษาบทเรียนโปรแกรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา กลุมนักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การประเมินผลความคิดเห็นของบทเรียนโปรแกรม  โดยนักเรียนกลุมทดลองและ
อาจารยผูสอนวิทยาศาสตร 10 คน อยูในเกณฑดีถึงดีมาก และผลการประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 30 คน ในดานเน้ือหาของบทเรียนและดานการออกแบบบทเรียนอยูในเกณฑดีถึงดีมาก จากผลการวิจัย
สามารถสรุปไดวา บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล  ชวยสรางความรู ความ
เขาใจในเน้ือหาบทเรียน ใหแกนักเรยีนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ   บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง   ทรัพยากรชายฝงทะเล   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  หลักสูตรสถานศึกษา 

1. บทนํา 
         ชายฝงทะเลเปนบริเวณที่สําคัญหลายประการ 
คือ เปนบริเวณจุดเช่ือมตอขององคประกอบสําคัญที่
ประกอบกันเปนโลก ซึ่งไดแก นํ้า ธาตุ อากาศ และ
สิ่งมีชีวิต ซึ่งชายฝงทะเลน้ันเปนแหลงทรัพยากรที่มี
ความสํ าคัญอย า งยิ่ งต อ เศรษฐ กิจและสั งคม [1] 
กอใหเกิดระบบนิเวศชายฝงทะเล (Coastal Ecosystem) 
ซึ่งเปนระบบท่ีอยูรวมกันระหวางสิ่งมีชีวิต 
 

        1หองสมุดและศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
        2คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
         3คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
         4สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
คือ พืชและสัตว กับสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต ที่ตางก็
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน[2] ปจจุบันทรัพยากรชายฝง
ทะเล กําลังประสบปญหาความเสื่อมโทรมอยางรุนแรง 
สูญเสียความอุดมสมบูรณ สาเหตุจากกิจกรรมตางๆ 
ของมนุษย ปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรชายฝงทะเล 
ไดแก การลดลงของพ้ืนที่ปาชายเลน ทรัพยากรประมง
รอยหรอ หญาทะเลและสาหรายทะเล พะยูนมีจํานวน
ลดลง ปะการังถูกทําลาย ทั้งสาเหตุทางธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย จากสภาพในปจจุบันการ
เป ล่ียนแปลงของทรัพยากรชายฝ งทะเล น้ันเ กิด 
ผลกระทบหลายดานมาก ดังน้ันจึงสมควรอยางยิ่งที่  
จะใหความรูทางดานทรัพยากรชายฝงทะเลแกนักเรียน
และผูที่สนใจ  ซึ่งการใหความรูในปจจุบันน้ันการใช
สื่อการสอนโดยใชบทเรียนโปรแกรมมาชวยใหความรู
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ความเขาใจ จะทําใหเกิดความนาสนใจท่ีอยากจะเรียนรู
และชวยใหจดจําขอมูลตางๆ ไดงายยิ่งขึ้น นักเรียน
สามารถที่ จะ นํ าไปถ ายทอดตอไป เ พ่ือ เปนการ
เสริมสรางความรู ความเขาใจ และสงเสริมใหมีการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงทะเลอยางถูกตองและยั่งยืน
ตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  แบงออกเปน     
2 สวน ดังน้ี 
         1) บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
         2) แบบประเมิน โดยแบงแบบประเมินออกเปน 
4 ชนิด ดังน้ี 
             - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของ
นักเรียน จํานวน 30 ขอ 
             - แบบประเมินคุณภาพ บทเรียนโปรแกรม
เพ่ือการเรียนรู โดยผูทรงคุณวุฒิ 
            - แบบประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรม
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน 
            - แบบประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรม
เ พ่ื อก า ร เ รี ยนรู ด ว ยตน เอ งของอาจ ารย ผู ส อน
วิทยาศาสตร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1) กลุมประชากรท่ีใชเปน นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ใน
โรงเรียนที่มีคอมพิวเตอรใชในการเรียนการสอนและ
เปนนัก เรียนที่ ยั งไม เคย เรี ยนราย วิชาที่ เ ก่ี ยว กับ 
ทรัพยากรชายฝงทะเลมากอน 
         2) การวิจัยในครั้งน้ีไดมีการเลือกกลุมตัวอยาง 
โดยแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ การเลือกลุมตัวอยาง
โรง เรี ยนโดยใช วิธี เ ลื อกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาช้ันปที่ 3  
ของโรงเรียนเมืองกระบี่ อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และ

การเลือกลุมตัวอยางนักเรียน โดยใชวิธีในการสุมกลุม
ตัวอยางจาก ทั้งหมด 10 หอง ใชวิธีการจับสลากเลือก
หองเรียน 2 หอง ทําการคัดเลือกนักเรียนกลุมทดลอง
และนักเรียนกลุมควบคุม เพราะนักเรียนแตละหองมี 
ผลการเรียนตางกัน จึงจําเปนตองคละนักเรียนใหเปน
กลุมตัวอยางที่ไมแตกตางกันมาก 
 

วิธีการการสรางบทเรียน 
         1) การสรางบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเอง 
             - การวิเคราะหเน้ือหาของหลักสูตรที่เก่ียวของ
กับทรัพยากรชายฝงทะเล ซึ่งไดแบงออกเปนวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยศึกษาเจาะลึกมาตรฐานการเรียนรู  
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชวงช้ันที่ 3 และ   
การวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่อยู 
ในพ้ืนที่ชายฝงทะเล โดยการสัมภาษณอาจารยผูสอน
วิชาวิทยาศาสตรที่สอนอยูในโรงเรียนที่อยูบริเวณ
ชายฝงทะเล ซึ่งเมื่อไดขอมูลเบื้องตนจากทั้งสองสวน
แลว จึงดําเนินการสรางบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการ
เรียนรูดวยตนเองตอไป 
             - การกําหนดเนื้อหาออกเปนบทเรียนหนวย
ยอยๆ แบงได 6 หนวยยอย คือ ธรณีสัณฐานและ
ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรดิน ทรัพยากรปาชายเลน 
ทรัพยากรปะการัง ทรัพยากรหญาทะเล ทรัพยากรสัตว
ทะเลหายาก  จากน้ันทําการเขียนผังงาน (Flowchart) 
เปนการกําหนดรูปแบบของบทเรียน ซึ่งใชรูปแบบ
สาขา (Branching) ผังภูมิน้ีเปนการกําหนดขั้นตอนการ
ทํางานของคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาและ   
สื่อประกอบ รูปแบบบทเรียนแบงเน้ือหาเปน 6 หนวย
และมีแบบทดสอบในแตละหนวยการศึกษา  แยกออก
อยางชัดเจน และการสรางสตอรี่บอรด (Create 
Storyboard) คือ แสดงรูปแบบการนําเสนอเน้ือหา   
และสื่อที่ประกอบเน้ือหาบนหนาจอคอมพิวเตอร 
กําหนดลักษณะตัวอักษร สีสันบนหนาจอภาพ 
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         2) การสร าง เครื่ องมือ เ พ่ือประเมินคุณภาพ
บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 
             - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน  
และหลัง (Pre-test และ Post-test) การทดลองใช
บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เปนแบบ
ปรนัยประเภทเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 
และนําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลองใช 
(Try-out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ีไมใชกลุม
ตัวอยาง  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ 
โดยหาระดับความยากงาย (Difficulty level) อํานาจ  
คาจําแนก (Discrimination power) และคาความเช่ือมั่น 
(Reliability)[3] 
             - แบบประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรม
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองโดยนักเรียน แบบประเมิน
ความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวย
ตนเองโดยอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร และแบบ
ประเมินประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการ
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดเกณฑ
แบบประเมินไว 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง นอย 
และนอยที่สุด รวมทั้งมีสวนขอเสนอแนะ แลวนํา
ขอมูลมาวิเคราะหโดยหาคารอยละและฐานนิยม [4] 

ภาพที่ 1 แสดงหนาจอภายในบทเรียนโปรแกรมเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง เร่ืองทรัพยากรชายฝง
ทะเล 

 
 

2.2 การทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวย
ตนเองกับกลุมตัวอยาง 
 

ขั้นตอนดําเนินการทดลอง 
         1) ทําการทดสอบกอนการเรียน (Pre-test) โดยนํา
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน
ทั้ง 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม เพ่ือวัด
ความรูกอนเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเอง ใชเวลากลุมละ 20 นาที 
         2) เวนชวงไว 1 วัน แลวทําการทดลองนําบทเรียน
โปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากร
ชายฝงทะเล ไปใหกลุมทดลอง ทดลองใช โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี ใหกลุมทดลองใชบทเรียนเปนเวลา       
90 นาที, ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
(Post-test) 20 นาที, ทําแบบประเมินความคิดเห็น
บทเรียนโปรแกรม 5 นาที 
         3) สําหรับกลุมควบคุม ไมไดเรียนดวยบทเรียน
โปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งเรียนกับครูแบบ
ปกติตามโดยใชเวลาเรียน 90 นาที หลักสูตรของ
โรงเรียนเมืองกระบี่ แลวใหทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) 20 นาที 
         4) ใหอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร จํานวน 10 คน 
ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง
และทําแบบประเมินความคิดเห็นบทเรียนโปรแกรม 
สําหรับอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร 
 

         ประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองโดยผูทรงคุณวุฒิ 
 

          เมื่อไดทดลองใชบทเรียนโปรแกรมกับกลุม
ตัวอยางแลว นํามาปรับปรุงแกไข ผูวิจัยไดนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 30 ทาน ทําการทดลองใช และ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนโปรแกรม 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 
         ผลการวิเคราะหเน้ือหาของหลักสูตรท่ีเก่ียวของ
กับทรัพยากรชายฝงทะเล 
         ผลจากการวิเคราะหหลักสูตรของสํานักงาน
คณะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น (สพฐ .) 
กระทรวงศึกษาธิการ[5] ไดมีการกําหนดไวในเน้ือหา
สาระที่ 2 : ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ในชวงช้ันที่ 3 ซึ่งมี
จุดประสงคให ผู เ รี ยนมีความเข าใจในเรื่ องของ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ิน และเขาใจความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สวนการวิเคราะหเน้ือหาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่อยูในพ้ืนที่ชายฝงทะเลน้ัน
สวนใหญจะไมมีหลักสูตรที่สอนเรื่อง ทรัพยากร 
ชายฝงทะเลโดยตรง  
         ผลการทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเองกับกลุมตัวอยางการวิเคราะหแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู 
         การทดสอบโดยใชแบบวัดผมสัมฤทธิ์การเรียนรู
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ีย 
( X ) ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม กอนที่จะ
ทดลองใชบทเรียนโปรแกรม โดยใชคาสถิติ t-test     
ผลปรากฏวานักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความรูเรื่องทรัพยากร
ชายฝงทะเลเทาๆ คือกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 11.90 สวนกลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉลี่ย 
เทากับ 11.63 
         สวนผลคะแนนการทดสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรูของนักเรียน หลังการทดลองใชบทเรียน
โปรแกรมของกลุมทดลอง และการเรียนแบบปกติของ
กลุมควบคุม ทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน  
คือ กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 20.87 สวน
กลุมควบคุมมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 11.93 ซึ่งจะเห็น
ไดวากลุมทดลองมีความรูเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเล
เพ่ิมขึ้น สวนกลุมควบคุมมีความรูไมตางจากเดิม     
มากนัก ซึ่งนักเรียนกลุมทดลองใชบทเรียนโปรแกรม

เพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง มีความรูเรื่องทรัพยากร
ชายฝงทะเลเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 0.05 
         การประเมินความคิดเห็นการใชงานบทเรียน
โปรแกรมของนักเรียนและอาจารยผูสอนวิทยาศาสตร 

         ในด านการประ เมินความคิด เห็นบทเรี ยน
โปรแกรม  พบวา อยูในเกณฑดีถึงดีมาก สวนใหญ
ชอบการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู 
ดวยตนเอง เพราะดึงดูดความสนใจ มีภาพประกอบ   
ทําใหเขาใจเน้ือหาไดดี  มีเน้ือหานาสนใจท่ีจะศึกษา 
แบบฝกหัดก็มีความชัดเจน  
         ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมโดย
ผูทรงคุณวุฒิ 
         โดยสวนใหญแกไขความถูกตองของเน้ือหา 
สวนลักษณะของบทเรียนโปรแกรมสวนใหญแกไข
เรื่องเทคนิคการนําเสนอเน้ือหา ลักษณะการเขาสู
บทเรียน เมื่อไดปรับปรุงแกไขจนเน้ือหาถูกตองและ
ลักษณะบทเรียนดีขึ้นแลวผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมี
ความคิดเห็นอยูในระดับดี และดีมาก 
3.2 อภิปรายผล 
         การวิเคราะหเ น้ือหาหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ
ทรัพยากรชายฝงทะเล 
         หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2544 และ
เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรที่ 
ทางกระทรวงไดกําหนดขึ้นน้ัน เปนกรอบมาตรฐาน
การเรียนรูแนวทางกวางๆ จากการสัมภาษณอาจารย
จากโรงเรียนในพ้ืนที่ชายฝงทะเล ดานอันดามันน้ัน 
สวนใหญจะไมมีการสอนในรายละเอียดของเรื่อง
ทรัพยากรชายฝงทะเล  แตจะเปนการสอดแทรกเรื่อง  
ที่ เ ก่ียวกับทรัพยากรชายฝงทะเลที่อยูในพ้ืนที่ของ
ตนเอง  ผานการทํากิจกรรม   
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         การสรางและพัฒนาบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการ
เรียนรูดวยตนเอง 
         บทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  
เพ่ือใชประกอบการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร  สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  โดยไดนําขอมูลที่
วิเคราะหหลักสูตรที่เก่ียวของกับทรัพยากรชายฝงทะเล  
พบวา  ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 3 
ซึ่งเปนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนมีเรื่องที่เก่ียวกับ
ทรัพยากรชายฝงทะเล  คอนขางนอย  ซึ่งผู วิจัยได
นําเสนอใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องทรัพยากร
ชายฝงทะเลอยางชัดเจน โดยศึกษาจากเอกสารทาง
วิชาการตางๆ ปรึกษาอาจารยผูสอนวิชาวิทยาศาสตร 
ในโรงเรียน เพ่ือใหไดบทเรียนที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนและมีความสมบูรณ
ครบถวน 
         การทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเอง  กับกลุมตัวอยาง 2 กลุม  กลุมละ 30 คน  
คือกลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  ใชรูปแบบการวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน การทดลอง
ใช (The Pre-test and Post-test Control Group Design) 
วิ เคราะหผลจากแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
โดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ีย 
( X ) โดยใชคาสถิติ t-test ผลปรากฏวาการทดลองใช
บทเรียนโปรแกรมนักเรียนทั้ง 2 กลุมมีความรูเรื่อง
ทรัพยากรชายฝงทะเลเทาๆ กัน และหลังการทดลองใช
บทเรียนโปรแกรมท้ังสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตาง
กัน โดยกลุมทดลองมีความรู เรื่องทรัพยากรชายฝง
ทะเลเพ่ิมขึ้น สวนกลุมควบคุมมีความรูคงเดิม 
         จึงสรุปผลการวิจัยไดวา  เปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนกลุม
ทดลองใชบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  
มีความรู เรื่องทรัพยากรชายฝงทะเลเพ่ิมขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05   
 

         ดังน้ัน จึงกลาวไดวาบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการ
เรียนรูดวยตนเองที่สรางขึ้นมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ  
เหมาะที่จะนําไปใชในการเรียนการสอนได  และ
นักเรียนมีความสนใจในรูปแบบการเรียนดวยบทเรียน
โปรแกรม และอยากใหมีบทเรียนโปรแกรมในวิชา
อื่นๆ อีกดวย  จึงควรมีการวิจัยผลิตสื่อบทเรียนในเรื่อง
อื่นๆ โดยเฉพาะทรัพยากรชนิดตางๆ ที่มีอยูมีในพ้ืนที่ 
ที่โรงเรียนน้ันไดต้ังอยูใหเพ่ิมมากขึ้น และผลิตสื่อ
รูปแบบตางๆ ที่แปลกใหมนาสนใจเพ่ือกระตุนให
นักเรียนเกิดการเรียนรูมากที่สุด  นอกจากจะชวยการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแลวยังได 
สื่อที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายอื่นๆ อีกดวย 
4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการนําบทเรียนโปรแกรมไปทดลองใชจริง
กับกลุมทดลอง และใหกลุมควบคุมเรียนกับครูในช้ัน
เรียนแบบปกติ ไดผลการทดลองคือ นักเรียนกลุม
ทดลองที่เรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเอง เรื่อง ทรัพยากรชายฝงทะเล มีความรูเรื่อง
ทรัพยากรชายฝงทะเลเพ่ิมมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05 สวนผลการประเมิน
ความคิดเห็นตอบทเรียนโปรแกรมของนักเรียนและ 
อาจารยผูสอนวิทยาศาสตร พบวาอยูในเกณฑดี และดี
มาก สวนใหญไมคอยเขาใจเรื่องทรัพยากรชายฝงทะเล
ดีมากนัก แตหลังจากเรียนมีความรูเพ่ิมมากขึ้น และ
เห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
ทะเล  ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรมโดย
ผูทรงคุณวุฒิ จากหนวยงานตางๆ พบวา บทเรียน
โปรแกรมสวนใหญมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี     
ทั้งในเรื่องของลักษณะของภาพ ตัวอักษรประกอบ 
เน้ือหา ภาษาที่ใชในการบรรยาย ลักษณะการนําเสนอ
บทเรียน รวมถึงเทคนิคในการนําเสนอบทเรียน 
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กิตติกรรมประกาศ 
         ผู วิจั ยขอขอบพระคุณผู เ ช่ียวชาญในแตละ
สาขาวิชาที่กรุณาประเมินคุณภาพบทเรียนโปรแกรม  
ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ขอขอบพระคุณผูอํานวยการ 
อาจารยโรงเรียนเมืองกระบี่ และหนวยงานราชการ 
เจาหนาที่ที่ เ ก่ียวของที่ไดใหการสนับสนุนขอมูล
พ้ืนฐานและชวย เหลือในการ เ ก็บขอมูล อันเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการศึกษาวิจัยขอขอบพระคุณ
คณาจารย และเจาหนาที่คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล, หองสมุดและ
ศูนยเอกสารการสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสาขาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มา ณ โอกาสน้ีดวย 
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การสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง วิชาการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร3   
เร่ือง การประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ 

 

ฉวีวรรณ  วงษคําสิงห 1 และ สุวิทย   ธรรมแสง 2 

 

บทคัดยอ—  โครงการน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการออกแบบและเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร 3 เรื่อง การประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ และหาคุณภาพของชุดเรียนรูดวยตนเองที่สรางขึ้น    
ตามเกณฑที่กําหนด > 4 / 5 

การดําเนินโครงการเริ่มจากการออกแบบและสรางชุดเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งประกอบดวย 6 สวน คือ 
วัตถุประสงค เน้ือหา วิธีการเรียนรู การวัดและประเมินผล สื่อแผนขอมูล และคูมือการใชงาน จากนั้นนําชุดเรียนรู     
ดวยตนเองไปหาคุณภาพโดยใชแบบประเมินคุณภาพที่สรางขึ้น ซึ่งแบบประเมินประกอบดวย 6 ดาน คือ ดาน
วัตถุประสงค ดานเน้ือหา ดานวิธีการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อแผนขอมูล และดานคูมือการใชงาน   
โดยแบบประเมินผานการประเมินคุณภาพ (IOC) แลว ผูเช่ียวชาญท่ีทําการประเมินคุณภาพประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ 
ดานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร ดานชางอุตสาหกรรม และดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 9 คน จากน้ันนําผล  
การประเมินมาทําการวิเคราะหและสรุปผล 

ผลการประเมินคุณภาพแตละดานของชุดเรียนรูที่สรางขึ้นปรากฏวา ดานวัตถุประสงคมีคาเฉล่ีย 4.26 
ดานเน้ือหามีคาเฉล่ีย 4.33 ดานวิธีการเรียนรูมีคาเฉล่ีย 4.40 ดานการวัดและประเมินผลมีคาเฉล่ีย 4.54 ดานสื่อแผนขอมูล
มีคาเฉล่ีย 4.28 และดานคูมือการใชงานมีคาเฉลี่ย 4.18 ซึ่งคุณภาพของชุดเรียนรูดวยดวยตนเอง โดยรวมทุกดานมี 
คาเฉล่ีย 4.33 ถือไดวาสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดไว 

คําสําคัญ  ประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ 

1. บทนํา 
         การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นับวามีผลกระทบอยางมากตอระบบการเรียนการสอน
ในปจจุบัน จากอดีตที่การเรียนการสอนจะอยูเฉพาะใน
หองเรียน และแหลงความรูมักเปนสิ่งที่อยูใกลตัว แต 
 
 

         1สาขาวิชาออกแบบการผลิต  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
150 ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท: 081-8723289 โทรสาร: 043-338867  
         2สาขาวิชาออกแบบการผลิต  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
150 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทรศัพท: 086-6411136 โทรสาร: 043-338867  
E-mail:  s_suwit5@hotmail.com 

 
ในปจจุบันจะเห็นวาการเรียนรูมีอิทธิพลจากตัวผูเรียน
มากขึ้น เน่ืองจากผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลตางๆ 
อยางไรขีดจํากัด ทั้งปริมาณ สถานที่ และเวลา น่ัน
หมายความวาผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลา ใน
ทุกๆ สถานที่ และดวยเน้ือหาที่ตองการ ดังน้ันจึงเปน
ความจําเปนที่ผูที่อยูในแวดวงการศึกษาจะตองปรับตัว
ใหทันกับเทคโนโลยีที่กาวหนาอยูตลอดเวลา เพ่ือ
สามารถนําเอาเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเหมาะสม       

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ . 2542 
มาตราท่ี 24 มีเน้ือหาในสวนของการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนหลัก โดยมีสาระสําคัญให
สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของดําเนินการ
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ดังตอไปน้ี 
         1. จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล 

2. ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหา 

3 .  จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ห ผู เ รี ย น ไ ด เ รี ย น รู จ า ก
ประสบการณจริง  ฝกการปฏิบัติ ใหทําได คิดเปน     
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้ง
ปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงคไวในทุกวิชา 

5 .  สง เสริมสนับสนุนให ผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวก เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความ
รอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรู
ไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ  

6. จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่
มีการประสานความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ 

จากสาระสําคัญในมาตรา 24 น้ี จะเห็นวามีความ
พยายามใหผูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดที่
ตัวผูเรียนเปนหลักและมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 
นอกจากน้ีแลวยังมุงหวังใหกระบวน การเรียนการสอน 
การวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาสามารถผสมผสานเปน
กระบวนการเดียวกันอยางกลมกลืนเพ่ือใหการเรียนรู
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดน่ันเอง  

จากที่กลาวมาขางตน การพัฒนาชุดการเรียน   
การสอนใหผูเรียนสามารถสืบคนขอมูลไดตลอดเวลา 
และทุกสถานที่ จึงเปนการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนวิธีหน่ึง ดังน้ันผูดําเนินงานจึงเลือกดําเนินงานการ
สรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการออกแบบ

และเขียนแบบดวยคอมฯ 3 เรื่อง การประกอบและ   
การวิเคราะหภาพสามมิติ เน่ืองจากมีความสําคัญของ
ปญหาดังน้ี 

ความสําคัญของออกแบบและเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร 3 (Computer – Aided Design 3): การ
พัฒนาบุคลากรดานชางอุตสาหกรรมน้ัน การออกแบบ
เขียนแบบดวยคอมฯ จะมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งน้ี
เ น่ืองจาก  แบบงานถือเปนภาษาสื่อสารทางช าง
อุตสาหกรรม แบบงานจึงมีความจําเปนสําหรับงาน
วิศวกรรม ดังน้ันการออกแบบเขียนแบบดวยคอมฯ    
จึงมีความสําคัญกับการทํางานดานชางอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จึงบรรจุ
วิชาการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมฯ3 ไวใน
หลักสูตรของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ในโปรแกรมวิชาชาง
ออกแบบการผลิต   

ปญหาและสาเหตุ: ปจจุบันการจัดการเรียนการ
สอนวิชาการออกแบบและเขียนแบบดวยคอมฯ  3   
เรื่อง การประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ ยังไม
มีชุดการเรียนรูดวยตนเองในรายวิชาน้ี ทําใหนักศึกษา
ไมสามารถศึกษาคนควาดวยตนเองได สงผลใหได
ระดับคะแนนตํ่า  

แนวทางแกไขปญหา: แนวทางการแกไข
ขอขัดของ ดังกล าว เ พ่ือ พัฒนาอย างยั่ งยืนได น้ัน 
จําเปนตองพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดย
จัดเปนระบบท่ีเปดกวางใหผูเรียน มีอิสระในการเรียนรู 
สามารถศึกษาหาความรูและพัฒนาทักษะของตนได
หลากหลายรูปแบบ ศึกษาโดยไมมีขอจํากัดทั้งดาน
รูปแบบ วิธีการ เวลา และสถานที่ ตามความพรอมและ
ความตองการของแตละบุคคล ดังน้ันผูดําเนินงานจึงมี
แนวคิดที่จะสรางชุดการเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการ
ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมฯ เรื่อง การประกอบ
และการวิเคราะหภาพสามมิติ 
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2. วิธีการวิจัย 
         การเก็บขอมูลและศึกษาทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ 
ผูจัดทําไดนํามาวางแผนวิธีการดําเนินการออกแบบและ
สรางชุดเรียนรูดวยตนเอง รายวิชาการออกแบบและ
เขียนแบบดวยคอมฯ 3 เรื่อง ประกอบและการวิเคราะห
ภาพสามมิติ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังภาพที่  1 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนในการดําเนินการ 
 

จากภาพที่ 1 การดําเนินการมีรายละเอียดดังน้ี 
 

1. การศึกษาขอมูลเบื้องตนในการจัดทําโครงการ 
1.1 ศึกษาปญหา 
1.2 วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
1.3 กําหนดแนวทางแกปญหา 

2. ศึกษาแนวทางการสรางชุดเรียนรูดวยตนเอง 
2.1 ศึกษาลักษณะรายวิชาที่จะทําการเรียนจริงใน

หลักสูตร 
2.2 ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

 
2.3 ศึกษาสื่อที่ทันสมัยมากขึ้น โดยการศึกษา 

ผานตํารา สอบถามผูเช่ียวชาญ และศึกษาจากระบบ
อินเตอรเน็ตที่มีความทันสมัย 
3. การวางแผนการดําเนินงานเบื้องตน 

3.1 กําหนดกรอบแนวความคิด เปนกระบวนการ
คิดของผูดําเนินงานโครงการ 

3.2 การวางแผนระยะเวลาการดําเนินงาน 
4.  การออกแบบวัตถุประสงคของชุดเรียนรูดวยตนเอง 

4.1 การออกแบบวัตถุประสงคของชุดเรียนรูดวย
ตนเอง หลักการออกแบบและสรางวัตถุประสงค คือ 
นําหลักสูตรรายวิชาที่จะเรียนจริงมาทําการอางอิง โดย
การศึกษาหนวยเรียนที่เก่ียวของ แลววิเคราะหวัตถุ 
ประสงคหลักของรายวิชาวาในการเรียนรายวิชาน้ัน
ตองการใหผูเรียนปฏิบัติงานใดได 

4.2 การศึกษาหลักสูตรายวิชาที่ เรียนจริงใน
หลักสูตร 

4.3 การวิเคราะหงาน (Job)  เมื่อไดศึกษา
หลักสูตรรายวิชาเดิมแลว นํารายวิชาเดิมมาวิเคราะหถึง
งานหลักที่รายวิชาน้ัน 
5. การกําหนดองคประกอบชุดการเรียนรูดวยตนเอง 

5.1 เมื่อทําการออกแบบวัตถุประสงคแลว นํา
วัตถุประสงคที่ไดมาทําการกําหนดองคประกอบชุด
เรียนรูดวยตนเอง  โดยในการจัดทําชุดเรียนรูดวย
ตนเอง  เปนการเรียนเ พ่ือปรับพ้ืนฐาน   มีการนํา
วัตถุประสงคในสวนของความรูที่ไดจากการวิเคราะห
และประเมินเลือกมาใชประกอบในการกําหนดแตละ
องคประกอบ เพราะเปนการเรียนรูแบบทฤษฎี เพ่ือนํา
ความรูที่ เปนพ้ืนฐานกอนการเรียนจริงในหลักสูตร 
เ พ่ือใหการเรียนจริงในหลักสูตรบรรลุตามวัตถุ 
ประสงค โดยองคประกอบของชุดเรียนรูดวยตนเองท่ี
ไดจากการศึกษาและเก็บขอมูล  แสดงรายละเอียดของ
องคประกอบชุดเรียนรูดวยตนเองไดดังน้ี 
 
 
 

ไมผาน

ผาน

ศึกษาขอมลเบื้องตนเพื่อจัดทําโครงการ

ศึกษาแนวทางในการออกแบบและสรางชดเรียนรดวยตนเอง 

วางแผนการดําเนินงาน

วิเคราะหและออกแบบองคประกอบของชดเรียนรดวยตนเอง 

วิเคราะหและออกแบบวัตถประสงค

ออกแบบและสรางชดเรียนรดวยตนเอง

ประเมินคุณภาพ 

วิเคราะหและสรปผลการประเมินคณภาพ 
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Knowledge Behavior 

Content

Method Media

Assessmen

1. เน้ือหา 
2. วิธีการเรียนรู 
3. วิธีการประเมินผล 
4. สื่อในการเรียนรู 
 

         กระบวนการในการกําหนดองคประกอบ แสดง
รายละเอียดไดดังภาพที่ 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 กระบวนการกําหนดองคประกอบชุดเรียนรู 

ดวยตนเอง 

6. การออกแบบและสรางชุดเรียนรูดวยตนเอง  
         การออกแบบและสรางชุดเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง 
การออกแบบเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 ผูดําเนิน
โครงการไดทําการกําหนดองคประกอบตางๆขางตน
แลว จากน้ันนําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหมา
ทําการออกแบบและสราง  ชุดเรียนรูดวยตนเอง ดัง
แสดงภาพที่ 3 - 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 หนาแรกชุดเรียนรูดวยตนเอง 

 

 
 
 
 
 
 
   

ภาพท่ี 4  Main Menu เลือกสวนเน้ือหา หรือแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 เน้ือหาการประกอบภาพ 3 มิติ และการวิเคราะห
ภาพ 3 มิติ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางแบบทดสอบ 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         การประเมินคุณภาพชุดเรี ยนรู ด วยตนเอง       
ผูดําเนินงานไดออกแบบแบบประเมินความสอดคลอง
เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบประเมินคุณภาพ  และ
ไดกําหนดผูเช่ียวชาญใหทําการประเมินผล ซึ่งหัวขอ
หลักประกอบดวย ดานวัตถุประสงค ดานเน้ือหาดาน
วิธีการเรียนรู  ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อ
แผนขอมูล และดานคูมือการใชงาน ซึ่งผลการประเมิน
จากผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ปรากฏวาแบบประเมินความ
สอดคลอง ดังน้ันจึงใชแบบประเมินดังกลาวไปหา
คุณภาพของชุดเรียนรูดวยตนเอง โดยใชผูเช่ียวชาญ
ดานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรจํานวน 9 ทาน 
         ผลการประเมินคุณภาพของชุดเรียนรูดวยตนเอง 
ผูดําเนินงานไดดําเนินการประเมินโดยประกอบดวย    
6   ดาน คือ ดานวัตถุประสงค ดานเนื้อหา ดานวิธีการ
เรียนรู ดานการวัดและประเมินผล ดานสื่อแผนขอมูล 
และดานคูมือการใชงาน ซึ่งไดผลการประเมินคุณภาพ
ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพชุดเรียนรูดวยตนเอง 

หัวขอท่ีประเมิน คาเฉลี่ย  
วัตถุประสงค 4.26 
เน้ือหา 4.33 
วิธีการเรียนรู 4.40 
วิธีการวัดผล 4.54 
สื่อแผนขอมูล 4.28 
สื่อคูมือการใชงาน 4.18 
เฉล่ียรวม 4.33 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพ โดยรวม
ไดระดับคะแนนเฉลี่ย 4.33 จากระดับคะแนนเต็ม 5   
ซึ่ ง ถือว า เปนระดับที่น า พึงพอใจ  ทั้ ง น้ี เ น่ืองจาก            
ผูดําเนินงานไดอธิบายถึงขั้นตอนการใชคําสั่งตางๆ ได
ชัดเจน ซึ่งหัวขอวิธีการวัดผลไดระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการวัดผลผูดําเนินงานไดสราง
ใหครอบคลุมวัตถุประสงค สอดคลองกับเน้ือหา และ 

 
ใหเหมาะสมกับผูเรียน  จึงไดระดับคะแนนสูงสุด  แต
ระดับผลการประเมินคุณภาพที่ไดระดับคะแนนเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ ดานสื่อที่ใชและดานคูมือการใชงาน ทั้งน้ี
เน่ืองจากดานสื่อที่ใชน้ันการใชเสียงประกอบนั้น เสียง
ที่ใชไมหนักแนนหาวหาญทําใหไมนาฟง สงผลใหได
คะแนนดานน้ีตํ่า และดานคูมือการใชงาน ขนาดของ
ตัวอักษรไมชัดเจน เน่ืองจากใชขนาดตัวอักษรเล็ก
สงผลใหไดคะแนนดานน้ีตํ่า 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การดําเนินโครงการมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางชุด
การเรียนรูดวยตนเองวิชาการออกแบบและเขียนแบบ
ดวยคอมพิวเตอร 3 เรื่อง ประกอบและการวิเคราะห
ภาพสามมิติ และเพ่ือหาคุณภาพชุดการเรียนรูดวย
ตน เ อ ง วิ ช า ก า ร อ อก แบบแล ะ เ ขี ย น แบบด ว ย
คอมพิวเตอร 3 ตามหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบการ
ผลิต  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกนโดย
กําหนดสมมุติฐานดานคุณภาพ มากกวาหรือเทากับ 4 
จากเกณฑการประเมินคุณภาพ  5   ระดับ  จากการ
ดําเนินการสามารถสรุปผล ไดดังตอไปน้ี 
       1.  ไดสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชาการ
ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3  เรื่อง 
ประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ 
         2. คุณภาพชุดการเรียนรูดวยตนเองวิชา การ
ออกแบบและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 เรื่อง 
ประกอบและการวิเคราะหภาพสามมิติ มีคุณภาพที่ 
ระดับ 4.33 จากระดับคะแนนเต็ม 5 จากการประเมิน
ของผูเช่ียวชาญจํานวน 9 ทาน 
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ขอเสนอแนะ  

         จากคะแนนการประเมินจะเห็นวา การใชเสียง
ประกอบน้ันไมหนักแนนหาวหาญทําใหไมนาฟง 
ดังน้ันในการสรางชุดการเรียนรูดวยตนเองควรใช
นํ้าเสียงที่หนักแนน จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจ  
มากขึ้น 

5. เอกสารอางอิง 
[1] กรรณิกรณ แกวพิมพ. 2549. การสรางชุดเรียนรูดวย

ตนเอง เรื่อง  คําสั่งพ้ืนฐานในการเขียนแบบภาพ 2  มิติ  
ดวยคอมพิวเตอร. ปริญญานิพนธระดับปริญญาตรี 
คณะครุ ศ าสตร อุ ตสาหกรรม  มหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน. 

[2] ทวีศักด์ิ ศรีชวย.  2547. เขียนแบบวิศวกรรม  Solid 
Works. พิมพครั้งที่ 3.สํานักพิมพ ส.ส.ท.สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุน). 

[3] ประมุข  สุภกุล. 2548. การเขียนวัตถุประสงคการสอน. 
ขอนแกน. ฝายเอกสารการพิมพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน. 

[4] อุดมทรัพย กรรดิพนิชกุล. 2548. การสราง E-Learning 
แบบInteractive Style by Macromedia Captivate. กรุงเทพฯ:  
ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
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ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน   
ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 
ประภารัตน พันธพาณิชย 1   จิตรา ปนรูป   และ เพลิฬ สายปาละ2 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน ที่มีผลตอการดําเนินงานของกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน จํานวน 640 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยนําเสนอเปนตารางความถี่ คารอยละ (%), คาเฉลี่ย ( x ),             
คาความแปรปรวน ( ), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)   

ขอมูลสวนบุคคลพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุสวนใหญอยูในชวง 18-22 ป ผูกูสวนใหญ
จะอยูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จํานวนพ่ีนองสวนใหญจะมีพ่ีนอง 2 คน ที่พักอาศัยสวนใหญจะพักอยูบาน
ตนเอง รายไดตอเดือนที่นักศึกษาไดรับสวนใหญจะตํ่ากวา 3,000 บาท/เดือน คาใชจายที่นักศึกษาไดรับสวนใหญไดมา
จากบิดามารดา อาชีพของผูปกครองของนักศึกษาสวนใหญจะเปนเกษตรกร รายไดตอเดือนของผูปกครองสวนใหญ    
จะอยูระหวาง 3,001-5,000 บาท/เดือน จํานวนผูที่เคยกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสวนใหญเคยกู และสําหรับ
เหตุผลที่นักศึกษาไมเคยกูเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาสวนใหญจะไมอยากเปนหน้ี  

ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนให
กูยืมเพ่ือการศึกษา พบวานักศึกษามีความพึงพอใจดานการประชาสัมพันธ  ในดานการบริการแนะนําและใหคําปรึกษา
เรื่องการกูยืม รวมถึงในดานขั้นตอนในการขอกูยืมไดรับความสะดวกรวดเร็ว ความพึงพอใจของนักศึกษาอยูในระดับ
ปานกลาง 
 

คําสําคัญ   ความพึงพอใจ  กยศ. (กองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา)  นักศึกษา 
 
1. บทนํา 
 

        ประเทศไทยเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา การพัฒนา
ของประเทศจะพัฒนาไดรวดเร็วมากนอยเพียงใด 
_________________________________ 
         1หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 
โทรศัพท; 081-951-0919 โทรสาร: 054-711573  
E-mail: Bpom_p@hotmail.com 
         2สาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน 59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 
โทรศัพท; 086-914-9010 โทรสาร: 054-710398  
E-mail: dp-ptt@hotmail.com

 

 
จําเปนตองอาศัยปจจัยที่สําคัญยิ่ง คือ ปจจัยดาน
ทรัพยากรมนุษย และเคร่ืองมือที่สําคัญที่ชวยให      
การพัฒนา ทรัพยากรมนุษยมีศักยภาพ คือการศึกษา  
ซึ่งนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน การศึกษาของประเทศ
ไทยไดพยายามอย างยิ่ งที่ จะจัดการศึกษาใหแก
ประชาชนทุกระดับ ต้ังแตเริ่มจากในวัดในวัง ใน
ครัวเรือน ซึ่งสวนใหญผูชายจะมีโอกาสไดเขามาเรียน
มากกวาผูหญิง ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดมีการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงประเทศ  ทุกๆ ดาน ในดานการศึกษาก็
เชนเดียวกัน ไดเริ่มจัด การศึกษาเปนระบบโรงเรียน 
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และขยายการศึกษาใหประชาชนมีโอกาสไดเรียน
จํานวนมากข้ึน ทั่วถึงขึ้น และเรียนสูงขึ้น โดยมิได
จํากัดอยูเฉพาะเจานายราชตระกูลเทาน้ัน การศึกษา
ความพึงพอใจ เปนป จจั ยที่ สํ าคัญปจจั ยห น่ึงใน
กระบวนการพัฒนาฯ เปนสิ่งที่ จะทําใหมนุษย มีการ
พัฒนาเพ่ือใหมนุษยมีศักยภาพ  มีความรูความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตางๆ เพ่ือรองรับความเจริญ   
ทางเศรษฐกิจ และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน 
ขอ งป ร ะ เ ท ศ รั ฐ บ า ล  โ ด ย ก ร ะท ร ว ง ก า ร ค ลั ง 
กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได
พิจารณาเห็นถึงความสําคัญ อยางยิ่งของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเพ่ือรองรับความเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศจึงเห็นสมควรกําหนดเปนนโยบายสนับสนุน
ภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาในขณะเดียวกันเพ่ือ
แกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษาในสังคมดวย
การใหโอกาสแกนักเรียน นักศึกษาที่ดอยโอกาสจึง
กําหนดเปนนโยบายใหภาค รัฐบาลสนับสนุนทาง
การเงินโดยการจัดต้ังกองทุน  เงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
แกนักเรียน นักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
[1]  และเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 คณะรัฐมนตรี   
(นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี) มีมติเห็นชอบใน
หลักการโครงการจัด ต้ังกองทุนเ งินให กู ยืม เ พ่ือ
การศึกษาโดยมีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ  3 หนวยงาน 
คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และ
ทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทํา
หนาที่เปนผูบริหารและจัดการเงินใหกูยืม และเริ่มให
นักเรียน นักศึกษากูยืมไดต้ังแตปการศึกษา 2539 เปน
ตนมาบนพ้ืนฐานของหลักการวา  "เพ่ือใหเงินกูยืมแก
นักเรียน นักศึกษาซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย
สําหรับศึกษาตอต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้ง
สายสามัญ และสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีใน
ประเทศรวมท้ังการศึกษานอกระบบตอเน่ืองจากระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนตามหลักสูตร  และประเภทท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดโดยนักเรียน นักศึกษา
จะตองชําระคืนพรอมดอกเบี้ยอัตราตํ่าเมื่อจบการศึกษา
แลว" ภายหลังเมื่อรัฐเห็นความสําคัญของกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ออกพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2541 และจัดต้ัง
สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาอยูในการ
กํา กับ ดูแลของกระทรวงการค ลังส งผลใหการ
ดําเนินงาน กยศ. มีความมั่นคงถาวรข้ึน [2] 
 

         สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ไดเริ่มดําเนินการงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้นแก ผูที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอยซึ่งดอย
โอกาสทางการศึกษา และในปจจุบันรัฐไมไดมีกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของ กยศ. เพียงอยางเดียวอาจมี
สาเหตุมาจากการใหบริการของคณะกรรมการที่อาจจะ
จัดสรรเงินกูยืมเหลาน้ีไปอยางไมมีประสิทธิภาพ 
สังเกตไดจากนักศึกษาที่มีฐานะดีบางคนก็ไดสิทธิใน
การขอกูยืมเงินจากกองทุนรวมถึงการนําเงินที่ไดจาก
การกูไปใชในทางท่ีผิดก็จะทําใหงบประมาณเพ่ือ
การศึกษาน้ันจมอยู ไมไดกอใหเกิดการพัฒนาดาน
การศึกษา เลยรวมถึงระเบียบขอบั งคับและการ
ดําเนินการขอเงินกูจากกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา    
ก็อาจจะมีหลายขั้นตอนทําใหยากตอการสมัคร และ
การประชาสัมพันธที่อาจจะยังไมทั่วถึงดวย  
          

         ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษามุงเนนใน
เรื่องของความพึงพอใจในวิธีการดําเนินงานตาม
นโยบายกองทุ น เ งิน ให กู ยื ม เ พ่ื อก า รศึ กษ า ใน
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน         
เพ่ือใหทราบปญหาในการดําเนินงานที่เกิดขึ้น ซึ่งจะ 
ทําใหทราบถึงความพึงพอใจที่มีตอกองทุนใหกูยืม           
เพ่ือการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน รวมถึงทราบปญหาและ       
แนวทางแกไขปญหาที่ เ ก่ียวกับกองทุนใหกูยืมเพ่ือ
การศึกษาซึ่ งขอมูลที่ ไดรับ น้ันสามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนการดําเนินงานของกองทุน 
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาได และสามารถนําเสนอตอ
หนวยงานที่ เ ก่ียวของใหพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานเก่ียวกับกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษาตอไป 
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คณะ จาํนวนประชากร สดัสวน จาํนวนตัวอยาง 

คณะบรหิารธรุกจิและศิลปศาสตร 373 
 

373 x 246 
       640 

143.37 = 143 
 

คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารเกษตร 164   164 x 246 
       640 

63.03 =  63 
 

คณะวศิวกรรมศาสตร 103   103 x 246 
        640 

39.59 =  40 

รวม 640  246 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 การออกแบบการสอบถาม 
 

         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยมีแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย คือ 
แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดมาจากการ
เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดมาจาก
รายงานการวิจัยตางๆ  ตํารา  บทความ  เอกสารที่
เ ก่ียวของ  จากหองสมุดมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลลานนา นาน ขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ และ
ฐานขอมูลออนไลน มีระยะเวลาในการวิจัยระหวาง
เดือนตุลาคม 2551- กันยายน 2552 
 

2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร คือ นักศึกษาที่กูเงินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เปนนักศึกผูกูเงิน 
รายเกา มีจํานวน 640 คน 
 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้ 
มาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา  นาน  ที่ เปนนักศึกษาผู กูรายเกา  โดยกลุม
ตัวอยางสําหรับการศึกษาเชิงประยุกตครั้งน้ี 640 คน 
โดยยอมรับใหมีความคลาดเคล่ือนไดไมเกินรอยละ 5 
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และกําหนดความมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05 
 

2.3 วิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง 
 

         วิธีการกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  
โดยใชตารางกําหนดกลุมตัวอยาง ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% กลุมตัวอยางทั้งหมดเทากับ 640 คน จากการคิด
สูตรสามารถคํานวณไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 n    =               N 
                      1+Ne2                       

 N   =         640 
 e    =         0.05 
จะได  n    =                 640                                   
  1 + 640 (0.05)2 
     n    =                640 

1 + 1.6 
 n    =          246   คน 
 
         ดังน้ัน จึงจะใชกลุมตัวอยางที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% เทากับ 246 คน 
 

2.4 วิธีการสุมตัวอยาง 
 

         เน่ืองจากนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน มีกลุมตัวอยางที่สุมไว 246 คน 
ดังน้ัน จึงมีการสุมแบบสอบถามในเขตมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 3 คณะ ซึ่งชุด
แบบสอบถามมีจํานวนดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 การคํานวณหากลุมตัวอยาง 

 

2.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 

         เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ 
แบบสอบถามประกอบดวยเน้ือหา 3 ขั้นตอน คือ 
 

ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับ ปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม 
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         ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของการ 
ใชบริการของนักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) จํานวน 5 ขอ  
 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ   
 

2.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         1. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการทําวิจัย 
2. รวบรวมขอมูลจากตัวอยางประชากรโดยใช

แบบสอบถาม 
3.  แจกแบบสอบถาม  โดยมุ งศึกษาถึงความ       

พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี         
ราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
(กยศ.) 

4. เก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
5. จัดทํารายงานผล และเขียนสรุปผลการวิจัย  
6. นําเสนอรายงาน และสงรายงานรูปเลม 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

ผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลลานนา  นาน         
ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคล แสดง
ผลการวิจัย ไดดังน้ี    

1. เพศ: ผูตอบแบบสอบถามแบงเปน เพศชาย 
และเพศหญิง ในสัดสวนรอยละ 53.3 และ 46.7 
ตามลําดับ ดังภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 

         2. อายุ: ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดอยูในชวง
อายุต้ังแต 18-22 ป คิดเปนรอยละ 74.8 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด  และผูตอบแบบสอบถาม      
นอยที่สุดอยูในชวงอายุ 28 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.4 
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังภาพที่ 2 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 

3. คณะ: ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยูใน 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 58.1 
ขอ ง ผู ต อบแบบสอบถ าม ท้ั งหมด  และผู ต อบ
แบบสอบถามนอยที่สุด อยูในคณะวิศวกรรมศาสตร 
คิดเปนรอยละ 16.3 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ดังภาพที่ 3                                                  
 
  
 
 
 
 
 

4. พ่ีนอง: ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดมีพ่ีนอง
จํ านวน  2  คน  คิด เปน  รอยละ  66 .7  ของผู ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามนอย
ที่สุดมีพ่ีนองจํานวน 4 คนขึ้นไป คิดเปนรอยละ 4.5 
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังภาพที่ 4                                     
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 เพศ 

ภาพท่ี 2 อายุ 

ภาพท่ี 4 พ่ีนอง 

ภาพท่ี 3 คณะ 
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          5. ท่ีพักอาศัย: ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด   
พักอาศัยอยูที่บานตนเอง คิดเปนรอยละ 38.6 ของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถาม
นอยที่สุด พักอาศัยอยูที่อพารตเมนต คิดเปนรอยละ 9.3
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังภาพที่ 5   
  
  
  
 
 
 
 
 

6. รายไดของนักศึกษาท่ีไดรับตอเดือน: ผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ตํ่ากวา 2,000 บาท/เดือน 
คิดเปนรอยละ 53.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ 6,001 บาท     
ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.8 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด ดังภาพที่ 6 
  
  
 
 
 
 
 

7. รายไดของคาใชจ าย ท่ีท านได รับ : ผูตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุด คือ บิดาและมารดา คิดเปน 
รอยละ 73.2 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และ
ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คืออื่นๆ (โปรดระบุ)  
คิดเปนรอยละ 0.8 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด   
ดังภาพที่ 7  
 
  
 
 
 

         8. อาชีพของผูปกครอง: ผูตอบแบบสอบถาม  
มากที่สุด คือ เกษตรกร คิดเปนรอยละ 41.5 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามนอย
ที่สุดมีอาชีพทํางาน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 
5.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ดังภาพที่ 8  
  
  
 
 
 
 
 
         9. ร าย ได ต อ เ ดื อนของ ผู ปกครอง : ผู ต อบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ ตํ่ากวา 3,001-5,000 บาท/
เดือน คิดเปนรอยละ 47.2 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ 5,001-
7,000 บาท /เ ดือน  คิด เปนรอยละ  13.8 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดดังภาพที่ 9         
  
 
 
 
 
 
 
         10. ผูท่ีเคยกูยืมเงินกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา: 
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ผูที่เคยกูยืม คิดเปน
รอยละ 70.3 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และ
ผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ ผูที่ไมเคยกูยืม       
คิดเปนรอยละ 29.7 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
ดังภาพที่ 10                           

  

 

 

 

ภาพท่ี 5 ท่ีพักอาศัย 

ภาพท่ี 6 รายได 

ภาพท่ี 7 ท่ีมาของรายได 

ภาพท่ี 8 อาชีพของผูปกครอง 

ภาพท่ี 9 รายไดของผูปกครอง 

ภาพท่ี 10 เคยกูหรือไมกู 
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ระดับคะแนนความคิดเห็น ความพงึพอใจ Mean Std. 
Deviation 1 2 3 4 5 

แปลผล 

ารประชาสมัพนัธเร่ือง
องทนุใหกูยมืเพือ่การศึกษา
องมหาวิทยาลัย 

3.24 1.173 22 
(8.9) 

35 
(14.2) 

95 
(38.6) 

49 
(19.9) 

45 
(18.3) 

ปาน
กลาง 

ารบริการแนะนาํและให
าปรึกษาเร่ืองการกูยมืของ
องทนุใหกูยมืเพือ่การศึกษา
องมหาวิทยาลัย 

3.20 0.953 16 
(6.5) 

32 
(13.0) 

98 
(39.8) 

88 
(35.8) 

12 
(4.9) 

ปาน
กลาง 

ั้นตอนในการขอกูยมืไดรับ
วามสะดวก รวดเร็ว 

3.06 1.036 19 
(7.7) 

42 
(17.1) 

117 
(47.6) 

42 
(17.1) 

26 
(10.6) 

ปาน
กลาง 

วามพรอมในการจัดเตรียม
อกสารขอกูยมืเงินของกองทนุ 

3.28 0.920 
10 

(4.1) 
28 

(11.4) 
113 

(45.9) 
74 

(30.1) 
21 

(8.5) 
ปาน
กลาง 

ารเดนิทางของผูปกครองที ่
ปลงนามคํ้าประกันตอ
จาหนาทีต่ามภูมิลําเนาของ
กัศึกษา 

3.24 0.965 13 
(5.3) 

31 
(12.6) 

109 
(44.3) 

71 
(28.9) 

22 
(8.9) 

ปาน
กลาง 

ายคาเทอมผานมหาวทิยาลัย 3.59 0.880 5 
(2.0) 

16 
(6.5) 

88 
(35.8) 

103 
(41.9) 

34 
(13.8) 

มาก 

าใชจายรายเดอืนจายผาน
นาคารกรุงไทย 

3.52 1.041 
8 

(3.3) 
33 

(13.4) 
72 

(29.3) 
88 

(35.8) 
45 

(18.3) 
มาก 

กูยมืสามารถเบกิถอนเงินกูได
นวันทีเ่ดยีวกับวันเกิดของผูกู
นทกุเดอืน 

3.64 0.962 4 
(1.6) 

22 
(8.9) 

83 
(33.7) 

86 
(35.0) 

51 
(20.7) 

มาก 

งเงินคาเทอมทีไ่ดเปรียบเทยีบ
บคาเทอมทีเ่กิดข้ึนจริง 

3.54 0.906 5 
(2.0) 

19 
(7.7) 

97 
(39.4) 

89 
(36.2) 

36 
(14.6) 

ปาน
กลาง 

 

         11.  ผู ท่ี ไม เ คย กู ยื ม เ งินกอง ทุนให กู ยื ม เ พ่ื อ
การศึกษา: ผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ผูที่เคย
กูยืม คิดเปนรอยละ 69.9 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด และผูตอบแบบสอบถามนอยที่สุด คือ ผูที่    
ไมรูจักองทุนใหกูยืม คิดเปนรอยละ 11.4 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด ดังภาพที่ 11                               
  

 
 
 
 
 
 

         สวนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนใหกูยืม
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 

ตารางท่ี2 แสดงตารางความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

ตารางที่ 3 แสดงตารางความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
(ตอ) 

หมายเหตุ:  1. คาท่ีอยูวงเล็บ คือ คารอยละ 
  2. ระดับคะแนนความคิดเห็น 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  
3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยที่สุด 
 

         สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

         ขอท่ี  1  ระยะเวลาในการดําเนินงานของฝาย
กิจการนักศึกษาท่ีเ ก่ียวของกับเงินกูควรมีการสง 
เอกสาร และออกเงินกูใหกับนักศึกษาใหเร็วขึ้น 

         ขอท่ี 2 ควรมีความพรอมในการดําเนินงาน เรื่อง
เอกสารกอนที่จะใหนักศึกษากรอกแบบฟอรมการกูยืมเงิน 

         ขอท่ี 3 เวลาไปติดตอสอบถามเรื่องการทําสัญญา
เงินกูเจาหนาที่ควรใหคําปรึกษาที่ดีกับนักศึกษา 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         สรุปผล  นักศึกษามหาวิทยาลัย เทคโนโลยี       
ราชมงคลลานนา นาน มีทัศนคติในทางบวกในความ
พึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี         
ราชมงคลลานนา นาน ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ.) มาก ในดานจายคาเทอมผานมหาวิทยาลัย ดาน
คาใชจายรายเดือนจายผานธนาคารกรุงไทย ดานผูกูยืม
สามารถเบิกถอนเงินกูไดในวันเดียวกับวันเกิดของ       
ผู กูในทุกเดือน  ดานสามารถชําระหน้ีให เสร็จสิ้น
ทั้งหมดภายในเวลา 15 ป และ ระดับความพึงพอใจ

ระดับคะแนนความคิดเห็น ความพึงพอใจ Mean Std. 
Deviation 1 2 3 4 5 

แปลผล 

10.วงเงินคาใชจายในแตละ
เดือนที่ไดรับ 

3.32 0.964 9 
(3.7) 

33 
(13.4) 

101 
(41.1) 

76 
(30.9) 

21 
(11.0) 

ปาน
กลาง 

11.สามารถชําระหนี้เม่ือ
สําเร็จการศึกษาแลว 2 ป 

3.50 1.068 11 
(4.5) 

27 
(11.0) 

84 
(34.1) 

75 
(30.5) 

49 
(19.9) 

ปาน
กลาง 

12.การชําระหนี้ในอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 

3.61 0.999 10 
(4.1) 

14 
(5.7) 

87 
(35.4) 

86 
(35.0) 

49 
(19.9) 

ปาน
กลาง 

13.สามารถชําระหนี้ใหเสร็จ
สิ้นทั้งหมดภายในเวลา 15 ป  3.58 1.034 

8 
(3.3) 

27 
(11.7) 

76 
(30.9) 

85 
(34.6) 

50 
(20.3) มาก 

14.สามารถชําระหนี้ไดทั้งราย
ปและรายเดือน 

3.63 0.997 6 
(2.4) 

21 
(8.5) 

85 
(34.6) 

80 
(32.5) 

54 
(22.0) 

ปาน
กลาง 

15.สามารถชําระหนี้ไดที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน)ทุกสาขา 

3.84 0.966 3 
(1.2) 

15 
(6.1) 

74 
(30.1) 

80 
(32.5) 

74 
(30.1) 

มาก 

รวม 3.45   0.543 149 
(23.2) 

395 
(61.7) 

1,379 
(215.4) 

1,172 
(183.1) 

589 
(92.0) 

ปาน
กลาง 

ภาพท่ี 11 เหตุผลท่ีไมกู 
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ระดับปานกลาง ดานการประชาสัมพันธเรื่องกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดานการบริการ
แนะนําและใหคําปรึกษาเรื่องการกูยืมของกองทุนให
กูยืมเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดานขั้นตอนในการ
ขอกูยืมไดรับความสะดวกรวดเร็ว ดานความพรอมใน
การจัดเตรียมเอกสารขอกูยืมเงินของกองทุน ดานวงเงิน
คาเทอมท่ีไดเปรียบเทียบกับคาเทอมที่เกิดขึ้นจริง ดาน
วงเงินคาใชจายในแตละเดือนที่ไดรับ ดานการสามารถ
ชําระหน้ีเมือสําเร็จการศึกษา แลว 2 ป ดานการชําระ
หน้ีในอัตราดอกเบี้ย 1 ตอป  
 

ขอเสนอแนะ 
 

         1. สําหรับนักศึกษา ควรจะมีการใหขอมูลขาวสาร
เ ก่ียวกับกองทุนให กูยืมเ พ่ือการศึกษา  (กยศ . )กับ
นักศึกษา อยางทั่วถึง 
         2. สําหรับพนักงานหรือเจาหนาท่ี ที่เก่ียวของใน
การใหขอมูลขาวสารแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน 
ดานการประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธให
ทั่วถึงและมีความชัดเจนมากขึ้น มีใจในการใหบริการ  
 

         ข อ เ สนอแนะสํ า ห รั บก า ร วิ จั ย ใ นอน าคต           
จากการศึกษา  เรื่ องความพึงพอใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน          
ตอกองทุนใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเรื่องกองทุนใหกูยืมที่ ผูกพันกับ
รายไดในอนาคต  (กรอ . )  เ พ่ือจะไดใช เปนขอมูล
เบื้องตนและเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของกองทุน
ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. เอกสารอางอิง 
[1] สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2545. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2544 - 2549). 
กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 

[2] กยศ .  กอง ทุนให กู ยื ม เ พ่ื อการศึ กษา .  2 5 50. 
(ออนไลน). แหลงที่มา http://www.studentloan.or.th. 
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ผลสัมฤทธิแ์ละเจตคติตอการเรียน วิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาช้ันปที่  3  
หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ที่ไดรับการสอน

โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ 
 

วรรณิดา  ประสพธรรม 1 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 หลักสูตรการตลาด ที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนเพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ 
ของนักศึกษาหลักสูตรการตลาด  โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการเงินธุรกิจ และแบบวัดเจตคติตอวิชาการเงิน
ธุรกิจในการเก็บขอมูลกอนและหลังที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธิ์ ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ เมื่อไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวย
เทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
การเงินธุรกิจ กอนไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์  ระดับเจตคติ    
ตอวิชาการเงินธุรกิจกิจของนักศึกษา หลังไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธ์ิ สูงกวา กอนไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจ ของนักศึกษาเมื่อไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คําสําคัญ    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติ  การแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์  วิชาการเงินธุรกิจ

1.  บทนํา 
 

         คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เริ่มกอต้ังเมื่อป    
พ.ศ. 2542 เปดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง  ( เปดสอนเฉพาะภาคสมทบ  ในหลักสูตร
คอมพิวเตอรธุรกิจ) ปริญญาตรี 4 ป และระดับปริญญา
ตรี 2 ปตอเน่ือง โดยเปดสอนทั้งสิ้น 3 สาขา ไดแก      
1) สาขาบริหารธุรกิจ มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
การจัดการ หลักสูตรการตลาด และหลักสูตรระบบ 
 
 

         1 หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพยีง จ.นาน 55000  
โทรศัพท: (054)711-573 โทรสาร: (054)711-573   
Email: nunjung_12@hotmail.com 

 

สารสนเทศ  2) สาขาการบัญชี  มี  1 หลักสูตร  คือ 
หลักสูตรการบัญชี 3) สาขาศิลปศาสตร มี 1 หลักสูตร 
คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ   
ซึ่งนักศึกษาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ป และระดับ
ปริญญาตรี  2 ปตอเน่ือง  สาขา  บริหารธุรกิจ  ทั้ง  3 
หลักสูตร และสาขาการบัญชี จะตองเรียนวิชาการเงิน
ธุรกิจ  ซึ่งเปนพ้ืนฐานวิชาชีพ  จึงจะเปนไดวา  วิชา
ดังกลาวเปนวิชาที่มีความสําคัญยิ่งกับนักศึกษาสาย
บริหารธุร กิจและจากที่ ผู วิจั ย เปนอาจารย ผูสอน
หลักสูตรการตลาด และไดทําการสอนรายวิชาการเงิน
ธุรกิจ ใหกับนักศึกษาการตลาดมาเปนเวลาไมนอยกวา 
4 ป จึงสังเกตเห็นปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน  
คือ นักศึกษาหลักสูตรการตลาด มีเจตคติที่ไมดีกับ
วิชาการเงินธุรกิจ เน่ืองจากลักษณะวิชาการเงินธุรกิจ 
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เปนวิชาคํานวณ ประกอบกับ ลักษณะของตัวนักศึกษา
การตลาด มักจะไมชอบวิชาที่มีลักษณะคํานวณเปน
พ้ืนฐานอยูแลว จึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมคอย
ดี โดยเฉพาะนักศึกษากลุมที่ผลการเรียนออน ยิ่งมีเจต
คติไมดีกับวิชาการเงินธุรกิจ และจากการใหนักศึกษา
แบงกลุมกันเองทํารายงาน นักศึกษาที่เรียนดี ก็มักจับ
กลุมกันเอง และเหลือนักศึกษาที่เรียนไมเกง จับกลุม
กัน จึงทําใหนักศึกษาที่เรียนไมเกง มีผลงานออกมาไม
ดีเทาทีควร และทําใหไมอยากเรียน ดังน้ัน ผูวิจัย จึงได
คิดโครงการวิจัยโดยนํานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ดี และ
ไมดี มาคละกัน โดยใชการจัดการเรียนแบบรวมมือดวย
เทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ เพ่ือใหนักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ดี ชวยนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ไมดี 
 

2. วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย 
 

         1. คัดเลือกหนวยการเรียน 
            1.1 วิเคราะหคําอธิบายรายวิชาการเงินธุรกิจของ
นักศึกษาหลักสูตรการตลาด รหัส 50 จากเอกสารหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตประจําป2548 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือนํามากําหนดหนวย
เรียนในวิชาการเงินธุรกิจ 

1.2 คัดเลือกหนวยเรียนในวิชาการเงินธุรกิจ เพ่ือ
นํามาทําการวิจัย โดยเลือกหนวยเรียนเรื่องคาของเงิน
ตามเวลา เน่ืองจากหนวยเรียนดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาจาก
การเรียนการสอนที่ผานมาหลายป นักศึกษาที่เรียน
มักจะไดคะแนนในหนวยเรียนน้ี นอยกวาหนวยอื่นๆ 
และเปนหนวยเรียนที่นักศกึษาเขาใจไดยาก 
 

         2. ออกแบบการเรียนการสอน 
             2.1 กําหนดวัตถุประสงคนําทางของหนวยเรียน
เรื่องคาของเงินตามเวลา  

2.2 จัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของหนวยเรียน โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอน   
โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุม
คละผลสัมฤทธิ์   

2.3 จัดเตรียมสื่อการสอน เชน เอกสารการสอน 
แบบฝกหัด และกิจกรรมใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
นําทางของหนวยเรียน 

 

         3. สรางเคร่ืองมือที่นําไปใชในการวิจัย 
3.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา การเงิน

ธุรกิจ หนวยเรียนเรื่องคาของเงินตามเวลา 
3.2 แบบวัดเจตคติในการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ 
 

4. นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปหาคุณภาพเครื่องมือ 
5. นําเครื่องมือไปใช 
6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห และรายงานผลการทดลอง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

          ประชากรที่ทําการศึกษาครั้งน้ี  คือ  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ระดับ
ปริญญาตรีช้ันปที่ 3 หลักสูตร 4 ป หลักสูตรการตลาด 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
จํานวน 11 คน ทําการสุมตัวอยาง รอยละ 100 จะได
จํานวนตัวอยาง 11 ตัวอยาง โดยทําการสํารวจชวงเดือน 
มิถุนายน – กรกฎาคม 2552 ซึ่งเปนชวงเทอม 1/2552 
 

ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ 
 

         1. วิธีสอนโดยแบบรวมมือแบบแบงกลุมตาม
ผลสัมฤทธิ์ 
 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ 
2. เจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์และ  
เจตคติตอทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษา
ช้ันปที่ 3 หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา นาน ที่ไดรับการสอน โดยการจัดการ
เรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ 
แบงออกเปน 2 เครื่องมือคือ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
วิชาการเงินธุรกิจ และแบบวัดเจตคติตอวิชาการเงิน
ธุรกิจ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงได ดังน้ี 
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         1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วิชาการเงินธุรกิจ 
            1.1 ออกแบบทดสอบวิชาการเงินธุรกิจ หนวย
เรียนเรื่อง คาของเงินตามเวลา เปนแบบทดสอบปรนัย
จํานวน 15 ขอ ชนิดมีตัวเลือก 4 ตัวเลือก  

1.2 เกณฑการใหคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 15 
คะแนน โดยตอบถูกเทากับ ขอละ 1 คะแนน และตอบ
ผิดเทากับ ขอละ 0 คะแนน 

2. แบบวัดเจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ โดยแบง
แบบวัดเจตคติออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
เปนคํ าถามที่ ถาม เ ก่ียว กับสถานภาพของผู ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ช้ันและเกรด
เฉล่ียสะสม   

 

ตอนที่ 2 เจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจเปนคําถาม
ที่ใหผูตอบแบบวัดเจตคติในวิชาการเงิน ใสระดับ    
เจตคติกอนและหลังไดรับการสอนโดยการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือ  ดวย เทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธิ์ โดยระดับเจตคติมี 5 ระดับ คือ 

5   หมายถึง   มีเจตคติในระดับที่ดีมากที่สุด 
 4   หมายถึง   มีเจตคติในระดับที่ดีมาก 
 3   หมายถึง   มีเจตคติในระดับปานกลาง 
 2   หมายถึง   มีเจตคติในระดับที่นอย 
 1   หมายถึง   มีเจตคติในระดับที่นอยที่สุด 
 

             ตอนที่ 3 เจตคติอื่นๆ  เปนคําถามปลายเปด   
เพ่ือวัดเจตคติอื่นๆ  
 

         3. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ มีวิธีการทําดังน้ี 
 

             3.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเงิน
ธุรกิจ และแบบวัดเจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ ที่สราง
เสร็จเรียบรอยแลวไปเสนอผูเช่ียวชาญ เพ่ือพิจารณา
ความถูกตอง ความเท่ียงตรง และความครอบคลุม   
ตามเน้ือหา 
 

             3.2 แกไข และปรับปรุง แบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธิ์ทางการเงินธุรกิจ  และแบบวัดเจตคติใน
วิชาการเงินธุรกิจ ตามท่ีผูเช่ียวชาญเสนอแนะ 
 

             3.3 ทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเงินธุรกิจ 
ทดสอบกอนเรียนหนวยเรียนเรื่อง คาของเงินตามเวลา 
กับกลุมตัวอยาง จากนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ปที่ 3 
(4 ป)  ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 100 ของกลุมประชากร 
จํานวน 15 ขอ ใชเวลาในการทําแบบ ทดสอบ 2 ช่ัวโมง 

2. นําผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบกอนเรียนคละผล 
สัมฤทธิ์ เพ่ือทําการแบงกลุมการเรียนได 3 กลุม (กลุม
ละ 4 คน 2 กลุม กลุมละ 3 คน 1 กลุม) เพ่ือรับ การ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุม
คละผลสัมฤทธิ์ ในหนวยเรียนเรื่อง คาของเงินตามเวลา 

3. เมื่อการเรียนการสอนไดดําเนินจนครบตาม
วัตถุประสงคของหนวยเรียนเรื่อง คาของเงินตามเวลา 
โดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ ในหนวยเรียนไดจบลง นํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเงินธุรกิจ หลังเรียน
ใหกลุมตัวอยางทดสอบ โดยใชเวลา 2 ช่ัวโมง 

4. แจงผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบทั้งกอนเรียน 
และหลังเรียน ใหกลุมตัวอยางทราบ จากนั้นนําแบบวัด
เจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ ใหกลุมตัวอยางทํา โดยใช
เวลา 20 นาที 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

         ผู วิจัยได เก็บรวบรวมขอมูล  แลวนํามาขอมูล     
มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  โดยมีขั้นตอน
การวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

         1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ
เงินธุรกิจ กอนและหลังการใชการจัดการเรียนการสอน
แบบรวมมือ  โดยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์    
โดยใชโปรแกรมสําเร็จทางสถิ ติเ พ่ือการวิจัยทาง   
สังคมศาสตร 
         2. เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจกอน 
และหลังการใชการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
โดยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร  
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         3. คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในวิชาการเงิน
ธุรกิจ ดวยการทดสอบความสัมพันธของขอมูลเชิงกลุม 
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร  
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

         สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม 
SPSS ในสถิติ ดังน้ี 
         1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) 
คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation : S.D.) และแปรผลตามเกณฑดังน้ี 

4.51 - 5.00 หมายถึง มีเจตคติในระดับที่ดีมาก
ที่สุด 

3.51 - 4.50 หมายถึง มีเจตคติในระดับที่ดีมาก 
2.51 - 3.50 หมายถึง มีเจตคติในระดับที่ดีปานกลาง          
1.51– 2.50 หมายถึง มีเจตคติในระดับที่ดีนอย 
1.00– 1.50 หมายถึง มีเจตคติในระดับที่ดีนอยที่สุด 
 

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ 

กอนและหลังการใชการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือ โดยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ โดยใช
สถิติ ที 

3. คํานวณเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจ 
โดยใชสถิติ ที 

4. คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในวิชาการเงิน
ธุรกิจ ดวยการทดสอบความสัมพันธของขอมูลเชิงกลุม 
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ เพียรสัน 

 
 
 
 
 
 

3. ผลและการอภิปราย 
         จากการวิเคราะหขอมูลไดผลการวิจัย ดังตอไปน้ี 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ

เงินธุรกิจกอนและหลังการใชการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือ โดยเทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธ์ิ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
เพ่ือการวิจัยทางสังคม ศาสตร  

 

** p < 0.01 
 

         จากตารางที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา การเงินธุรกิจ หนวยเรื่อง คาของเงินตามเวลา กอน
และหลัง ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ หนวยเร่ืองคา
ของเงินตามเวลา กอนและหลังไดรับการสอน
โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 

 จํานวน x  S.D. สถิติทดสอบ  t 
คะแนนกอน
เรียน

11 6.55 1.864 -18.380**

คะแนนหลัง
เรียน

11 11.09 2.343 
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ภาพท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตาง ของระดับเจตคติ

ตอวิชาการเงินธุรกิจ กอนและหลังไดรับการสอน
โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจกอนและ
หลังการใชการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
โดยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

 

 จํานวน x  S.D. สถิติทดสอบ  t 

กอนใช 11 2.5576 .80237 -13.143** 

หลังใช 11 3.6727 .57539  

    ** p < 0.01 
 

         จากตารางที่ 2 พบวา ระดับเจตคติตอวิชาการเงิน
ธุรกิจกอนและหลัง ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียน
แบบรวมมือ  ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์         
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ระหวาง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติในวิชาการ
เงินธุรกิจ ของนักศึกษา เม่ือไดรับการสอนโดย
การจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ 

 

คะแนน N r Sig 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 11 .904** .000 
เจตคติในวิชาการเงินธุรกิจ 11   

      ** P < 0.01 

         จากตารางที่ 3 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจ ของนักศึกษาเมื่อไดรับ  
การสอน โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ มีความสัมพันธกัน (r= .904) 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษา ผลสัมฤทธิ์และเจตคติตอการเรียน 
วิชา การเงินธุรกิจของนักศึกษาช้ันปที่ 3 หลักสูตร
การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ที่ไดรับการสอนโดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ ผู วิจัยไดสรุป
ผลการวิจัย และขอเสนอแนะ ดังน้ี 
         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ เมื่อได 
รับการสอนการจัดการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการเงินธุรกิจกอนไดรับการสอน โดยการจัดการ
เรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ 
ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ นราพร จิวัฒนาชวลิตกุล. 
(2551) [1]  สมวุฒิ ชัยกิจ. (2546)[2] และดวงกมล 
สาโรชสัมพันธ. (2550)[3] ที่มีผลการวิจัยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
ร วมมื อด ว ย เทค นิคแบ งก ลุ มคละผลสั มฤทธิ์ มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น อาจเปนเพราะการเรียนการสอน
แบบรวมมือ จะทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนใน
การเรียนมากข้ึน และมีการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู
ซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดการเรียนรูไดงายขึ้น สงผลทํา
ใหเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จึงสูงขึ้นดวย 
 

         2. นักศึกษามีระดับเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจ 
หลังไดรับการสอน โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ 
ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธ์ิ สูงกวา กอนไดรับ
การสอน โดยการจัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของ   
สมวุฒิ ชัยกิจ.(2546) ที่มีผลการวิจัยวา ระดับเจตคติมี
ระดับที่สูงขึ้น เมื่อไดรับการสอน โดยการจัดการเรียน
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แบบรวมมือ  ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์     
อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ 
ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น  เ น่ืองจากเขาใจในเน้ือหาวิชา
การเงินธุรกิจมากขึ้น จึงทําใหระดับเจตคติตอวิชา 
การเงินธุรกิจสูงขึ้นดวย 
 

         3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติตอวิชา 
การเงินธุรกิจ ของนักศึกษาเมื่อไดรับการสอน โดยการ
จัดการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละ
ผลสัมฤทธิ์  มีความสัมพันธกัน  กลาวคือ  ถาระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ มีระดับที่สูง 
จะทําใหระดับเจตคติตอวิชาการเงินธุรกิจ มีระดับที่  
สูงดวย อาจเปนเพราะการจัดการเรียนการสอนแบบ
รวมมือ ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ เปนการ
จัดการเรียนการสอนที่มี กิจกรรมใหมีการทํางาน
รวมกัน สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น และทําให 
เกิดการแขงขันกันระหวางกลุม จึงทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สงผลใหเจตคติตอวิชาการเงิน
ธุรกิจสูงขึ้นตามไปดวย 
 

ขอเสนอแนะ 
 

         1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยการสอน
แบบรวมมือ  ดวยเทคนิคแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ 
ผูสอนจะตองหากิจกรรมที่ นักศึกษารูสึกทําแลวมี
ความสุข และทําใหเกิดการเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด 
เพ่ือทําใหนักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
         2. มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมใหอาจารยผูสอน    
ที่มีความสนใจเ ร่ืองเทคนิคการสอนแบบรวมมือ       
เพ่ือเปนการเสริมทักษะใหอาจารยมากขึ้น 
        3. การนําเทคนิคการสอนแบบรวมมือ ดวยเทคนิค
แบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ เปนวิธีการสอนทางเลือกหน่ึง 
ที่ทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ที่เพ่ิมขึ้นแตถาอาจารย
เสริมเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ สอดแทรก ก็จะทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ทัศนคติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีตอรายวิชา กลยุทธการตลาด 
และการวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

ฐาณิญา   อิสสระ1  
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ทัศนคติตอรายวิชากลยุทธการตลาดและ
การวางแผน 3) เปรียบเทียบระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน จําแนกตามเพศ 
ระดับช้ันและเกรดเฉล่ียสะสม การเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตรการตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กลยุทธการตลาดและการวางแผน ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2552 จํานวน 50 คน โดยใชแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวมมาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหขอมูลใชสถิติตางๆ ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และใชคาสถิติ t – test และ F – test ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษาเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10 
และเพศหญิง มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 90 ศึกษาอยูในระดับช้ัน 4 (4ป) รอยละ 34 และระดับช้ัน 2 (2ป) รอยละ 66 
นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา เกรดเฉล่ียสะสม 1.50-2.00  2.51-3.00 และ 
3.01-3.50  คิดเปนรอยละ 28, 22 และ 10 ตามลําดับ ดานทัศนคติตอรายวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน 
ประกอบดวย 3 ดาน พบวา ดานอาจารยผูสอน นักศึกษามีระดับทัศนคติดานอาจารยผูสอนโดยรวมเห็นดวยในระดับมาก
ทุกหัวขอ ไดแก อาจารยใชกริยา วาจาที่เหมาะสมกับนักศึกษา อาจารยเอาใจใสตอการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 
อาจารยอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและคนควาหาความรูใหมๆมานําเสนอ
อยางสมํ่าเสมอ และอาจารยมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอนเปนอยางดี ดานนักศึกษา พบวา นักศึกษามีทัศนคติ
ในดานนักศึกษาโดยรวมเห็นดวยในระดับมาก จํานวน 5 หัวขอ ไดแก นักศึกษาชอบอาจารยที่สอนวิชากลยุทธการตลาด
และการวางแผน นักศึกษาเอาใจใสตอการเรียนอยางสมํ่าเสมอ นักศึกษาชอบเรียนวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน
และเขาใจเน้ือหาวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน นักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะเรียนวิชากลยุทธการตลาดและ
การวางแผน และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแก นักศึกษาทบทวนเน้ือหาวิชาทุกครั้งที่เรียนนักศึกษา
สอบถามจากอาจารยหรือคนควาเพ่ิมเติมเมื่อไมเขาใจเน้ือหา ดานเน้ือหาวิชา พบวา นักศึกษามีทัศนคติในดานเน้ือหาวิชา
โดยรวมเห็นดวยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวานักศึกษามีทัศนคติในดานนักศึกษาเห็นดวยใน
ระดับมาก จํานวน 2 หัวขอ ไดแก นักศึกษาเห็นวาเน้ือหาวิชายากมาก นักศึกษาเห็นวาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม  
และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแก นักศึกษาเห็นวาเน้ือหาไมตอเน่ือง นักศึกษาไมมีความรูพ้ืนฐานเดิม 
เปรียบเทียบระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน จําแนกตามเพศ ระดับช้ันและเกรด
เฉล่ียสะสม มีระดับทัศนคติแตกตางกันในบางหัวขอ 
 

คําสําคัญ  นักศึกษา ปจจัยสวนบุคคล ทัศนคติ กลยุทธการตลาดและการวางแผน 
 
         1หลักสูตรการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  
59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000  
โทรศัพท : 0-5471-0259 โทรสาร : 0-5477-1398  
E-mail: itsara_fay@hotmail.com 
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1. บทนํา 
         ความเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยีสมัยใหม เปนสวนสําคัญที่ทําใหคนใน
สังคมตองปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอการ
เปล่ียนแปลงทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศึกษา
ตองปรับปรุงเพ่ือใหคนมีความรูความสามารถให
สอดคลองกับสภาวการณตางๆ ที่เกิดขึ้น ดวยเหตุน้ี
นักการศึกษาจึงไดพยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ตางๆ ใหไดมาตรฐาน เพ่ือเปนหลักในการนําไปใช
แกปญหาและดําเนินชีวิตในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา 

         วิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน เปนวิชา
หน่ึงที่ศึกษาเก่ียวกับ การเลือกกลยุทธใหเหมาะสมกับ
ตลาดในภาวะตางๆ ของวงจรชีวิตผลิตภัณฑแตละขั้น 
การจัดทําแผนการตลาด โดยวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกธุรกิจ การเลือกตลาดเปาหมาย 
และพัฒนากลยุทธสวนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม 
ทั้งหมดน้ีลวนแลวแตมีความสําคัญและจําเปนสําหรับ
นั ก ศึ ก ษ า คณะบริ ห า ร ธุ ร กิ จ แ ล ะ ศิ ล ป ศ าสต ร 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน 
โดยเฉพาะในสวนที่จะนําไปปรับใชในการดําเนิน  
ชีวิต อยางไรก็ตามองคประกอบหน่ึงที่นับวาสําคัญ   
คือ ทัศนคติที่มีตอรายวิชา กลยุทธการตลาดและการ
วางแผน มีบทบาทสําคัญในอันที่จะชวยสงเสริมการ
เรียนรู กลาวคือนักศึกษาจะสามารถเรียนรูวิชาใดๆ ได
ดีขึ้นหากนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอวิชาน้ันๆ ดังน้ัน
นักศึกษามีทัศนคติที่ไมดีตอวิชาใด ยอมทําใหการเรียน
วิชาน้ันไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร นักศึกษาที่มี
ทัศนคติที่ไมดีตอวิชาหลักการตลาด ก็จะทําใหการ
เรียนกลยุทธการตลาดและการวางแผน ไมประสบ
ผลสําเร็จ  เพราะจะทําใหนักศึกษาไมสนใจ ไมศึกษา
หาความรู เ พ่ิมเ ติม  ไม เห็นคุณคาของวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน และเห็นวาวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน นาเบื่อหนาย ลักษณะของ
นักศึกษาเหลาน้ี  มักจะมีทัศนคติทางลบตอวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน ไมชอบเขาช้ันเรียน ไมชอบ 

 
สงงาน  เบื่อหนายการเรียน  ซึ่ งสิ่ ง เหลา น้ีมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น ดังน้ัน การท่ีนักศึกษา
จะเรียนวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน ไดดีขึ้น 
นักศึกษาจะตองมีทัศนคติที่ดีตอวิชากลยุทธการตลาด
และการวางแผนโดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือ
สํารวจทัศนคติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีตอ
ร า ย วิ ช า  กล ยุ ท ธ ก า ร ต ล า ด แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เพ่ือให
นักเรียนตระหนักถึง ความสําคัญและความจําเปนที่
จะตองเรียนวิชาน้ี ดวยวิธีใชแบบสอบถาม 

2. วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีศึกษา 
คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ  หลักสูตร
การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กลยุทธการตลาดและ    
การวางแผน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
         กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี
มาจากจํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ 
หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา กลยุทธการตลาด
และการวางแผน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 50 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามเชิงสํารวจ ที่ศึกษาคนควา
จากตําราเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีตางๆ ที่เก่ียวของ
และรวมถึงการสอบถามจากผูมีความรูและผูที่มีความ
เช่ียวชาญเก่ียวกับงานวิจัย แบบสอบถามที่สรางขึ้นมี
รายละเอียดตางๆ โดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี  
         สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก 
เพศ ระดับช้ัน เกรดเฉล่ียสะสม จํานวนคําถาม 3 ขอ 
โดยจะเปนลักษณะการวัด (Checklist question) ไดแก 
ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-3ED-008                                                        456  

ขอที่ 2 ระดับช้ัน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ ขอที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) เปนระดับการ
วัดประเภทเรียงลําดับ 
         การวิ เคราะหขอมูล  เมื่อรวบรวมขอมูลและ
ตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว นําขอมูลมาวิเคราะหดวย
วิธีทางสถิติดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสาํเร็จรูป 

3. ผลและการอภิปรายผล 
สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตารางท่ี 1 เพศของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
ชาย 5 10.00 
หญิง 45 90.00 
รวม 50 100 

 

         เพศ นักศึกษาเปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปน
รอยละ 10 และเพศหญิง มีจํานวน 45 คน คิดเปน     
รอยละ 90 
 

ตารางท่ี 2 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 
บธ.บ 2(2ป) 17 34 
บธ.บ 4(4ป) 33 66 

รวม 50 100 
 

         ระดับการศึกษา นักศึกษา บธ.บ 4 (4 ป) มีจํานวน 
17 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 34 และบธ.บ 2 (2 ป) มีจํานวน 
33 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 66 
 

ตารางท่ี 3 เกรดเฉล่ียสะสมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เกรดเฉล่ียสะสม จํานวน (คน) รอยละ
ตํ่ากวา 1.50 0 0
1.51-2.00 14 28
2.01-2.50 20 40
2.51-3.00 11 22
3.01-3.50 5 10
3.51-4.00 0 0
รวม 50 100

 

         เกรดเฉล่ียสะสม นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 
2.01-2.50 มากที่สุด จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 40 
และเรียงลําดับจากจํานวนมากไปหานอยตามลําดับ 
เกรดเฉล่ียสะสม 1.50-2.00 จํานวน 14 คน คิดเปน   
รอยละ 28 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51-3.00 จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 22  และเกรดเฉล่ียสะสม  3.01-3.50 
จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10 
 

สวนท่ี 2 ทัศนคติตอรายวิชากลยุทธการตลาดและ    
การวางแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชากลยุทธ
การตลาด และการวางแผนในดานอาจารยผูสอน 

 
         ดานอาจารยผูสอน ระดับทัศนคติของนักศึกษา
ตอรายวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน ในดาน
อาจารยผูสอน จํานวน 6 ขอ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
(กราฟที่ 1) นักศึกษามีทัศนคติในดานอาจารยผูสอน
โดยรวมพบวา เห็นดวยในระดับมากโดยมีคาเฉล่ีย  
3.88 เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวานักศึกษามี
ทัศนคติในดานอาจารยเห็นดวยในระดับมากทุกหัวขอ 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตามคาเฉล่ียเลขคณิต 

ดานอาจารยผูสอน

16%

17%

16%17%

16%

18%

มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวชิาที่สอนเปนอยางดี

อธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย

ใชสื่อการเรียนการสอนทีเ่หมาะสม

เอาใจใสตอการเรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ

คนควาหาความรูใหมๆมานําเสนออยางสมํ่าเสมอ

ใชกริยา วาจาที่เหมาะสมกับนกัศึกษา
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ไดแก 1) อาจารยใชกริยา วาจาที่เหมาะสมกับนักศึกษา 
(คาเฉล่ียเทากับ 4.32)  2) อาจารยเอาใจใสตอการเรียน
การสอนอย างสม่ํ า เสมอ  (ค า เฉ ล่ีย เท า กับ  4.10)                   
3) อาจารยอธิบายดวยภาษาที่เขาใจงาย (คาเฉล่ียเทากับ 
3.86)  4) อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
และคนควาหาความรูใหมๆ มานําเสนออยางสมํ่าเสมอ 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.70)  และอาจารยมีความรูความเขาใจ
ในเน้ือหาวิชาที่สอนเปนอยางดี (คาเฉล่ียเทากับ 3.64) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพท่ี 2 ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชากลยุทธ

การตลาดและการวางแผนในดานนักศึกษา 
 

         ดานนักศึกษา ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชา
กลยุทธการตลาดและการวางแผนในดานนักศึกษา   
จํานวน 7 ขอ  มีรายละเอียดดังตอไปน้ี(กราฟที่ 2) นักศึกษา
มีทัศนคติในดานนักศึกษาโดยรวมพบวา เห็นดวยในระดับ
มากโดยมีคาเฉล่ีย 3.68 เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ      
พบวานักศึกษามีทัศนคติในดานนักศึกษาเห็นดวยใน
ระดับมาก จํานวน 5 หัวขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยตามคาเฉล่ียเลขคณิต  ไดแก 1) นักศึกษาชอบอาจารย 
ที่สอนวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน (คาเฉล่ีย

เทากับ 4.20)  2) นักศึกษาเอาใจใสตอการเรียนอยาง
สม่ําเสมอ (คาเฉล่ียเทากับ 3.80)  3) นักศึกษาชอบเรียนวิชา       
กลยุทธการตลาดและการวางแผนและเขาใจเน้ือหา วิชา   
กลยุทธการตลาดและการวางแผน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.76)       
4)  นักศึกษามีความกระตือรือรนที่จะเรียนวิชา กลยุทธ
การตลาดและการวางแผน (คาเฉล่ียเทากับ 3.58) และเห็น
ดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแก 1) นักศึกษา
ทบทวนเน้ือหาวิชาทุกครั้งที่เรียน (คาเฉล่ียเทากับ 3.38)    
2)  นักศึกษาสอบถามจากอาจารยหรือคนควาเพ่ิมเติมเมื่อ
ไมเขาใจเน้ือหา  (คาเฉล่ียเทากับ 3.30) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอรายวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผนในดานเน้ือหาวิชา 

 

         ดานเน้ือหาวิชา ระดับทัศนคติของนักศึกษาตอ
รายวิชากลยุทธการตลาดและการวางแผน ในดาน
เน้ือหาวิชา จํานวน 4 ขอ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
(กราฟที่  3) นักศึกษามีทัศนคติในดานเน้ือหาวิชา
โดยรวมพบวา เห็นดวยในระดับปานกลางโดยมี  
คาเฉล่ีย 3.34 เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวา
นักศึกษามีทัศนคติในดานนักศึกษาเห็นดวยในระดับ

ดานนักศึกษา

17%

18%

17%17%

15%

16%

ชอบเรียนวชิากลยุทธการตลาดและการวางแผน

ชอบอาจารยที่สอนวชิากลยุทธการตลาดและการวางแผน

เขาใจเน้ือหาวชิากลยุทธการตลาดและการวางแผน

เอาใจใสตอการเรียนอย างสมํ่าเสมอ

ทบทวนเน้ือหาวชิาทุกคร้ังที่เรียน

มีความกระตือรือรนที่จะเรียนวชิากลยุทธการตลาด
และการวางแผน

ดานเน้ือหาวิชา

27%

23%24%

26%

เนื้อหาวชิายากมาก

ไมมีความรูพ้ืนฐานเดิม

เนื้อหาไมตอเนื่อง

สื่อการเรียนการสอนเหมาะสม
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มาก จํานวน 2 หัวขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ตามค า เฉ ล่ีย เลขคณิต  ไดแก  1) นักศึกษาเห็นว า
เน้ือหาวิชายากมาก (คาเฉล่ียเทากับ 3.60)  2) นักศึกษา
เห็นวาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม (คาเฉล่ียเทากับ 
3.50)  และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ 
ไดแก 1) นักศึกษาเห็นวาเน้ือหาไมตอเน่ือง (คาเฉล่ีย
เทากับ  3.18)  2) นักศึกษาไมมีความรู พ้ืนฐานเดิม 
(คาเฉล่ียเทากับ 3.08)   
 

         อภิปรายผล การศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่มีตอรายวิชากลยุทธการตลาดและ
การวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
นาน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธการตลาดและการ
วางแผน พบวา สมมติฐานขอที่ 1 พบวานักศึกษา 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน            
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธการตลาดและการ
วางแผนที่มีเพศตางกัน มีทัศนคติตอการเรียนการสอน
ในดานนักศึกษาแตกตางกัน สวนทัศนคติของนักศึกษา
ที่มีตออาจารยผูสอนและเน้ือหาวิชาไมแตกตางกัน 
ดังน้ัน โดยภาพรวมจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 1 
 

         สมมติฐานขอที่ 2 พบวา นักศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชากลยุทธการตลาดและการวางแผนที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีทัศนคติตอการเรียนการสอนใน
ดานนักศึกษาและเน้ือหาวิชาแตกตางกัน สวนทัศนคติ
ของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอนไมแตกตางกัน ดังน้ัน 
โดยภาพรวมจึงปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 2 
 

         สมมติฐานขอที่ 3 พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชากลยุทธการตลาดและการวางแผนที่มีเน้ือหาวิชา
ตางกัน มีทัศนคติตออาจารยผูสอนแตกตางกัน สวน
ทัศนคติของนักศึกษาและเนื้อหาวิชาไมแตกตางกัน 
ดังน้ัน โดยภาพรวมจึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 3 

4. สรุปผลการวิจัย 
         สรุปผลการวิจัย  การวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของ
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีตอรายวิชา กลยุทธ

การตลาดและการวางแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนา นาน” ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สํารวจทัศนคติของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มี     
ตอราย วิชา  กลยุทธ การตลาดและการวางแผน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  การเก็บ
รวบรวมในการวิจัยไดทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษา
ระ ดับปริญญาต รีภาคปกติ  หลักสูตรการตลาด 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา  นาน            
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา  กลยุทธการตลาดและการ
วางแผน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน 50 คน 
โดยใชแบบสอบถามแลวนําขอมูลที่ไดเก็บรวบรวม   
มาวิเคราะห  ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
statistical package for the social sciences (SPSS for 
Windows) การวิเคราะหขอมูลใชสถิติตางๆ  ไดแก 
ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และใชคาสถิติ t – test และ F – test ในการ
เปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอรายวิชา        
กลยุทธการตลาดและการวางแผน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน โดยผลการวิจัย      
พอสรุปไดดังน้ี  ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษา
เปนเพศชาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10 และเพศ
หญิง มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 90 ศึกษาอยูใน
ระดับช้ัน 4 (4 ป) รอยละ 34 และระดับช้ัน 2 (2 ป)  
รอยละ 66 นักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม 2.01-2.50 มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา เกรดเฉล่ียสะสม                
1.50-2.00  2.51-3.00 และ 3.01-3.50  คิดเปนรอยละ 28 
22 และ 10 ตามลําดับดานทัศนคติตอรายวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน ประกอบดวย 3 ดาน มี
ดังตอไปน้ี 
         ดานอาจารย ผูสอน  พบวานักศึกษามีระดับ
ทัศนคติดานอาจารยผูสอนโดยรวมเห็นดวยในระดับ
มากทุกหัวขอ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยตาม
คา เฉ ล่ีย เลขคณิต  ไดแก  อาจารยใชกริยา  วาจาที่
เหมาะสมกับนักศึกษา อาจารยเอาใจใสตอการเรียน 
การสอนอยางสม่ําเสมอ อาจารยอธิบายดวยภาษาที่
เขาใจงาย อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
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และคนควาหาความรูใหมๆ มานําเสนออยางสมํ่าเสมอ 
และอาจารยมีความรูความเขาใจในเน้ือหาวิชาที่สอน
เปนอยางดี ดานนักศึกษา พบวา นักศึกษามีทัศนคติใน
ดานนักศึกษาโดยรวมเห็นดวยในระดับมาก จํานวน     
5 หัวขอ ไดแก นักศึกษาชอบอาจารยที่สอนวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน นักศึกษาเอาใจใสตอการ
เรียนอยางสม่ําเสมอ นักศึกษาชอบเรียนวิชากลยุทธ
การตลาดและการวางแผน  และเขาใจเน้ือหาวิชา         
กลยุทธการตลาดและการวางแผน นักศึกษามีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนวิชากลยุทธการตลาดและ      
การวางแผน และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน   
2 ขอ ไดแก นักศึกษาทบทวนเน้ือหาวิชาทุกครั้งที่เรียน
นักศึกษาสอบถามจากอาจารยหรือคนควาเพ่ิมเติมเมื่อ
ไมเขาใจเน้ือหา ดานเน้ือหาวิชา พบวา นักศึกษามี
ทัศนคติในดานเน้ือหาวิชาโดยรวมเห็นดวยในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายหัวขอ พบวานักศึกษา  
มีทัศนคติในดานนักศึกษาเห็นดวยในระดับมาก 
จํานวน 2 หัวขอ ไดแก นักศึกษาเห็นวาเน้ือหาวิชายาก
มาก นักศึกษาเห็นวาสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม  
และเห็นดวยในระดับปานกลาง จํานวน 2 ขอ ไดแก 
นักศึกษาเห็นวาเน้ือหาไมตอเน่ือง นักศึกษาไมมีความรู
พ้ืนฐานเดิม  
         ขอเสนอแนะ ดานอาจารย จากการศึกษา พบวา 
นักศึ กษายั งมี ความรู สึ กว าอาจารย มี ความรู ใน
เน้ือหาวิชานอย เพราะฉะน้ันควรหาความรูเพ่ิมเติม  
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนยิ่งขึ้นดานนักศึกษา จากการศึกษา 
พบวา  นักศึกษาไมกลาสอบถามจากอาจารยหรือ
คนควาเพ่ิมเติมเมื่อไมเขาใจเน้ือหาและไมทบทวน
เน้ือหาวิชาทุกครั้งที่เรียนเพราะฉะนั้น อาจารยควรปรับ
พฤติกรรมของนักศึกษาใหมีความกลาที่จะสอบถาม
อาจารยเมื่อไมเขาใจในเน้ือหาวิชา และกระตุนให
นักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการศึกษาใน
หองเรียนตลอดจนจัดหาเอกสารทางวิชาการให
เพียงพอกับความตองการ และทบทวนเน้ือหาวิชา      
ทุกครั้งที่เรียนดานเน้ือหาวิชา จากการศึกษา พบวา 

นักศึกษาไมมีความรู พ้ืนฐานเดิม  และเน้ือหาวิชา        
ไมตอเน่ือง เพราะฉะน้ัน อาจารยควรทบทวนความรู
กอนจะสอนทุกครั้งเพ่ือเตือนความจําใหกับนักศึกษา 

5. เอกสารอางอิง 
[1]    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (2548). 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด 
พ.ศ. 2548. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

[2]    http://www.gotoknow.org 
[3]    http://www.nan.rmutl.ac.th 
[4]    http://www.novabizz.com 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขอขอบคุณฝายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ที่สนับสนุนโครงการวิจัย 
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ความตองการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   
ในจังหวัดนาน ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรพัฒนาชุมชน 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 

ปยะนุช สินันตา 1    

 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาความตองการศึกษาตอ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบเทาในจังหวัดนาน ตอหลักสูตร พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน (2) เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการ
ตัดสินใจเปดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเทา ในจังหวัดนาน ใหความสนใจประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 435 คน 
เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ และสถิติทดสอบไคสแควร 
ดวยโปรแกรม SPSS for WINDOWS  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง และ
สวนมากศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยเปนนักเรียนในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตรมากที่สุด  คะแนนเฉล่ีย
ของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือระดับดี และดีมาก ผูรับผิดชอบคาเลาเรียนของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญคือบิดามารดา โดยมากมีอาชีพเปนเกษตรกร รายไดรวมของผูปกครองสวนมากมีรายไดตํ่ากวา 
10,000 บาท และสวนมากมีจํานวนพ่ีนอง1 คน ที่กําลังอยูระหวางศึกษาในทุกระดับการศึกษาโดยไมนับรวมนักเรียน
ผูตอบแบบสอบถาม แผนการเรียน กับความตองการศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว  คะแนนเฉล่ีย ความตองการศึกษา
ตอในมหาวิทยาลัย อันดับการเลือกศึกษา และการเลือกประเภทสถานศึกษา กับความตองการศึกษาตอหลักสูตรพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว   

คําสําคัญ    ความตองการ  การพัฒนาชุมชน  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.บทนํา  
         ในภาวะสังคมปจจุบัน การยึดถือในหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) 
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ าอยูหั วรัชกาลที่  9  แห งราชวงศ จั กรี  นับ เปน        
แนวทางในการดํารงตนอยูในสังคมใหเกิดความผาสุก
แกชีวิตอยางมั่นคงและเปนอิสระ ทั้งน้ีการนอมนํา 
         1สาขาวิชาศิลปศาสตร และศึกษาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน
เลขท่ี 59 หมู 13 ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 55000  
โทรศัพท 054 710259 โทรสาร 054 771398  
E-mail : a_piyanuch@hotmail.com 
 

 
แนวทางดังกลาวมาใชในชีวิต ใหเกิดประโยชนสูงสุด
น้ันยังจํากัดอยูในหมูชนที่ใหความสนใจเฉพาะ ซึ่งเปน
ที่น า เสี ยดาย ย่ิ งหากสั งคมไทยปลอยใหกระแส          
การพัฒนาตนและการพัฒนาชุมชน  (Community 
Development) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ี 
เปนเพียงปรัชญาที่เขียนไวในตํารา 
         ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ของพื้นที่จังหวัดนาน ซึ่งนาจะมีบทบาทในการสงเสริม 
และเผยแพรความรู รวมถึงหลักปฏิบัติตนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําริ และ
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เพ่ิมทางเลือกในการดํารงชีวิตใหแกคนในสังคมอีก 
ทางหน่ึง  ซึ่งผูวิจัยในฐานะอาจารยประจํากลุมวิชา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สาขาศิลปศาสตรและ
ศึกษาศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใน
การศึกษาตอในสาขาวิชาที่นําไปใชประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของผูเรียนในอนาคต 
         ดังน้ันเพ่ือทราบถึงความตองการในการศึกษาตอ
ของกลุมเปาหมาย  คือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลายหรือเทียบเทา ในจังหวัดนาน จึงทําการศึกษา
ความตองการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเทา  ในจังหวัดนาน ในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เ พ่ือหาแนวโนมของความ
ตองการและเพ่ือจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัย   
ในการรองรับหลักสูตรดังกลาว หากมีความประสงค
ของกลุมเปาหมายอยูในระดับที่เหมาะสม 

2. วิธีการวิจัย 
         ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรที่ใช       
ในการศึกษาครั้งน้ี  คือ นักเรียนชายและหญิง ระดับ  
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  และวิทยาลัยเทคนิคนาน         
ในปการศึกษา 2550  จํานวน 2,979 คน แบงออกเปน
โรงเรียน 9 แหง และวิทยาลัย 1 แหง กลุมตัวอยางใน
การศึกษา คือ นักเรียนชายหญิง ระดับมัธยมศึกษาปที่ 
4-6 หรือเทียบเทาทุกแผนการเรียน ที่โรงเรียนเปดสอน 
จํานวน 435 คน  
ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
         1. ตัวแปรตน ไดแก แผนการเรียน คะแนนเฉล่ีย   
ความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย อันดับการเลือก
ศึกษา และการเลือกประเภทสถานศึกษา ของกลุม
ตัวอยาง 

         2. ตัวแปรตามไดแก ความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 

         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเรื่อง  
ความตองการศึกษาตอของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเทา  ในจังหวัดนาน ในระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา นาน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไป  
ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 8 ขอ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดทัศนคติตอการพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกําหนด
ระดับความคิดเห็นไว 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
นอย นอยที่สุด จํานวน 8 ขอ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความสนใจและความ
ตองการในการศึกษาตอ ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตร
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 
8 ขอ 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรม 
SPSS ในสถิติ ดังน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาความถ่ี (Frequency) 
และ คารอยละ (Percentage) 
 

โดย คารอยละ  100
หมดขอมูลทั้งความถี่ของ

ขอมูลความถี่ของ  
 

2. สถิติทดสอบไคสแควร ( 2 : Chi-square test) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรเชิงคุณภาพ  
2 ตัวแปร ซึ่งสมมติฐานสําหรับการทดสอบ คือ 
 

0H : ตัวแปรทั้งสองตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน 
1H : ตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธกัน 
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โปรแกรม SPSS จะใหคา P-value ซึ่งเปนคาความนาจะ
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22
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3. ผลและการอภิปรายผล  
          1. รายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 
และสวนมากศึกษาอยู ในระดับมัธยมศึกษาปที่  6      
โดยมีนักเรียนในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตรเปน
ผูตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ ยของ
นักเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ
ระดับดี และดีมาก ทั้งน้ีผูรับผิดชอบคาเลาเรียนสวน
ใหญ คือ บิดามารดาของนักเรียน โดยมากมีอาชีพเปน
เกษตรกร ทั้งน้ีรายไดรวมของผูปกครองสวนมากมี
รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท และสวนใหญจํานวนพ่ีนอง
ของนักเรียนที่ กําลังอยูระหวางศึกษาในทุกระดับ
การศึกษา  โดยไมนับรวมนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม 
มีจํานวน 1 คน  
         2. ทัศนคติของนักเรียน ตอการพัฒนาชุมชน   
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นวาสามารถ 
กอใหเกิดจิตสํานึกแหงความรัก ความเอื้ออาทร 

แบงปนชวย เหลือกันและกันของคนในชุมชนมี
นักเรียนใหความเห็นดวยในระดับมาก รองลงมาคือ 
กอใหเกิดจิตสํานึกแหงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
เชนปาไม แมนํ้า ดิน และสภาพแวดลอม และกอใหเกิด
การพัฒนาชุมชนและทองถ่ินอยางทั่วถึง  
         3. ความสนใจและความตองการศึกษาตอในระดับ 
อุดมศึกษา สวนใหญมีความตองการศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก และสูง โดยนักเรียนมีผลการ
เรียนวิชาที่ดีสุด คือ วิชาสังคมศาสตร รองลงมาคือ วิชา
วิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ทั้งน้ี ความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนใหญ อยูในระดับความตองการสูงมาก และสูง 
ในขณะท่ีอันดับการเลือกเรียนอยูในอันดับตนเชนกัน และ
เลือกเรียนกับสถานศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยของรัฐใน
จังหวัดนาน เปนสวนใหญ 
         4. ความคิดเห็นดานการเลือกสถานศึกษา เหตุผล
ในก า ร เ ลื อ กสถ านศึ กษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น ผู ต อบ
แบบสอบถาม สูงสุดเปนอันดับแรก คือ เรียนแลวมี
โอกาสจบการศึกษา เหตุผลรองลงมา คือ ใกลบาน และ 
มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ ในขณะที่ปฏิเสธเหตุผลเรื่อง
การเลือกสถานศึกษาตามเพ่ือน และปฏิเสธเหตุผลเรื่อง
ไมสามารถเขาเรียนที่อื่นได เปนทางเลือกสุดทาย 
         5. เหตุผลการเลือกเรียนหลักสูตรดังกลาว สวน
ใหญ เห็นดวยในระดับมาก ไดแก มีความสนใจในการ
พัฒนาชุมชน สําหรับเหตุผลที่มีนักเรียนใหความเห็น
ดวยในระดับมากที่สุด และระดับมาก  จากเหตุผล
ทั้งหมด คือ เรียนแลวทําใหรูสึกวาไดทําประโยชนให
ประเทศชาติ  
         6. ความคิดเห็นดานการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยสวนมาก เห็นวาวิชาที่ควรมีใน 3 อันดับแรก
ไดแก  วิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิ่งแวดลอม วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และวิชาทักษะการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทั้งน้ีมี
ความคิดเห็นตอวิชาที่ไมควรมีในหลักสูตรอยู 3 อันดับ
ที่นาสนใจ  ไดแก  วิชาคณิตศาสตรทั่วไป  วิชาการ
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เสริมสรางสุขภาพแบบองครวม และวิชาการออกกําลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  
         7. ความคิดเห็นดานการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ 
มีนักเรียนใหความเห็นวาวิชาเฉพาะที่ไมควรมี ใน
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู 6 วิชาดวยกัน คือ วิชาสารนิพนธ วิชา
สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน วิชาฝกภาคปฏิบัติ
วิชาชีพพัฒนาชุมชน  และวิชาการจัดการความขัดแยง 
วิชาระบบสารสนเทศชุมชน และวิชาการวิเคราะห
ปญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา  สําหรับวิชา
เฉพาะที่ควรมีในหลักสูตรนักเรียนใหความเห็นใน
ระดับสูงอยู 11 วิชา โดยวิชาที่มีระดับความเห็นสูงสุด 
3 อันดับแรก ไดแก วิชาเศรษฐกิจพอเพียง วิชา
เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง  และวิชาการวางแผนการ
พัฒนาชุมชน 
         8. ความสัมพันธระหวางแผนการเรียนและความตองการ 
ศึกษาตอ แผนการเรียนที่ปรากฏในแบบสอบถาม ไดแก 
วิทยาศาสตร ศิลป-ภาษา พาณิชยกรรม คหกรรม และอื่น  ๆ
ไมมีความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอในหลักสูตร
ดังกลาว ดังน้ัน แผนการเรียนที่แตกตางกัน จะทําใหมีความ
ตองการศึกษาตอหลักสูตรพัฒนาชุมชนไมแตกตางกัน  
         9. ความสัมพันธระหวางคะแนนเฉล่ีย และความตองการ
ศึกษาตอนักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ 2.01-2.50 มี
ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว มากที่สุด และ
รองลงมา คือ นักเรียนที่มีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับ 3.01 - 
3.50  ดังน้ัน คะแนนเฉลี่ยที่แตกตางกันจะทําใหมีความ
ตองการศึกษาตอหลักสูตร แตกตางกัน 
         10. ความสัมพันธระหวางความตองการศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยและความตองการศึกษาตอ นักเรียน
สวนใหญ  ในอันดับแรกมีความตองการศึกษาตอ
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในมหาวิทยาลัยสูงมาก และรองลงมา คือสูง  
โดยมีนักเรียนเพียงสวนนอย ที่มีความตองการศึกษาตอ
ในระดับนอย แสดงใหเห็นวา ความตองการศึกษาใน
หลักสูตรดังกลาว  มีความสัมพันธกับความตองการ

ศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  ดังน้ันความตองการศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยที่แตกตางกัน จะทําใหมีความตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 
         11. ความสัมพันธระหวางอันดับการเลือกศึกษา
ในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และความตองการศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่มี
ความตองการศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว สวนมาก
เลือกศึกษาเปนอันดับตน และการเลือกศึกษาสวนใหญ
มีในระดับสูงและสูงมาก สรุป อันดับการเลือกศึกษา 
ในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่แตกตางกัน จะทําใหมีความตองการศึกษาตอ
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ แตกตางกัน 
         12. ความสัมพันธระหวางการเลือกประเภทสถานศึกษา 
ที่เปดสอนหลักสูตรพัฒนาชุมชน และความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง นักเรียน สวนใหญที่มีความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรดังกลาว เลือกสถานศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก 
มหาวิทยาลัยของรัฐ ในจังหวัดนาน  และมีบางสวนที่เลือก
สถานศึกษาที่เปนมหาวิทยาลัยเอกชน แสดงใหเห็นวา การ
เลือกประเภทสถานศึกษา มีความสัมพันธกับความตองการ
ศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ดังน้ัน การเลือกประเภทสถานศึกษา ที่
แตกตางกันจะมีความตองการศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ แตกตางกัน 
4. สรุปผลการวิจัย 
         1. จากผลการวิจัย ที่พบวานักเรียนผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเปนเพศหญิง เน่ืองมาจากประชากรในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีนักเรียนเพศหญิงมากกวาเพศชาย และ
นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามสวนมากศึกษาอยูในระดับ
มัธยมศึกษาปที่6 เน่ืองมาจากเปนกลุมที่อยูระหวางการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการศึกษาตอ ทั้งน้ีการเก็บรวบรวมขอมูล
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ไดรับความรวมมือจากนักเรียนในแผนการเรียนสาย
วิทยาศาสตร โดยมีความยินดีตอบแบบสอบถามมากกวาใน
แผนการเรียนอื่น จึงทําใหมีนักเรียนในแผนการเรียนสาย
วิทยาศาสตรเปนผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด สําหรับ
คะแนนเฉล่ียของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมา คือ ระดับดี และดีมาก ทั้งน้ีมีการกระจายระดับ
คะแนนเฉล่ียในทุกชวงคะแนน  ในสวนของผูรับผิดชอบ 
ค าเล าเรี ยนสวนใหญ  คือ บิดามารดาของนักเรี ยน                 
ซึ่งนักเรียนที่ เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญศึกษาอยูใน        
สายสามัญ มีความแตกตางจากนักเรียนสายอาชีวศึกษา       
จึงอยูนอกระบบกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา อาชีพของ
ผูปกครองอยูในภาคการเกษตร  ซึ่งสอดคลองกับสภาพ   
ทางกายภาพของจังหวัดนาน รายไดสวนใหญจึงมาจาก   
ภาคการเกษตร สงผลใหรายไดรวมของผูปกครองสวนมาก 
มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท  
         2. ทัศนคติของนักเรียนตอการพัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เปนไปทางดานดี   
โดยสวนใหญเห็นดวยในระดับสูง วาการพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กอใหเกิดจิตสํานึก
แหงความรัก ความเอื้ออาทร แบงปนชวยเหลือกันและ
กันของคนในชุมชน  กอให เ กิดจิตสํานึกแหงการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชนปาไม แมนํ้า ดิน และ
สภาพแวดลอม และกอใหเกิดการพัฒนาชุมชนและ
ทองถ่ินอยางทั่วถึง สามารถชวยกอบกูประเทศไทย 
จากปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจได รวมถึงเหตุผลใน  
การเลือกเรียนของนักเรียนสวนใหญ ที่เห็นดวยใน
ระดับมาก โดยอันดับมากสุด 3 อันดับแรก ไดแก        
มี ค ว ามสนใจ ในก า ร พัฒนา ชุมชน  รั ฐบ าล ให
ความสําคัญตอแนวทางการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง และมีความศรัทธาใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วาทําประโยชนใหชุมชน
และประเทศชาติ  สําหรับเหตุผลที่มี นัก เรียนให
ความเห็นดวยในระดับมากที่สุด  และระดับมาก       
จากเหตุผลทั้งหมด คือ เรียนแลวทําใหรูสึกวาไดทํา
ประโยชนใหประเทศชาติ  เปนเพราะการไดรับขอมูล 
ขาวสารอยางตอเน่ืองมาเปนระยะเวลานาน  หากเริ่ม

นับต้ังแตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจประเทศไทยป พ.ศ. 2540 
เปนตนมา นับเปนเวลากวา 11 ป ที่นักเรียนผูตอบ
แบบสอบถามอยูในยุคขอมูลขาวสารชุดน้ี  ดังน้ัน    
ยอมสงผลในเชิงบวกตอทัศนคติของนักเรียนซึ่ ง
สอดคลองกับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

         3. ความตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  นักเรียน 
สวนใหญ มีความตองการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย   
ในระดับสูงมากและสูง สอดคลองกับ การท่ีนักเรียน
กลุมตัวอยางสวนใหญ ศึกษาอยูในสายสามัญ ดังน้ัน
ความมุงหวังเพ่ือศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย จึง
เปนไปตามผลการวิจัย ทั้งน้ี ความตองการศึกษาตอใน
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนใหญ อยูในระดับความตองการสูงมาก 
และสู งในสวนของความคิด เห็นด านการ เ ลือก
สถานศึกษาที่เหมาะสมกับตนเอง พบวาเหตุผลในการ
เลือกสถานศึกษาของนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม 
สูงสุด เปนอันดับแรก  คือ  เรี ยนแลวมีโอกาสจบ
การศึกษา เหตุผลรองลงมา คือ ใกลบาน  และมีช่ือเสียง
เปนที่ยอมรับ ทั้งน้ีนักเรียนผูตอบแบบสอบถาม สวน
ใหญ  เลือกสถานศึกษาที่ เปดสอนหลักสูตรพัฒนา
ชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก 
มหาวิทยาลัยของรัฐในจังหวัดนาน   
         4. จากสมมุติฐานการวิจัยวา  ความตองการศึกษา
ตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเทา มีความสัมพันธกับแผนการเรียน คะแนน
เฉล่ีย ความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัย อันดับ 
การเลือกศึกษา และการเลือกประเภทสถานศึกษา     
ผลปรากฏวาแผนการเรียนตางๆ ไดแก วิทยาศาสตร  
ศิลป-ภาษา  พาณิชยกรรม  คหกรรมศาสตร และอื่นๆ  
เชน ไฟฟา อิเล็คทรอนิค  ไมมีความสัมพันธกับความ
ตองการศึกษาตอในหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อาจเปนเพราะ หลักสูตรใน
แบบสอบถามเปนหลักสูตรการเรียนการสอนในสาย
สังคมศาสตร ที่นักเรียนทุกแผนการเรียนสามารถเลือก
เรียนไดอยางอิสระ ไมมีขอจํากัดดานความสามารถ
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ทางการเรียน ซึ่งตางจากหลักสูตรในสายวิทยาศาสตร
หรือสายวิชาชีพเฉพาะอื่นๆ  สวน  คะแนนเฉล่ียมี
ความสัมพันธกับความตองการศึกษาตอ  เน่ืองมาจาก
คะแนนเฉล่ียเปนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
โดยแสดงความสามารถในการเรียนที่แตกตางกัน และ
สงผลใหนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
ใหความสนใจเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับตน และ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  และดีมาก   จะมีความ
คาดหวังสูงกวาการเลือกเรียนหลักสูตร พัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจในดานความสัมพันธระหวาง
ความตองการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยและความ
ตองการศึกษาตอ เห็นไดชัดวา นักเรียนผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ  มีความตองการศึกษาตอ
หลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในมหาวิทยาลัยในระดับสูงมาก  และสูง  
เน่ืองมาจากนักเรียนที่ตองการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
ไมวาจะเปนหลักสูตรใด  จะเลือกเรียนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธารัตน  
อนุกูลประเสริฐ [1] ที่พบวา ปจจัยที่เปนแรงจูงใจที่มี
ความสําคัญลําดับแรก คือ ตองการพัฒนาศักยภาพของ
ตน สวนลําดับรองลงมา คือ ตองการศึกษาความรูดาน
วิชาการใหมๆ ที่ทันสมัย สําหรับอันดับการเลือกศึกษา  
มีความสัมพันธกันตามสมมุติฐานการวิจัยที่ต้ังไว การท่ี
นักเรียนผูตอบแบบสอบถาม มีความตองการศึกษาตอ
เปนอันดับตน โดยสวนใหญ เน่ืองมาจากการยอมรับวา
สนใจศึกษาตอในหลักสูตรดังกลาว จึงเทากับวาพรอม
เลือกศึกษาหลักสูตรน้ีเปนอันดับตน เชนกัน       
         ดังน้ันสรุปไดวา การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดทราบความ
ตองการ ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา ในจังหวัดนาน ที่มีตอหลักสูตรพัฒนาชุมชน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวามีความเห็นและทัศนคติ
ที่ดี รวมถึงใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนในอนาคต  และผล
ที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใช เปนแนวทางในการ
ตัดสินใจเปดการเรียนการสอน หลักสูตรพัฒนาชุมชนตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาการเรียนการสอนของสาขา
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ตอไป 
ขอเสนอแนะ 
         1. ปจจุบันแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดรับ
การสงเสริมใหประชาชน เห็นถึงคุณคาที่แทจริงของ     
หลักปรัชญาดังกลาว ดังน้ัน บทบาทท่ีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน สามารถทําได คือ นําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขามาบูรณาการ ในหลักสูตรตาง  ๆ
ที่เปดการเรียนการสอนอยูในมหาวิทยาลัย ใหนักศึกษาได
เกิดความรูและเขาใจ จนนําไปประยุกตใชในชีวิตของตนได
อยางเหมาะสม 
 

         2. คณะบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  นาน  มีพันธกิจทางการศึกษา   
ที่มุงสรางบัณฑิตนักปฏิบัติการ คงความรู คูคุณธรรม       
ซึ่งหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จะเปนอีกหลักสูตรที่สงเสริมใหพันธกิจทางการศึกษา 
ประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว 

5. เอกสารอางอิง 
 [1] สุธารัตน อนุกูลประเสริฐ, 2538. ศึกษาปจจัยที่เปน

แรงจูงใจของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยตอการเขา
ศึกษาในระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน.มหาวิทยาลัยขอนแกน, 
น.ก-ข 
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การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

ทรงสิริ  วิชิรานนท 1 
 

บทคัดยอ— การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการวิจัย      
เชิงปฏิบัติการ (Action Research) กลุมเปาหมายคือ ผูบริหารโรงเรียน อาจารย และนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 
โรงเรียนวัดกุมแต และโรงเรียนวัดดอนพุดซา  อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ 
แบบสอบถาม สัมภาษณ และสังเกต วิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และคาที ผลการศึกษาพบวาการจัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
จัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การประเมินผลพบวา ครูที่ผานการอบรมมีเจตคติตอกระบวนการจัดการเรียนรู
เรื่องเพศเปนไปในทิศทางเชิงบวก สวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ไดใชรูปแบบการเปดสอนรายวิชาเพศศึกษา ในหมวดสาระกิจกรรม พบวา เมื่อเปรียบเทียบในภาพรวมทั้งกอนและ   
หลังการเรียนรู นักเรียนที่เรียนรูฯมีระดับความรูเพศศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
  

คําสําคัญ   การเตรียมพรอมของโรงเรียน การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

1. บทนํา 
 

         นับจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 
มีผลบังคับใชโดยยึดหลักการปฎิรูปการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญ  ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของการปฏิรูปการศึกษา และไดมีการดําเนินการ
อยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน การปฏิรูปการศึกษา
ดังกลาว กอใหเกิดการปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา
อยางมาก ทั้งนโยบายและแผน กระบวนการจัดการ
เรียนรู การประเมินผลการเรียนรูมาตรฐาน และประกัน
คุณภาพ การบริหารจัดการ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการมีเครือขายใน
การจัดการเรียนรู “มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการ
ประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากการพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน 
การรวมกิจกรรมและการทดสอบควบคูกันไป 
 

         1สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                      
กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท : 02-282-9009-15 ตอ 6098  
E-mai : songsiriird@hotmail.com 

 
ในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ
ระดับและรูปแบบการศึกษา”[1] ซึ่งถือเปนการประเมิน
ผูเรียนรอบดาน ทั้งน้ีเพ่ือไปสูเปาหมายคือ ดี เกง มีสุข 
ของผูเรียน 3 ลักษณะน้ีเปนลักษณะที่พึงประสงคของ
การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โรงเรียน
หลายแหงจึงมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิผล แตอยางไรก็ตามผลการ
ประเมินของวิจัยหลายช้ินหลายสํานักช้ีใหเห็นวา ความ
พยายามดังกลาวยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
โดยเฉพาะในบางรายวิชาที่ยังมี  การถกเถียงวาควรให
มีการจัดไว ในหลักสูตรอย างไร  เชน  เพศศึกษา 
เน่ืองจากปจจุบันสถานการณเรื่องเพศในสังคมยังมีอยู
อยางตอเน่ืองและไดมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
ปญหาเรื่องเพศของเยาวชนในคูมือ การจัดกระบวนการ
เรียนรูเพศศึกษาสําหรับ  เยาวชนชวงช้ันที่ 3 และ 4ใน
โครงการกาวยางอยางเขาใจ [2] อาทิ ผูติดเช้ือเอชไอวี
รายใหมเกิดขึ้นในกลุมที่อายุนอยลง กลุม 15-24  ป มี
อัตราการติดเช้ือสูงสุด สถานการณโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธมีแนวโนมสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุมวัยรุนใน 
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ป 2547 อัตราผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธคิดเปน 
29 คนตอประชากรแสนคน คาเฉล่ียวัยรุนไทยอายุ     
15-19 ปคลอดลูก 70 ตอ 1,000 คน แตปจจุบันเพ่ิมขึ้น
เปน 90 ตอ 1,000 คน หรือวันละเกือบ 200 คน วัยรุน
อายุตํ่ากวา 19 ปทําคลอดเพ่ิมขึ้นจาก 52,000 คน ในป 
2546-2547 เปนกวา 70,000 คนในป 2548-2549 ใน
จํานวนน้ีเปนเด็กตํ่ากวา 14 ป จํานวน 4,000 คน หรือเฉล่ีย
วันละ 5 คน จากปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นถึง
ความจําเปน ในการจัดการเรียนรูเรื่องเพศศึกษา และ
จัดหาแนวทางที่เหมาะสมในการสรางภูมิคุมกันทาง
เพศใหแกเด็ก ผานระบบการศึกษา คณะผูวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาประเด็นการเตรียมความพรอมสําหรับ
โรง เรี ยนในการจัดการ เ รียนรูที่ เนน ผู เ รี ยนเปน
ศูนยกลางโดย การสรางเสริมศักยภาพของผูสอนใน
การจัดการเรียนรูเพศศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการภายใน เพ่ือสงเสริม
ให เกิดการทํางานเปนทีมของบุคลากรในโรงเรียน        
การทํางานแบบมีสวนรวมของทุกฝายที่เก่ียวของและ    
จัดนโยบายที่เอื้อใหเกิดการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
และสถานศึกษาที่ยั่งยืนตอไป  
 

วัตถุประสงค 
 

         1. เพ่ือเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน ศูนยกลางในโรงเรียน  
นํารอง 2 แหง 
         2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษา ซึ่งเนนผูเรียนเปนศูนยกลางในโรงเรียน              
นํารอง 2 แหง 

 

2. วิธีการวิจัย 
 

         ในการศึกษาครั้ งน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ   
(action research) คณะผู วิจัยไดเลือกปจจัยผูบริหาร 
ครูผูสอน โรงเรียนวัดดอนพุดซา และวัดกุมแต  จํานวน    
15 คน  เปนประชากรเปาหมายในการเตรียมความพรอม
ของโรงเรียน และนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6    
จากทั้ง 2 จํานวน 60 คน เปนประชากรเปาหมายในการ
จัดทํากิจกรรม โดยคณะผูวิจัยไดเลือกหลักสูตรเพศศึกษา

รอบดานขององคการแพธในโครงการกาวยางอยางเขาใจ 
มาใชในการเตรียมความพรอมของโรงเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  
         เคร่ืองมือท่ีใช คือ  แบบสอบถามเก่ียวกับการ
จัดการเรียนรู เพศศึกษารอบดานสําหรับดูแลผูสอน 
และแบบประเมินพฤติกรรมสําหรับนักเรียน  

ขั้นตอนการดําเนินงาน  แบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะ  
ที่  1 การเตรียมการกอนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ผูสอน  ระยะที่  2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูสอน                 
และระยะที่ 3 ติดตามการสอนจริง และสรุปผล 

การวิเคราะหขอมูล การศึกษาครั้งน้ีไดใชทั้ง   
การวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยมีเครื่องมือ 
คือ แบบสอบถามและแบบประเมิน สถิติที่ใช คือ         
รอยละ ความถ่ี และคาที ในเชิงปริมาณ และการ
สัมภาษณ  การสังเกตในเชิงคุณภาพ 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
  

         การจัดอบรมการจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา
เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ อาจารยที่เขาอบรมมีทั้งที่เคยมีประสบการณ
สอนเพศศึกษาและไมมีประสบการณสอน ที่ เคยมี
ประสบการณสอนจะสอนในลักษณะใหความรูเสริม 
สนทนากับนักเรียน  และบูรณาการกับวิชาที่สอน    
สวนความคิดเห็นที่มีตอการนําเพศศึกษามาบรรจุใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา เกือบทั้งหมดเห็นดวยกับ
การนําเพศศึกษามาบรรจุในหลักสูตรระดับประถมศึกษา 
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นตอการนําเพศศึกษามาบรรจุใน
หลักสูตรระดับประถมศึกษา 

ความคิดเห็น รอยละ 
เห็นดวย 
-  ทําใหเด็กสามารถตัดสินใจไดดียิ่งขึ้น 
-  เพ่ือสรางความเขาใจในความรูที่ถูกตอง
แกนักเรียน 

92.31 

ไมเห็นดวย 7.69 
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         สวนขอคิดเห็นตอการเขาอบรมกระบวนการ
เรียนรูเพศศึกษาของอาจารยที่เขาอบรมฯ คิดวา สิ่งที่ได
จากการอบรมฯ และจะนํากลับไปใช สวนใหญจะ
นําไปปรับใชสอนใหเหมาะกับเด็กนักเรียนแตละวัย  
แตละช้ันป  จํานวนสูงสุด สวนความคิดเห็นตอการ
อบรม มีดังน้ี ความคิดเห็นตอเน้ือหาท่ีนําเสนอการ
อบรมฯ  อาจารยที่ เขาอบรมฯ มีความเห็นวา สามารถ
นําไปจัดจุดประสงค  เน้ือหาสาระไดตรงตามวัย / ชวง
ระดับช้ัน จํานวนสูงสุด รองลงมา คือ เปนการนําความรู
เดิมบวกความรูใหม เปนความรูเชิงลึกที่ครอบคลุมชัดเจน  
และเหมาะกับการนําไปสอน ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอกระบวนการอบรม  อาจารยที่เขา
อบรมฯ พึงพอใจตอกระบวนการจัด จํานวนสูงสุด วามี
ความสนุกสนาน ไมนาเบื่อ  รองลงมา คือ มีสวนใหผู
เขาอบรมไดมีโอกาสรวมวิเคราะห รวมระดมความคิด 
สามารถนําไปใชไดจริง และมีเทคนิควิธีที่ทําใหผูเขา
รั บอบรมตระห นักและร วมทํ า กิ จกรรมตลอด
กระบวนการ ตามลําดับ 

ความคิดเห็นตอทีมวิทยากรท่ีจัดฝกอบรม  อาจารย
ที่เขาอบรมฯ มีความเห็นวา วิทยากรมีความรู ความสามารถ 
นําเสนอและถายทอดไดดี  และควรจัดอบรมในโรงเรียน
ทุกโรงเรียน  ในความถ่ีเดียวกัน  รองลงมา คือ ความใชเวลา
ในการจัดอบรมมากกว าน้ี  วิทยากรมีความเข าใจ 
สนุกสนาน และเปนกันเอง ตามลําดับ 

เร่ืองท่ีกังวลใจ และ/หรือ ตองการการสนับสนุน 
อาจารยที่เขาอบรมฯ ที่ตองการไดรับการสนับสนุนใน
เรื่อง การจัดทีมทําแผนการสอนอยางจริงจัง มีการ
ทดลองใชเ พ่ือหาประสิทธิภาพ   ควรมีการติดตาม
ประเมินผลเปนระยะ  และควรมีการจัดกระบวนการ
เรียนรูเรื่องเพศศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  อาจารยที่เขาอบรมฯ มี
ความเห็นวา  ควรเปดโอกาสใหมีการจัดอบรมในทุก
โรงเรียน  ควรหาวิธีการแกปญหาเพศศึกษาที่ไดผล  
เชน ทําวิจัยและนําผลวิจัยมาเปนแนวทางแกปญหา  
ควรมีการจัดทําเครือขายการอบรมใหมากขึ้นและควรมี
การติดตามผลหลังการทดลองใชแผนดวย ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 ความคิดเห็นตอการอบรมผูจัดกระบวนการเรียนรูเพศศึกษา 
 

ความคิดเห็น จํานวน (ความถี่) 
1. สิ่งท่ีไดจากการอบรมและจะนํากลับไปใช  
-  จะนําไปปรับใชสอนใหเหมาะสมกับเด็กแตละวัย 9 
-  ไดรับกระบวนการเรียนรู 3 
- ไดรับความรูในเรื่องเพศที่ถูกตอง 2 
- ไดรูปแบบการจัดกิจกรรมเพศศึกษา 1 
2. เน้ือหาท่ีนําเสนอการอบรมฯ  
- สามารถนําไปจัดจุดประสงค  เน้ือหา สาระไดตรงตามวัย/ ชวงระดับช้ัน 3 
- เปนการนําความรูใหมบวกความรูเดิม 2 
- เปนความรูเชิงลึก  ครอบคลุม และชัดเจน 1 
- เหมาะกับการนําไปใชสอน 1 
3. กระบวนการอบรมฯ  
- พึงพอใจ  สนุกสนาน ไมเบื่อ 9 
- มีสวนใหผูอบรมมีโอกาสรวมวิเคราะห  ระดมความคิด 2 
- สามารถนําไปใชไดจริง 1 
- มีเทคนิควิธีการท่ีทําใหผูเขาอบรมตระหนักและรวมทํากิจกรรม 1 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553  

469                                                      NC-3ED-011 

         การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  จากการสัมมนา
ระหวางผูสอนไดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
เพศศึกษา   โดยจะเปดสอนเปนรายวิชาเพศศึกษา       
ในหมวดสาระกิจกรรม  เวลาสอน สอนสัปดาหละ      
1 คาบ และใชเวลาทดลองสอน 8  คาบเรียน ทั้ง 2 โรงเรียน  
พบวา ระดับความรูเพศศึกษาของนักเรียนวัดกุมแต 
และนักเรียนวัดดอนพุดซากอนและหลังการเรียนรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดย
คาเฉล่ียของคะแนนหลังการเรียนรูจะสูงกวากอนการ
เรียนรู ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบระดับความรูเพศศึกษากอนและ
หลังการเรียนรูของนักเรียนวัดกุมแตและ
นักเรียนวัดดอนพุดซา 

 

ระดับ
ความรู 

n  S.D t Sig 

กอน 69 6.01 1.54 -2.744 .007 
หลัง 57 6.91 1.53   
 
อภิปรายผล 
 

          จากการจัดกระบวนการอบรมและทดลองสอน
ในการศึกษาครั้งน้ี ไดดําเนินการตามแนวคิดการจัดการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางของกรมวิชาการ[3] 
ที่วาให 1. ผู เรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติการจริง      
ไดพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห  ศึกษา  คนควา 
ทดลองและแสวงหาความรูดวยตนเอง  2.  ผูสอน
ดําเนินการใหสอดคลองกับผูเรียนตามความแตกตาง
ระหวางบุคคล และ 3. การจัดการเรียนการสอนที่
ผูสนับสนุนการเรียนรูมีสวนรวม  โดยสงเสริมให
สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับปญหา  
และความตองการของผู เรียน และพรบ.การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหสถานศึกษาจัดเน้ือหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูเพ่ือปองกันและ
แกไขปญหา   จัดกิจกรรมใหผู เรียนได เรียนรูและ       
ฝกปฏิบัติ จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรูไดอยางสมดุล  แนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไดใชแนวคิดของ Cheng [4] ที่วา     
1. หลักดุลยภาพ คือ มีวิธีการที่หลากหลายที่จะให
บรรลุจุดมุงหมาย มีการยืดหยุน และโรงเรียนสามารถ
ขับเคล่ือน พัฒนาและดําเนินการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการบริหารจัดการโรงเรียนได เองอย างมี
ประสิทธิภาพ  2. การกระจายอํานาจ มีการกระจาย
อํานาจใหโรงเรียนรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิดขึ้น
ดวยตนเองและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได  3. มีระบบบริหารจัดการตนเองภายใตนโยบาย
หลักและโครงสรางการพัฒนาจุดประสงคการสอน 
ยุทธศาสตรการพัฒนา สรางกําลังคนและทรัพยากร 
การแกปญหา และทําใหจุดมุงหมายบรรลุผลสําเร็จดวย
ความสามารถของโรงเรียนเอง และ 4. การริเริ่มดวย
การสรางสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมที่สมาชิกของ
โรงเรียนมีสวนรวมพัฒนาศักยภาพ  ความคิดริเริ่ม และ
ความสามารถเพ่ือสรางคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
โรงเรียน ทั้งน้ีไดนําหลักสูตรเพศศึกษารอบดานเปน
กิจกรรมการจัดการ เรี ยนการสอน  โดยปรับให
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน 
เปนศูนยกลางและแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  
          ผลการศึกษาครูผูสอน คือ ครูผูสอนตองการ
อบรมดานเทคนิคและทักษะในการสอน ซึ่งสอดคลอง
กับงานของปรียานารถ พีรพิพัฒน[5] ที่วาการพัฒนา
ครูผูสอนเพศศึกษาในสถานศึกษามีความจําเปนมาก 
และแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาครู คือ การอบรม
ดานเทคนิคและทักษะในการสอน 
         สวนผลจากการ ติดตามนิ เทศการสอนใน        
ช้ันเรียน  ซึ่งเปนการสังเกตการณเรียนการสอนในช้ัน
เรียน และการพูดคุยแลกเปล่ียนปญหาและอุปสรรค  
ในการจัดการเรียนการสอนกับครูผูรับผิดชอบตอ    
การสอน พบวา นักเรียนสวนใหญมีความพึงพอใจตอ
การ เรี ยนการสอนเพศศึกษา  และมีความรู เ รื่ อง
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เพศศึกษาหลังเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานของ
ผูวิจัยหลายทานคือ สกล พิชัยกมล[6] วิลาสินี พลพวก 
[7] และตติยา สารธิมา [8] ซึ่งผลที่จากการศึกษาของ 
ทั้ง 3 ทาน เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกัน กลาวคือ 
การเรียนการสอนแบบใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ
เรียนรู  หรือการเนนผู เรียนเปนศูนยกลาง  มีความ
แตกตางกับการเรียนการสอนแบบด้ังเดิม หรือแบบ
ปกติ 
 

4 . สรุปผลการวิจัย 
 

         การศึกษาครั้งน้ีมี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการ
เตรียมความพรอมของโรงเรียนในการจัดการเรียนรู            
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ เนนผู เรียนเปน
ศูนยกลาง เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) 
กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหารโรงเรียน อาจารย และ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดกุมแต 
และโรงเรียนวัดดอนพุดซา  เครื่องมือที่ใชในการ
รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามสัมภาษณ และสังเกต 
วิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย     
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการศึกษา
พบวา 
         การ จัดอบรมการจั ดกระบวนการ เ รี ยนรู
เพศศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการเรียนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีผูเขารับการอบรม 14 คน 
กวาครึ่งเคยสอนเพศศึกษา โดยมีสอนแบบสอนเสริม 
พูดคุยกับนักเรียน บูรณาการกับวิชาที่สอนและทดสอบ 
สวนเจตคติตอการจัดการเรียนรูเพศศึกษา เกือบทั้งหมด
ของผู เขาการอบรมเห็นดวยกับการสอนเพศศึกษา      
แตก็มี ผูที่ วิตกกังวลเก่ียวกับการสอนเพศศึกษาวา     
เปนการช้ีนํานักเรียน และกังวลในเทคนิควิธีสอน 
สําหรับการประเมินผลพบวา ครูที่ผานการอบรมมี   
เจตคติในทิศทางเชิงบวก และการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาที่ เนนผู เรียนเปน
ศูนยกลาง โดยใชรูปแบบการเปดรายวิชาเพศศึกษา   
ในหมวดสาระกิจกรรม  ผลการศึกษาพบวา  เมื่อ
เปรียบเทียบในภาพรวมทั้งกอนและหลังการเรียนรูฯ

พบวา  นักเรียนที่ เรียนรูฯมีระดับความรู เพศศึกษา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
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การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติเร่ืองการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต  
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 

 

วรีวรรณ   เจริญรูป 1 

 

บทคัดยอ—   การจัดทํารายงานตนทุนการผลิตเปนสวนหน่ึงของการเรียนในรายวิชาการบัญชีตนทุน มีเน้ือหาคอนขาง
ยากและมีหลายกรณี เปนผลใหนักศึกษาสวนใหญในปการศึกษาที่ผานมาปฏิบัติไมถูกตอง ซึ่งเปนปญหามากสําหรับการ
เรียนของนักศึกษา ผูวิจัยจึงพัฒนาชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต เพ่ือใหนักศึกษาไดทดลองใช โดยใช 
ชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต กรณีที่มีงานระหวางผลิตตนงวดรวมกับกรณีที่การผลิตเกิดหนวยเสีย
ขึ้น จํานวน 4 ชุด และแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ โดยใชกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการ
บัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ป ช้ันปที่ 2 จํานวน 16 คน ผลการวิจัย พบวาหลังจากที่นักศึกษาไดทดลองใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
แลว นักศึกษาสวนใหญมีคะแนนทดสอบหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ันผูวิจัยยังพบวานักศึกษามีความ
กระตือรือรนที่จะจัดทําชุดฝกปฏิบัติฯ เน่ืองจากนักศึกษาสวนใหญไดนําชุดฝกปฏิบัติมาสงเพ่ือตรวจสอบกอนเขาเรียน 
ในครั้งตอไป 

คําสําคัญ  การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติ  รายงานตนทุนการผลิต 

1. บทนํา 
          รายวิชาการบัญชีตนทุน เปนรายวิชาที่มีเน้ือหา
เก่ียวกับการบันทึกบัญชีและวิธีการบัญชีของกิจการ
อุตสาหกรรม การคํานวณหาตนทุนการผลิตที่เกิดขึ้น
จากวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายการผลิต การ
จัดทํางบตนทุนการผลิต  การบันทึกบัญชีตามระบบ
บัญชีตนทุนซึ่งสามารถแยกไดเปน 2 ลักษณะ  คือ 
ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา และระบบบัญชีตนทุน
กระบวนการ ซึ่งจากระบบบัญชีดังกลาว การจัดทํา
บัญชีตามระบบบัญชีตนทุนกระบวนการจะมีความ
ซับซอนมากกวาระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา เน่ืองจาก
เปนการคํานวณหาตนทุนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มีระบบการผลิตแบบตอเน่ืองเปน
กระบวนการ ลักษณะการผลิตสวนใหญจะมีการผลิต 
 
 

         1สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  
99 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120  
โทรศัพท: +66(53)-729-600 โทรสาร: +66(53)-729-606  
E-mail:wareewan@rmutl.ac.th  

 
ครั้งละมากๆ มีการแบงกระบวนการผลิตออกเปน
แผนกๆ ของการผลิต ซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดในการบันทึก
บัญ ชีตามระบบบัญ ชีตนทุนกระบวนการ ก็คื อ          
การจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
          การจัดทํารายงานตนทุนการผลิต  เปนการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑที่ประกอบไปดวย วัตถุดิบ 
คาแรงงาน และคาใชจายการผลิต เปนการวิเคราะห
เ ก่ียวกับการดํา เ นินงานของแผนกตางๆ  ในงวด
ระยะเวลาหน่ึง ในรายงานตนทุนการผลิตจะแสดง
ขอมูลเก่ียวกับตนทุนทั้งหมด (Total Cost) ตนทุน     
ตอหนวย (Unit Cost)  ตามสวนประกอบของตนทุน  
แตละชนิด ซึ่งขอมูลที่สรุปไวในรายงานตนทุนการ
ผลิตสามารถนําไปใชเปนขอมูลเพ่ือการบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันไดอีกดวย โดยการจัดทํารายงานตนทุน
การผลิตสามารถจัดทําโดยแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้น  
ที่ 1 การคํานวณและแสดงขอมูลเก่ียวกับปริมาณหนวย
ผลิตทั้งหมด ขั้นที่ 2 การคํานวณและแสดงขอมูล
เก่ียวกับหนวยเทียบเทาผลิตเสร็จ ขั้นที่ 3 การคํานวณ
และแสดงขอมูลเก่ียวกับตนทุนที่ใชในการผลิตทั้งหมด
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ในรูปของตนทุนรวมและตนทุนตอหนวย และขั้นที่ 4 
การคํานวณและแสดงขอมูลเก่ียวกับการจัดสรรตนทุน
การผลิตที่จะโอนออกและตนทุนที่ยังคงเหลืออยูใน
งานระหวางผลิต ในการจัดรายงานตนทุนการผลิต
สามารถแบงออกเปน  2 กรณี  คือ  กรณีที่ไมมีงาน
ระหวางผลิตตนงวด และกรณีที่มีงานระหวางผลิตตน
งวด ซึ่งในกรณีที่มีงานระหวางผลิตตนงวดน้ัน จะมี
วิธีการจัดทํารายงานตนทุนการผลิตได 2 วิธี คือ วิธีการ
คํานวณตนทุนการผลิตแบบถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
(Weighted Average Costing) และวิธีการคํานวณ
ตนทุนการผลิตแบบเขากอนออกกอน (FIFO Costing) 
และนอกเหนือจากวิธีการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต
ที่กลาวมาแลว ยังมีกรณีที่การผลิตเกิดหนวยเสีย หนวย
มีตําหนิ เศษวัสดุ และวัตถุดิบสิ้นเปลืองอีกดวย  
          ซึ่งในการจัดทํารายงานตนทุนการผลิตกรณีที่มี
งานระหวางผลิตตนงวดรวมกับกรณีที่การผลิตเกิด
หนวยเสีย จะเปนกรณีที่ทําใหนักศึกษาเกิดความสับสน
และปฏิบัติไมถูกตอง เน่ืองจากเปนการจัดทํารายงาน
ตนทุนการผลิตมีวิธีการจัดทําที่ซับซอน หลากหลาย
เง่ือนไข ทําใหนักศึกษาไดคะแนนจากการทดสอบใน
เรื่องดังกลาวนอย 
         จากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงวิจัย
เรื่อง การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงาน
ตนทุนการผลิต สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
ระดับปริญญาตรีขึ้น โดยเนนในกรณีการจัดทํารายงาน
ตนทุนการผลิตกรณีที่มีงานระหวางผลิตตนงวดรวมกับ
กรณีที่การผลิตเกิดหนวยเสีย เพ่ือเปนชุดฝกปฏิบัติ
ตนแบบใหนักศึกษาไดทดลองใชฝกปฏิบั ติ  และ
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝก
ปฏิบัติ รวมถึงเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย โดยการใช
แบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกปฏิบัติเรื่องการ
จัดทํารายงานตนทุนการผลิต รวมถึงเก็บขอมูลจากการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ

ปริญญาตรี 4 ป ช้ันปที่ 2 รวมถึงศึกษาจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารที่เก่ียวของที่มีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมไว 
และเอกสารจากระบบออนไลน ซึ่งจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวของไมพบวามีงานวิจัยที่
ศึกษาเก่ียวของกับการพัฒนาชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํา
รายงานตนทุนการผลิตโดยตรง จะมีแตงานวิจัยที่
เก่ียวของของ เจนจิรา สุขเก้ือ (2548) ไดวิจัยเรื่อง       
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประมาณ
คา  โดยใชโปรแกรมฝกทักษะการคํานวณสําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปที่ 1 
สวนสายพิณ สีดา (2550) ทําการวิจัยเรื่อง การใชชุดฝก
ทักษะเพ่ือแกปญหานักเรียนขาดทักษะการบันทึก
รายการคาในสมุดแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับช้ัน
ปวช.1/7 โรงเรียนระยองพาณิชยการ ภาคเรียนที่1  ปการศึกษา 
2550 สวนการวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนรู เรื่อง               
การวิเคราะหรายการคาในวิชาบัญชีเบื้องตน 1 โดยใชแบบ
ฝกปฏิบัติของนักเรียนระดับช้ัน ปวช.1/4 โรงเรียนระยอง
พาณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550  ของนิตยา   
กล่ินโกมุท  (2550)  และรุงทิพย อางทอง (2550) ไดพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรี ยน  เรื่ องการหาร  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนคลองสองดวยแบบฝกเสริม
ทักษะ ซึ่งการวิจัยดังกลาวเปนการวิจัยที่ใชชุดฝกปฏิบัติ
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลงานวิจัยซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผูวิจัยศึกษา 
         โดยประชากรที่ใชศึกษาในครั้งน้ี คือนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี 4 ป ช้ันปที่ 2 
จํานวนทั้งหมด 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
ชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
จํานวน 4 ชุด และแบบทดสอบ เรื่องการจัดทํารายงาน
ตนทุนการผลิต โดยแบบทดสอบเปนแบบทดสอบแบบ
อัตนัยใหจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 4 ขั้นตอน ไดแก 
         ชุดฝกปฏิบัติที่ 1 การจัดทํารายงานตนทุนการ
ผลิตขั้นที่ 1 
         ชุดฝกปฏิบัติที่ 2 การจัดทํารายงานตนทุนการ
ผลิตขั้นที่ 2 
         ชุดฝกปฏิบัติที่ 3 การจัดทํารายงานตนทุนการ
ผลิตขั้นที่ 3 
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ชุดฝกปฏิบัติที่ 4 การจัดทํารายงานตนทุนการ
ผลิตขั้นที่ 4 

โดยมี วิธีการเ ก็บรวบรวมขอมูลดังขั้นตอน
ตอไปน้ี 

-  เก็บคะแนนจากการทดสอบเรื่อง การจัดทํา
รายงานตนทุนการผลิตกอนการใชชุดฝกปฏิบัติของ
นักศึกษาทุกคน โดยแบบทดสอบเปนแบบทดสอบแบบ
อัตนัยใหจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 4 ขั้นตอน 

-  ใชชุดฝกปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุน   
การผลิต 

-  ทดสอบเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต 
ดวยแบบทดสอบฉบับเดิม 

-  นําคะแนนที่ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 

สวนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจะนํามา
ประมวลผลโดยการใชคารอยละ (Percentage) และ
คาเฉล่ีย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) ในการวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 
ที่ วิ เ คราะห ใน ลั กษณะของข อมู ล เ ชิ งพรรณนา  
(Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะทั่วๆ ไปของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติเรื่อง
การจัดทํารายงานตนทุนการผลิต สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรีน้ัน ซึ่งการศึกษา
ดําเนินการเก็บขอมูลโดยเก็บคะแนนจากการทดสอบ
เรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิตกอนการใชชุด     
ฝกปฏิบัติของนักศึกษาทุกคน จํานวน 16 คน เก็บคะแนน   
20 คะแนน หลังจากนั้นได ใหนักศึกษาใชชุดฝกปฏิบัติ
เรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต จํานวน 4 ชุดๆ ละ  
5 คะแนน รวม 20 คะแนน และเมื่อนักศึกษาไดใชชุด    
ฝกปฏิบั ติครบทั้ ง 4 ชุดแลวจะทําการทดสอบเรื่อง                                                                                                                                                                   
การจัดทํารายงานตนทุนการผลิตดวยแบบทดสอบ     
ฉบับเดิม เก็บคะแนน 20 คะแนน ผลการวิจัยพบวา จาก
นักศึกษาทั้งหมด 16 คน ที่มีคะแนนจากการทดสอบคนละ 
20 คะแนน รวมคะแนนทั้ งสิ้น 320  คะแนน พบวา                                                                                                                      

นักศึกษามีคะแนนการทดสอบกอนการใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
รวม 144 คะแนน และมีคะแนนการทดสอบหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ รวม 178 คะแนน  ซึ่งจะเห็นไดวา นักศึกษา
สามารถทําคะแนนทดสอบหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ         
สู งกว าคะแนนทดสอบกอนการใช ชุดฝกปฏิบั ติฯ                 
34 คะแนน คิดเปนรอยละ 19.10  ดังแสดงไวในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1คะแนนทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝก
ปฏิบัติฯรวม 

คะแนนทดสอบ คะแนนรวม  
(320 คะแนน) 

คิดเปน 
รอยละ 

คะแนนจากแบบทดสอบ
กอนใชชุดฝกปฏิบัติฯ 

144 100 

คะแนนจากแบบทดสอบ
หลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 

178 119.10 

ผลตางคะแนน 34 19.10 
 

         สวนผลแตกตางของคะแนนทดสอบหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ มีนักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
87.50 นักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝก
ปฏิบัติฯ เทาเดิมมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25  และ
นักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝกปฎิบัติฯ 
ลดลงมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ดังแสดงไว  
ในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลแตกตางของคะแนนทดสอบหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ 

คะแนนทดสอบหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ 

จํานวน
นักศึกษา 

คิดเปนรอยละ 

คะแนนทดสอบหลังใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ เพิ่มขึ้น 

14 87.50 

คะแนนทดสอบหลังใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ เทาเดิม 

1 6.25 

คะแนนทดสอบหลังใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ ลดลง 

1 6.25 

รวม 16 100 
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         สวนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังการใช ชุดฝกปฏิบั ติฯจากนักศึกษา
ทั้งหมด 16 คน มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบกอนใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ 9.00 คะแนน คิดเปนรอยละ 45.00  และ   
มีคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบหลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
11.13 คะแนน คิดเปนรอยละ 55.63 ซึ่งจะเห็นไดวา
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน  
ดังแสดงไวในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน

และหลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
 คะแนนรวม 

(320 คะแนน) 
 ( X )  (%) 

คะแนนจากแบบทดสอบ
กอนใชชุดฝกปฏิบัติฯ 

144 9.00 45.00 

คะแนนจากแบบทดสอบ
หลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 

178 11.13 55.63 

 

         เมื่อนําขอมูลคะแนนทดสอบกอนใช ชุดฝก 
ปฏิบัติฯ  และขอมูลคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝก
ปฏิบั ติฯมาวิ เคราะหหาสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบวา ขอมูลทั้ง 2 ชุด มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมแตกตางกัน คือ 3.41 และ3.48 
และเมื่อนําขอมูลมาจัดทําในรูปของฮิสโตแกรม 
(Histogram) พบวา นักศึกษามีผลการเรียนเฉล่ียที่ดีขึ้น
จาก  9 คะแนน  เปน  11.13 คะแนน  ดังแสดงไวใน 
ภาพที่ 1 

ภาพท่ี 1 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลคะแนน
ทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ 

 

         นอกเหนือจากการทดสอบกอนและหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ รวมถึงใหนักศึกษาไดทดลองใชชุดฝก
ปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต ทั้ง 4 ชุด
แลวน้ัน ผูวิจัยยังไดสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดวย
วานักศึกษามีความกระตือรืนรนที่จะทําชุดฝกปฏิบัติ
เรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต  เ น่ืองจาก
นักศึกษาสวนใหญได นํา ชุดฝกปฏิบั ติมาส ง เ พ่ือ
ตรวจสอบกอนเขาเรียนในครั้งตอไป 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ผลการศึกษาเรื่องเรื่อง การพัฒนาชุดฝกปฏิบัติ
เรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต สําหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ระดับปริญญาตรี ที่เก็บรวบรวม
ขอมูลแบบทดสอบกอนและหลังการใชชุดฝกปฏิบัติ
เรื่อง การจัดทํารายงานตนทุนการผลิต กรณีที่มีงาน
ระหวางผลิตตนงวดรวมกับกรณีที่การผลิตเกิดหนวยเสีย 
จากนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 16 คน พบวา นักศึกษา  
สวนใหญมีคะแนนทดสอบหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
เพ่ิมขึ้น โดยมีนักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ เพ่ิมขึ้นจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
87.50 นักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝก
ปฏิบัติฯ เทาเดิมมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25     
และนักศึกษาที่ทําคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
ลดลงมีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 โดยนักศึกษา 
ที่มีคะแนนเพ่ิมขึ้นมากที่สุดคือ เพ่ิมขึ้น 4 คะแนน        
มีจํานวน  3 คน  เ พ่ิมขึ้น  3 คะแนนมีจํานวน  4 คน 
เพ่ิมขึ้น 2 คะแนน มีจํานวน 4 คน เพ่ิมขึ้น 1 คะแนน    
มีจํานวน 3 คน สวนนักศึกษาที่มีคะแนนเทาเดิมมี
จํานวน 1 คน และนักศึกษาที่ทําคะแนนลดลงมีจํานวน   
1 คน ดังน้ัน เมื่อนําขอมูลคะแนนทดสอบกอนใชชุดฝก
ปฏิบั ติฯ และขอมูลคะแนนทดสอบหลังใชชุดฝก 
ปฏิบั ติฯมาวิ เคราะหหาสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) พบวา ขอมูลทั้ง 2 ชุด มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไมแตกตางกัน คือ 3.41 และ 3.48  
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         สวนการคํานวณหาคะแนนจากการทดสอบกอน
และหลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ ที่นักศึกษาทั้งหมด 16 คน   
มีคะแนนจากการทดสอบคนละ  20 คะแนนรวม
คะแนนทั้งสิ้น 320 คะแนน พบวา นักศึกษามีคะแนน
การทดสอบกอนการใช ชุดฝกปฏิบั ติฯ  รวม  144 
คะแนน และมีคะแนนการทดสอบหลังการใชชุดฝก
ปฏิบัติฯ รวม 178 คะแนน ซึ่งจะเห็นไดวานักศึกษา
สามารถทําคะแนนทดสอบหลังการใชชุดฝกปฏิบัติฯ 
สูงกวาคะแนนทดสอบกอนการใช ชุดฝกปฏิบัติฯ       
34 คะแนน คิดเปนรอยละ 19.10 คิดเปนคะแนนเฉลี่ย
จากการทดสอบกอนใชชุดฝกปฏิบัติฯ 9.00 คะแนน   
คิดเปนรอยละ 45.00 และมีคะแนนเฉล่ียจากการ
ทดสอบหลังใชชุดฝกปฏิบัติฯ 11.13 คะแนน คิดเปน
รอยละ 55.63 ซึ่งจะเห็นไดวานักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
         นอกเหนือจากการทดสอบกอนและหลังการใช
ชุดฝกปฏิบัติฯ รวมถึงใหนักศึกษาไดทดลองใชชุดฝก
ปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต ทั้ง 4 ชุด
แลวน้ัน ผูวิจัยยังไดสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดวย
วานักศึกษามีความกระตือรืนรนที่จะทําชุดฝกปฏิบัติ
เรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต  เ น่ืองจาก
นักศึกษาสวนใหญได นํา ชุดฝกปฏิบั ติมาส ง เ พ่ือ
ตรวจสอบกอนเขาเรียนในคร้ังตอไป สวนปญหาของ
การจัดทําชุดฝกปฏิบัติ คือ เน้ือหาที่นํามาจัดทําชุดฝก
ปฏิบัติเรื่องการจัดทํารายงานตนทุนการผลิต กรณีที่มีงาน
ระหวางผลิตตนงวดรวมกับกรณีที่การผลิตเกิดหนวย
เสียน้ัน เปนเน้ือหาที่คอนขางยากและมีกรณีศึกษาที่
แตกตางกันไปตามสถานการณ แตมีระยะเวลาในการ
จัดทําวิจัยนอยจึงทําใหการจัดทําชุดฝกปฏิบัติฯที่มี
กรณีศึกษาที่แตกตางกันไปตามสถานการณนอยตาม 
ไปดวย และไมไดนําชุดฝกปฏิบัติที่จัดทําขึ้นไปให
ผู เ ช่ี ยวชาญตรวจสอบก อนการนํ าไปใช  ดั ง น้ัน 
ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยเรื่องน้ี  คือ
ควรมีการนําชุดฝกปฏิบัติฯ ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
กอนการนํามาใชและควรมีการจัดทําชุดฝกปฏิบัติฯ  
ให ครอบคลุ มกร ณีศึ กษาที่ แตกต า ง กันไปตาม
สถานการณใหมากขึ้น 
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การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนผานเว็บไซต วิชาองคประกอบศิลปะไทย 
 

ฉัตรชัย  ศิริพันธุ 1 
 

บทคัดยอ—  วัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งน้ีคือ เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซต วิชา องคประกอบศิลปะ
ไทย มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเปนสื่อเสริมการเรียนวิชาองคประกอบศิลปะไทย เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนกอนและหลังเรียนวิชาองคประกอบศิลปะไทย   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูสอนและผูเรียนที่มีตอใชสื่อการ
เรียนการสอนผานเว็บไซต  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่เพาะชาง  ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 22 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย 1) สื่อการเรียนการสอนผานเว็บวิชาองคประกอบ
ศิลปะไทยที่ ผู วิจัยได พัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บไซตที่มี ช่ือ  http://www.thaiartonline.com 2)  แบบทดสอบวิชา 
องคประกอบศิลปะไทย 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชสื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซต สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t- test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห      
ผลการวิจัยปรากฏวา  1) ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนผานเว็บไซต วิชา องคประกอบศิลปะไทยของนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่เพาะชาง หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรพ้ืนที่เพาะชางมี 
ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานเว็บวิชาองคประกอบศิลปะไทยที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในระดับมาก 

คําสําคัญ  การเรียนการสอนผานเว็บไซต   องคประกอบศิลปะไทย 

1. บทนํา 
         ปจจุบันเครือขายอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาท
ในการเรียนรู เปนอยางมาก เน่ืองดวยเครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนแหลงรวบรวมองคความรูในรูปแบบ
ของเอกสารไฮเปอรเท็กซบนเครือขายเวิลด ไวด เว็บ
(Web Based Instruction) ที่มีการเก็บขอมูลจํานวน
มหาศาล และเปนชองทางสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว
ประหยัดเวลา  และคาใชจายในการติดตอสื่อสาร อีกทั้ง
ผูใชสามารถโตตอบและมีปฏิสัมพันธไดหลากหลาย
รูปแบบ ทําใหเครือขายอินเทอรเน็ตกลายเปนเครื่องมือ
ที่สํ าคัญในการเ รียนการสอนและการเรียนรู  ซึ่ ง 
 
 

         1สาขาวิชาศิลปะไทย วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร  
86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท: 02-623-8790-9 โทรสาร: 02-223-4014   
มือถือ 081-4218670  E-mail: dekorlaku@hotmail.com 

 
สามารถใชในการเสริมการเรียนการสอนในช้ันเรียน
ปกติได หรือใชเปนรูปแบบการเรียนระหวางบุคคล    
เปนการเรียนรูโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารและ 
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด 
ใหนักเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง  โดยมีครู
เปนผูใหการสนับสนุน 
         นวัตกรรมการเรียนการสอนผานเว็บไซตเปน
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ที่นํามาเปน
ทางเลือกหน่ึงของการจัดการเรียนการสอนของไทย 
เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด      
ก็ตาม  อีกทั้งยังสนับสนุนให เกิดสภาพแวดลอมที่
สงเสริมใหผูเรียนใฝหาความรูไดมากย่ิงขึ้นที่สามารถ
ตอบสนองการเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  
จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยมีตระหนักวา การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนผานเว็บไซตจะมีประโยชนตอการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและชวยสงเสริมให
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ผูเรียนเกิดความสนใจ และมีความพึงพอใจในการเรียน
มากยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

         1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซต 
เพ่ือเปนสื่อเสริมการเรียนวิชา องคประกอบศิลปะไทย
ในระดับปริญญาตรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอน
และหลังเรียน วิชา องคประกอบ-ศิลปะไทย ในระดับ
ปริญญาตรี 

3. เพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
การใชสื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซต 

2. วิธีการวิจัย 
ประชากร 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่เพาะชาง   
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองเพื่อศึกษาความ

ความคิดเห็นที่มีตอการใชสื่อการเรียนการสอนผาน
เว็บไซต วิชาองคประกอบศิลปะไทย ไดแก นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 
2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร   
พ้ืนที่เพาะชาง ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง เพ่ือใชในการทดลองขั้นภาคสนาม จํานนวน  
22 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีเครื่องมือดังน้ี 
1. สื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซตที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้น 
2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชสื่อการเรียน

การสอนผานเว็บไซต 
 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี   

1. ผูวิจัยนัดหมายกับกลุมตัวอยางเพ่ือทดลองใช
สื่อการเรียนการสอนผานเว็บไซต  

2. ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบเรียนบทเรียน
ผานเว็บไซต และทําแบบสอบถามความคิดเห็น 

3. ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทั้งหมดไปวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 
         ผู วิจั ย นําผลการทดลองมาวิ เคราะหโดยใช
โปรแกรม SPSS for Windows ดังน้ี   

1. การสรางแบบทดสอบบทเรียนวิเคราะหโดย
เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียน (T-Test) 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น 
    2.1 ขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตน และประสบการณ

การใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยการ
หาคารอยละ 

     2.2 ขอมูลที่เก่ียวกับระดับความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยาง ที่มีตอการเรียนการสอนผานเว็บไซตที่
ผูวิจัยไดสรางขึ้น วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การใหความหมายกํากับคานํ้าหนัก
คะแนนเฉล่ีย ผูวิจัยกําหนดเกณฑชวงคะแนนเฉลี่ยและ
แปลผล ดังน้ี  

ระดับความพึงพอใจ คาเฉล่ีย 
มากที่สุด   4.21-5.00 
มาก   3.41-4.20 
ปานกลาง                  2.61-3.40 
นอย   1.81-2.60 
นอยที่สุด   1.00-1.8 

 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและ  
หลังเรียน ผานเว็บไซตวิชา องคประกอบศิลปะไทย  
ในระดับปริญญาตรี 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของคะแนนกอน
เรียนและหลังเรียนผานเว็บไซตวิชา องคประกอบ 
ศิลปะไทย ในระดับปริญญาตรี 

คะแนน
แบบทดสอบ 

n x  S.D. df t p 

กอนเรียน 22 19.70 3.1271 21 16.965  
หลังเรียน 22 49.55 2.2725 21 16.965 0.00* 
 

n =22   * มีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

         จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  
ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนผานเว็บไซต วิชา 
องคประกอบศิลปะไทย  ในระดับปริญญาตรี น้ัน 
คะแนนจากการทําแบบทดสอบของกลุมตัวอยางกอน
เรียนมีคะแนนเฉล่ีย 19.70 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3.12 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบของกลุม
ตัวอยางหลังเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 49.55 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2. 27 และผลที่ไดแสดงคาสถิติที่ใชในการ
ทดลอง (คา t) ของผูเรียน คือ 16.96 และคาสถิติที่ใชใน
การทดสอบ (p) นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด
(=.05) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวาคะแนนกอนและหลังเรียนมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  แสดงวา 
การเรียนการสอนผานเว็บไซตทําใหนักศึกษามีผลการ
เรียนที่สูงขึ้น 
 

ความพึงพอใจของผูสอนและผูเรียน ท่ีมีตอใชสื่อการ
เรียนการสอนผานเว็บไซต วิชาองคประกอบศิลปะไทย 
 

         จากตารางที่ 2  แสดงใหเห็นวานักศึกษาสวนใหญ
มีระดับความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผาน
เว็บไซต วิชาองคประกอบศิลปะไทย  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
เฉล่ีย ระดับมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน
กลุมตัวอยาง จํานวน 22 คน ท่ีมีตอการเรียนการ
สอนผานเว็บไซต วิชาองคประกอบศิลปะไทย 

 

รายละเอียด x  S.D. ตีความ
เน้ือหา
1. เน้ือหาที่นํามาใชในการเรียนการสอน
ผานเว็บไซตตองมีความหลากหลาย
และนาสนใจ

 
4.42 

 
.53 มากที่สุด 

2. การเรียนผานเว็บไซตในวิชาตางๆ มี
ขอมูลมากเพียงพอตอการเรียนรูและ
คนควาเพ่ิมเติม

4.36 .82 มากที่สุด

3. เฉพาะวิชาภาคทฤษฎีเทาน้ันที่เหมาะ
จะนํามาใชในการเรียนผานเว็บไซต 

3.47 .89 มาก

4. เฉพาะวิชาภาคปฏิบติัเทาน้ันที่เหมาะ
จะนํามาใช ในการเรียนผานเว็บไซต 

3.42 .99 มาก

สวนประกอบดานโปรแกรม
5. ออกแบบหนาจอเหมาะสม  งายตอ
การใช สัดสวนเหมาะสม สวยงาม   

4.25 .65 มากที่สุด

6. มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบ 4.1 .65 มาก
7. ลักษณะของขนาด  สี  ตัวอักษร
ชัดเจนอานงายเหมาะสมกับผูเรียน 

4.15 .88 มาก

8. ออกแบบเมนูใหเว็บไซตใชงาย  
สะดวก ไมกอใหเกิดความสับสนของ
เสนทางเดิมเว็บไซตและสามารถ
ยอนกลับไปยังจุดตางๆไดงาย

4.35 71 มากที่สุด

ความตองการใชบริการและลักษณะ
ท่ัวไปของการเรียนผานเว็บไซต 
9. กระดานขาวต้ังกระทูถาม (webbaord) 

4.59 .58 มากที่สุด

10. การสงงาน ติดตอผูสอน (E-mail)  4.74 .71 มากที่สุด
11. การคนหาขอมูล (search) 4.68 .76 มากที่สุด
12. แบบฝกหัดหรือแบบทดสอบ 4.15 .67 มาก
13. รายชื่อเว็บไซตที่ใชเชื่อม(link) ไป

สืบคนขอมูลอื่นๆ
4.84 .58 มากที่สุด

14. การเรียนผานเว็บไซตนาสนใจ 4.55 .56 มากที่สุด
15. การเรียนผานเว็บไซตไดพัฒนา

ความสามารถและความรูของตนมาก
ขึ้น

4.17 .67 มาก

16. การเรียนผานเว็บไซตรูสึกยุงยากกับ
การเรียน    

2.84 1.01 ปานกลาง

17. การเรียนผานเว็บไซตนาเบื่อหนาย   2.42 1.02 นอย
18. การเรียนผานเว็บไซตนาน ๆ ทําให

รูสึกไมคอยสบาย  
2.73 .99 ปานกลาง

19. ตองการเรียนผานเว็บไซตในกลุม
วิชาอื่น ๆ ดวย       

4.75 .58 มากที่สุด

20. โดยรวมการเรียนการสอนผาน
เว็บไซตมีประโยชนตอการเรียนการ
สอนของผูเรียน

4.65 .56 มากที่สุด

เฉล่ีย 4.08 0.74 มาก
 
 
 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553  

NC-3ED-014                                                       480 

4.  สรุปผลการวิจัย 
         1. ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนผานเว็บไซต วิชา องคประกอบ 
ศิลปะไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่เพาะชาง หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
         2 . นักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร พ้ืนที่ เพาะชาง       
มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนผานเว็บไซต   
วิชาองคประกอบศิลปะไทย  ที่ ผู วิจัยพัฒนาขึ้นใน  
ระดับมาก 
ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
         ผูวิจัยขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ดังน้ี 
         1. ผลการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับ
ผูสอน  และนักออกแบบระบบการเรียนการสอน     
โดยการออกแบบการเรียนการสอนดวยเว็บไซต      
ควรออกแบบใหมี เ ช่ือมโยงทุกหนา  ในทุกเรื่อง         
ทุกหัวขอ และคําสําคัญตางๆ ภายในเน้ือหาใหเช่ือมโยง
แตละเรื่องใหมากและครอบคลุม เพ่ือใหผู เรียนได
เขาถึงขอมูลไดในทันที อยางสะดวกรวดเร็วตามท่ี
ตองการจะสงผลใหผูเรียนสามารถจดจําและเขาถึง
ขอมูลไดดี 

2. การเรียนการสอนดวยเว็บไซตเปนการศึกษาดวย
ตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบเน้ือหาภายใน 
เว็บเพจ ผูสอนและผูสรางเว็บควรออกแบบใหมีการ
เช่ือมโยงในเว็บเพจใหมากเพียงพอ โดยการวิเคราะหเน้ือหา
ใหผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรู ไดดวยตนเอง ผูเรียน
คนควาศึกษาเน้ือหาไดอยางอิสระ การเช่ือมโยงและรูปแบบ
เว็บเพจมีความสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 

3. ควรมีการจัดเตรียมความพรอมดานอุปกรณ
และระบบเครือขายอินเทอรเน็ต หากอุปกรณและ
ระบบเครือขายไมมีประสิทธิภาพ อาจสงผลใหเกิด 

 

 

ความลาชาในการเขาสูบทเรียนสงผลใหความสนใจ
เรียนและต้ังใจเรียนลดลง 
         4. การเรียนการสอนผานเว็บไซต วิชา องคประกอบ
ศิลปะไทยน้ัน  ผูเรียนสามารถเรียนผานจอคอมพิวเตอร  
ผูเรียนสามารถรับขอมูลอยางไมจํากัดเวลา ไมจํากัด
สถานที่ ผูเรียนไมจําเปนตองเขาช้ันเรียน หองเรียนจะ
ถูกแทนดวยเว็บเพจ เน้ือหาในหนังสือจะถูกแทนดวย
เว็บเพจเน้ือหา ผูเรียนมีอิสระในการเลือกเน้ือหา  เลือก
เวลาศึกษา เลือกกิจกรรมที่ตนสนใจโดยไมมีเง่ือนไข
การเรียงลําดับกอนหลัง ผูเรียนสามารถกลับไปเรียนซ้ํา
ในเน้ือหาที่ยังไมเขาใจไดจนกวาจะเขาใจ แลวจึงศึกษา
ในหนวยตอไปไดอยางเปนอิสระขึ้นอยูกับสามารถ
เฉพาะบุคคล มีอิสระในการประเมินผลการเรียนและ
สามารถทราบความกาวหนาในการเรียนของตน ซึ่งการ
เรียนดวยเว็บไซตสามารถตอบสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคล มุงเฉพาะรายบุคคลเปนสําคัญ 
         5. รูปแบบการเรียนการสอนผานเว็บไซตควรมีความ
ยืดหยุนในเรื่องเวลาและสถานท่ี  ผู เรียนตองมีความ
รับผิดชอบสูงในการศึกษาเรียนดวยตนเองและแสวงหา
ความรู  มีความกระตือรือรนในการเรียนเพ่ิมมากยิ่งขึ้น มี
ความต้ังใจใฝหาความรู และครูเปนผูอํานวยความสะดวก 
ใหแนะนํา เปนที่ปรึกษาในกรณีที่ติดขัด จัดหาแหลง
ความรูใหพรอม ทั้งแนะนําแหลงขอมูลตาง  ๆที่เก่ียวของ 
         6. ควรระมัดระวังมารยาทในการใชงานอินเทอรเน็ต 
ไมนําขอมูลผูอื่นมาใชในนามของตน โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนการละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น ซึ่งนับวาเปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย ดังน้ันควรจะอางอิงเว็บไซตที่เปน
แหลงที่มาของขอมูล 
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ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 

         ผูวิจัยขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 
 

         1. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู การเช่ือมโยง
และรูปแบบเว็บไซตในการเรียนการสอนดวยเว็บไซตที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการแกปญหา และผลการ 
ถายโยงการเรียนรูสําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
ศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียนในระดับที่แตกตางกัน 
         2. ควรมีการศึกษากระบวนการเรียนรู  การเช่ือมโยง
และรูปแบบเว็บไซต ในการเรียนการสอนดวยเว็บไซต
ในวิชาอื่น สาขาตางๆ ทั้งสายสังคมศาสตรและสาย
วิทยาศาสตร ที่ตองคนควาเน้ือหาปริมาณมากๆใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือศึกษาผลท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน การแกปญหา และการถายโยงการเรียนรู     
         3. การช้ีนํา การใชแผนภาพมโนทัศน การใชกราฟก
เช่ือมโยงที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มี
กระบวนการเรียนรูแตกตางกัน 
         4. ควรมีการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนดวยเว็บไซต
ในการจัดการศึกษาทางไกล โดยออกแบบใหมีการเช่ือมโยง
แบบอิสระกับการเช่ือมโยงแบบควบคุมโดยโปรแกรม ที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแกปญหา และการถายโยง
การเรียนรูของนักเรียนระดับตาง  ๆ
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ศึกษารูปแบบในรายวิชาสหกิจศกึษาของหลักสูตรการจัดการ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 

 
แสงเดือน  กุนา 1 ภัทราพร  สมเสมอ 2  และ กนกอร  จิตจํานงค 3 

 

บทคัดยอ—  การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรที่มีผลตอรูปแบบในรายวิชา          
สหกิจศึกษา และเตรียมการดําเนินงานสหกิจศึกษา รวมทั้งศึกษาความตองการดานสมรรถนะ หรือคุณสมบัติของ
นักศึกษา  สหกิจศึกษาเพ่ือทราบแนวทางในการกําหนดรูปแบบรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตรการจัดการ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ผูวิจัยไดกําหนดประชากร ในครั้งน้ี 2 กลุม คือ สถานประกอบการท่ีรับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรเขาฝกงานในจังหวัด และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4   ป      
(การจัดการทั่วไป) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ สถานประกอบการท่ีรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ       
ศิลปศาสตรเขาฝกงาน ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 41 แหง และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  การจัดการทั่วไป 
หลักสูตร 4  ป จํานวน  96  คน รวม 137 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบ
มาตราสวนประมาณคา มี 5 ระดับ จํานวน 2 ชุด สําหรับผูประกอบการ 1 ชุด และสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) 1 ชุด ผลการศึกษาพบวา 

กลุมที่ 1 นักศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต 4   ป การจัดการทั่วไป สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18 – 20  ป กําลัง
ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2  เห็นดวยในการจัดรายวิชาสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป              
การเตรียมการดําเนินงานสหกิจศึกษาเห็นควรที่จะมีการสํารวจความตองการเขารับการฝกงานจากนักศึกษา ควรมี      
การจัดสรรงบประมาณรองรับสําหรับการฝกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  และอาจารยนิเทศควรไปตรวจประเมิน    
การปฏิบัติงานดวยตนเองยังสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู  คุณลักษณะนักศึกษาฝกงาน
แบบสหกิจศึกษาจําเปนตองมีความรูดานการจัดการงานสมัยใหม จําเปนตองมีทักษะดานการทํางานเปนทีมและ
จําเปนตองมีคุณธรรมมีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  

กลุมที่ 2 สถานประกอบการ สวนใหญเปนสถานประกอบการที่ไมแสวงหากําไร เคยรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 
เขาฝกงานและมีความยินดีที่จะใหความรวมมือในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน  เห็นควรที่จะใหจัดการฝกงาน
แบบสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 เพศของนักศึกษาไมมีความจําเปนตอการตัดสินใจที่จะรับนักศึกษาเขาฝกงาน รูปแบบ       
สหกิจศึกษา ควรที่จะใหมีการนิเทศ  2 ครั้ง เดือนแรกและเดือนสุดทายของการฝกงาน การกําหนดโครงงานใหกับนักศึกษา 
สหกิจศึกษาทางสถานศึกษาควรเปนผูกําหนดหัวขอ และกําหนดรูปแบบ และยินดีที่จะรับนักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษา 
จํานวน 1 – 2 คน  การเตรียมการดําเนินงานสหกิจศึกษาเห็นควรที่จะใหมีคณะกรรมการดําเนินการติดตอสถานที่ฝกงาน ควรมี
การมอบหมายงานใหนักศึกษาสหกิจศึกษาตรงตามสาขาอาชีพที่เรียนมา ดานการประเมินผลอาจารยนิเทศควรไปตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานดวยตนเองยังสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู  คุณลักษณะนักศึกษาฝกงาน
แบบสหกิจศึกษา จําเปนตองมีความรูดานการจัดการงานสมัยใหมและดานการบริหารทรัพยากรมนุษย จําเปนตองมีทักษะการ
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงานและการใชอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน จําเปนตองมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานอยางเครงครัด 
___________________________________ 
        1สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
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แนวทางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ  ในการจัดการฝกงานในลักษณะสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ พบวาสถานประกอบการมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษา   
โดยสถานประกอบการประเภทไมแสวงหากําไรยินดีที่จะรับนักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษามากที่สุด  และสถาน
ประกอบการสวนใหญไมยินดีที่จะจายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียงใหกับนักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษา ทั้งน้ีอาจ   
เน่ืองมาจากงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดและนโยบายของสถานประกอบการเอง  

รูปแบบที่ เหมาะสมในการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษา ใหสอดคลองกับความตองการระหวาง
สถาบันการศึกษา (หลักสูตรการจัดการ) สถานประกอบการ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรมีการสํารวจความตองการ           
การเขารับการฝกงานจากนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการ และควรที่จะใหมีคณะกรรมการดําเนินการติดตอสถานที่ฝกงาน 
เมื่อนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน  ทางสถานประกอบการควรจัดเตรียมพ่ีเล้ียง /ผูควบคุม  เพ่ือใหความรู ทักษะแกนักศึกษา
สหกิจศึกษาและมีงานใหนักศึกษาสหกิจศึกษาทําอยางตอเน่ืองเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการตลอดระยะเวลา    
ที่ฝกงาน และมอบหมายงานตรงกับสาขาอาชีพที่ไดเรียนมา     ควรมีการจัดทําขั้นตอนในการฝกงานและจัดทําคูมือการฝกงาน
แบบสหกิจศึกษาเพ่ือใหการดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวงเวลาที่เหมาะสมใน  การฝกงานควรฝกงานในภาคเรียนที่ 2 
เปนระยะเวลารวม 4 เดือน ดานการประเมินผล อาจารยนิเทศควรไปตรวจประเมินการปฏิบัติงานดวยตนเองยัง                    
สถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู ควรท่ีจะใหมีการนิเทศ 2 ครั้ง (เดือนแรกและเดือนสุดทายของ  
การฝกงาน)  การกําหนดโครงงานใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสถานศึกษาควรเปนผูกําหนดหัวขอ และกําหนดรูปแบบ 
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกงานแลวมีการสัมมนาเพ่ือสรุปและเสนอผลของการฝกงาน การติดตามผลการฝกทักษะมีการกําหนด
เกณฑประเมินเปนแบบผานและไมผาน  

คําสําคัญ  สหกิจศึกษา   รูปแบบสหกิจศึกษา   สถานประกอบการ
 

1.บทนํา 
         ปจจุบันสถานการณของโลกเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว การแขงขันของตลาดแรงงานคอนขางสูง  
ลักษณะของบัณฑิตที่ตลาดแรงงานตองการมีความ
เปล่ียนแปลงตามสภาวการณทักษะที่องคกรผูใชบัณฑิต
ตองการใหมีในตัวบัณฑิต ไดแก ความรูความสามารถ
และทักษะวิชาชีพ การวางแผนการทํางานอยางมีระบบ 
ความรูความสามารถในการรับรูการตัดสินใจและ
แกปญหา มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่ม ระเบียบวินัย 
ศีลธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การนําเสนอและการ    
เปนผูนํา เปนตน ทักษะเหลาน้ีจะเรียนรูและพัฒนาได
เมื่อนักศึกษาไดมีโอกาสไปปฏิบัติงานจริงในองคกรผูใช
บัณฑิต การเรียนการสอนเฉพาะแตในหองเรียนหรือ     
ในหองปฏิบัติการไมเพียงพอ 

         สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตใหตรงกับความ 

 
ตองการของผูใชบัณฑิต และสามารถแขงขันไดในระดับ
สากล สหกิจศึกษาเปนแนวทางหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง  
ในการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิต  

         สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เปนระบบ
การศึกษาที่เนนประสบการณที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน
จริงในองคกรผูใชบัณฑิต (Work-based learning)           
โดยใหนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา  และไดทํางาน
ตรงตามสาขาวิชาวิชาชีพ และมีประโยชนตอองคกร   
ผูใชบัณฑิต ซึ่งกําหนดงานเปนโครงงานพิเศษท่ีสามารถ      
ทําสําเร็จได ภายใน 4 เดือน โดยองคกรผูใชบัณฑิต       
จะจัดหาพ่ีเล้ียง (Mentor หรือ Job Supervisor)  ทําหนาที่
กํากับและดูแลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เขตพื้นที่เชียงราย เปนสถาบันการศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ดานวิชาชีพ  ดานเทคโนโลยี และดานการบริการ เพ่ือ
สนองความตองการของตลาดแรงงาน  และสังคมภูมิภาค  
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         ในการจัดการเรียนการสอน  ของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไปช้ันปที่ 4)  จะตอง
ลงทะเบียนเรียนในกลุมวิชาฝกงานและประสบการณ    
ซึ่ งในรายวิชาสหกิจศึกษาทางบริหารธุ รกิจและ
เศรษฐศาสตร ซึ่งตองใชเวลาในการฝกและปฏิบัติงาน   
ในสถานประกอบการ ไมนอยกวาหน่ึงภาคการศึกษา  
ดวยการสูตรการลักหจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบ  
ที่เหมาะสมในการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษาของ
หลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  เพ่ือหาแนวทางความ
รวมมือระหวางสถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
ในการจัดการฝกงานของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ
และเพ่ือประโยชนตอการจัดการศึกษาในรายวิชาสหกิจ
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากรท่ี ใช ในการศึ กษาครั้ งน้ี  คื อ สถาน
ประกอบการท่ีรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
เขาฝกงาน ในจังหวัดเชียงราย จํานวน  41 แหง และนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) หลักสูตร 
4 ป จาํนวน 96 คน รวม 137 ราย 

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) และแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scales) มี 5 ระดับ จํานวน 2 ชุด 
สําหรับผูประกอบการ 1 ชุด และสําหรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)  1 ชุด 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

         ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับ 
ประเภทของสถานประกอบการ ประวัติการรับนักศึกษา
ฝกงาน และความตองการเบื้องตนเก่ียวกับความรวมมือ
ของสถานประกอบการในการดําเนินงานสหกิจศึกษา  
ของหลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  

         ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการเตรียมความพรอม   
ในการดําเนินการรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร      
การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ   
และศิลปศาสตร ประกอบดวยดานการเตรียมการของ
สถานศึกษากอนสงนักศึกษาสหกิจเขาฝกงาน ดานการ
จัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกของ   
สถานประกอบการ และดานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 

         ตอนที่3 สอบถามเก่ียวความตองการของสถาน
ประกอบการตอคุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตร          
การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และ
ศิลปศาสตร ประกอบดวย ดานความรู (Knowledge) ดาน
ทักษะ (Skill)  และดานทัศนคติและพฤติกรรม (Attitude and 
Behavior) 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 
         3.1.1 สรุปผลการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่ัวไป) หลักสูตร    
การจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ   และ      
ศิลปศาสตร 
         จากการศึกษาวิจัยดานขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป (การจัดการทั่วไป) พบวา
ส วนใหญ  เป นเพศหญิ ง  จํ านวน  69 ราย  คิ ดเป น 
รอยละ 71.90 อายุ 18 – 20 ป จํานวน 66 ราย คิดเปนรอยละ 
68.80 กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 2 จํานวน 40 ราย คิด
เปนรอยละ 41.70 และจากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 96 
พบวา  เห็นดวยกับการจัดการฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษา
ใหกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป จํานวน 
90 ราย  คิดเปนรอยละ 93.80 
         ผลการวิเคราะหขอมูล การเตรียมการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาเห็นควรที่จะมีการสํารวจความตองการ  
เขารับการฝกงานจากนักศึกษา  ควรมีการจัดสรร
งบประมาณรองรับสําหรับการฝกงานของนักศึกษา  
สหกิจศึกษา และอาจารยนิเทศควรไปตรวจประเมิน
การปฏิบัติงานดวยตนเองยังสถานประกอบการที่
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นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู  คุณลักษณะ
นักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษาจําเปนตองมีความรู
ดานการจัดการงานสมัยใหม จําเปนตองมีทักษะดาน
การทํ างานเปนทีม  และจํ า เปนตองมีคุณธรรมมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม  
         3.1.2 สรุปผลการวิจัยสําหรับสถานประกอบการ     
ที่รับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและ  ศิลปศาสตร          
เขาฝกงาน ในจังหวัดเชียงราย 
         จากการศึ กษา วิ จั ย  ข อมู ลทั่ วไปของสถาน
ประกอบการที่รับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และ      
ศิลปศาสตร เข าฝกงานในจั งหวัดเชียงราย  พบว า        
สถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการ        
ที่ไมแสวงหากําไร คิดเปนรอยละ 51.2  และเคยรับ            
นักศึกษาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน สถานประกอบการ
สวนใหญมีความยินดีที่จะใหความรวมมือในการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน คิดเปนรอยละ 97.6 
เห็นควรที่จะใหจัดการฝกงานแบบสหกิจศึกษาใน    
ภาคเรียนที่ 2   คิดเปนรอยละ 80.5 เพศของนักศึกษา   
ไมมีความจําเปนตอการตัดสินใจที่จะรับนักศึกษาเขา
ฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษา คิดเปนรอยละ 80.5 ควรท่ี
จะใหมีการนิเทศ 2 ครั้ง (เดือนแรกและเดือนสุดทาย
ของการฝกงาน)  คิดเปนรอยละ  56.1 การกําหนด
โครงงานใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาทางสถานศึกษา
ควรเปนผูกําหนดหัวขอ และกําหนดรูปแบบ คิดเปน
รอยละ53.7   และสถานประกอบการ สวนใหญไมยินดี
ที่จะจายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียงสําหรับการฝกงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา คิดเปนรอยละ 6   และสถาน
ประกอบการสวนใหญยินดีที่จะรับนักศึกษาฝกงาน
แบบสหกิจศึกษา จํานวน 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 75.6 

         การเตรียมการดําเนินงานสหกิจศึกษา  เห็นควรที่จะ
ใหมีคณะกรรมการดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน     
ควรมีการมอบหมายงานให นักศึกษาสหกิจศึกษา           
ตรงตามสาขาอาชีพที่ เรียนมา  ดานการประเมินผล  
อาจารย นิ เทศควรไปตรวจประเมินการปฏิบั ติงาน         
ดวยตนเองยังสถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
ทําการฝกงานอยู   คุณลักษณะนักศึกษาฝกงานแบบ        

สหกิจศึกษา จําเปนตองมีความรูดานการจัดการงาน
สมัยใหมและดานการบริหารทรัพยากรมนุษย จําเปน  
ตองมีทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํานักงาน
และการใชอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน จําเปนตองมี
ระเบียบวินัยและตรงตอเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
หนวยงานอยางเครงครัด 

         3.1.3 ความรวมมือในการรับนักศึกษาฝกงานรูปแบบ
สหกิจศึกษา และการจายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียง 
สํ าหรับนักศึกษาฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษาของ       
สถานประกอบการแตละประเภท 

         แนวทางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา     
กับสถานประกอบการในการจัดการฝกงานในลักษณะ 
สหกิจศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ พบวา
สถานประกอบการมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝกงาน
รูปแบบสหกิจศึกษา โดยสถานประกอบการประเภท      
ไมแสวงหากําไรยินดีที่ จะรับนักศึกษาฝกษาแบบ          
สหกิจศึกษามากที่สุด  และสถานประกอบการสวนใหญ
ไมยินดีที่จะจายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียงใหกันนักศึกษา
ฝกงานแบบสหกิจศึกษา  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากงบประมาณ
ที่มีอยูอยางจํากัดและนโยบายของสถานประกอบการเอง  

3.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

         จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของและ
การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ  เก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยาง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป (การจัดการ
ทั่วไป) จํานวน 96 คน และสถานประกอบการที่รับนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรเขาฝกงานในจังหวัด
เชียงราย จํานวน 41 แหง รวมทั้งสิ้น137 ชุด ดังน้ันเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคการวิจัยจึงแบงการอภิปรายเปนขอ  ๆ  
ดังน้ี  
         1. ความคิดเห็น /ความเหมาะสม  เก่ียวกับการฝกงาน
รูปแบบสหกิจศึกษา 
              2. ความคิดเห็น /ความเหมาะสม  เก่ียวกับการเตรียมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา ดานการดําเนินงานสหกิจศึกษา        
ดานการจัดสรรงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก     
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และดานการประเมินผล 
         3. ความตองการ /ความจําเปน  เก่ียวกับคุณลักษณะ
นักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษา ดานความรู ดานทักษะ 
และดานทัศนคติและพฤติกรรม 
กลุมท่ี 1 นักศึกษาบริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18 – 20 ป กําลังศึกษาอยู
ในระดับช้ันปที่ 2  

        1. ความคิดเห็น /ความเหมาะสมเก่ียวกับการฝกงาน
รูปแบบสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวย 
ในการจัดรายวิชาสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป  

            2. ความคิดเห็น/ความเหมาะสมเก่ียวกับการเตรียมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นควรที่จะมี
การสํารวจความตองการเขารับการฝกงานจากนักศึกษา ควร
มีการจัดสรรงบประมาณรองรับสําหรับการฝกงานของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา และอาจารยนิเทศควรไปตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานดวยตนเองยังสถานประกอบการที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู  

         3. ความตองการ /ความจําเปนเก่ียวกับคุณลักษณะ
นักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม
เห็นวานักศึกษาฝกงานจําเปนตองมีความรูมีความรู 
ดานการจัดการงานสมัยใหม จําเปนตองมีทักษะดาน
การทํางานเปนทีม และจําเปนตองมีการมีคุณธรรมมี
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม สอดคลองกับ     
วิลเลียม เอช บารนารด (William H, Barnard) ไดให
ทั ศ น ะ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร ฝ ก ง า น ไ ว ว า                 
การเตรียมการดําเนินงานฝกงานอาชีพจะเก่ียวกับ 
บุคคลกร 2 ฝาย คือ ผูนิเทศและผูรับการนิเทศ ในสวน
ของการเตรียมผูรับการนิเทศควรทําความเขาใจ 
เก่ียวกับการฝกงานก็เพ่ือใหนักศึกษาไดมีประสบการณ
และทักษะจนครบวงจรและมีความสามารถในการ
จัดการ และยังสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงาน
สหกิจศึกษาไทย องคกรผูใชบัณฑิตตองอํานวยความ
สะดวกตลอดระยะเวลาฝกงานของนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา จัดพ่ีเล้ียงใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือดูแล

อยางใกลชิด และองคกรผูใชบัณฑิตควรจัดสวัสดิการ
และคาตอบแทนใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาในอัตรา
เทียบเทาหรือมากวาที่จายคาจางใหกับลูกจางรายวัน
ขององคกรผูใชบัณฑิต  หรืออาจจายคาตอบแทน       
ในรูปของการจัดที่ พัก  และอาหารใหกับนักศึกษา     
สหกิจศึกษาในระหวางการปฏิบัติงานก็ได 

กลุมท่ี  2 สถานประกอบการสวนใหญ เปนสถาน
ประกอบการท่ีไมแสวงหากําไร เคยรับนักศึกษา สหกิจ
ศึกษาเขาฝกงานและมีความยินดีที่จะใหความรวมมือ
ในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาเขาฝกงาน 

         1. ความคิดเห็น /ความเหมาะสม  เก่ียวกับการฝกงาน
รูปแบบสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถาม  เห็นควรที่จะให
จัดการฝกงานแบบสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่2 เพศของ
นักศึกษาไมมีความจําเปนตอการตัดสินใจท่ีจะรับนักศึกษา
เขาฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษา ควรท่ีจะใหมีการนิเทศ         
2 ครั้ง (เดือนแรกและเดือนสุดทายของการฝกงาน) การ
กําหนดโครงงานให กับนักศึกษาสหกิจศึกษาทาง
สถานศึกษาควรเปนผูกําหนดหัวขอ และกําหนดรูปแบบ 
สวนใหญไมยินดีที่จะจายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียงสําหรับ
การฝกงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ยินดีที่จะรับนักศึกษา
ฝกงานแบบสหกิจศึกษา จํานวน 1 – 2 คน  

         2. ความคิดเห็น/ความเหมาะสม เก่ียวกับการเตรียมการ
ดําเนินงานสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็นควรที่จะให
มีคณะกรรมการดําเนินการติดตอสถานท่ีฝกงาน ควรมีการ
มอบหมายงานใหนักศึกษาสหกิจศึกษาตรงตามสาขาอาชีพ
ที่เรียนมา ดานการประเมินผลอาจารยนิเทศควรไปตรวจ
ประเมินการปฏิบัติงานดวยตนเองยังสถานประกอบการที่
นักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู 

         3. ความตองการ /ความจําเปน  เก่ียวกับคุณลักษณะ
นักศึกษาฝกงานแบบสหกิจศึกษา ผูตอบแบบสอบถามเห็น
วานักศึกษาฝกงานจําเปนตองมีความรูดานการจัดการงาน
สมัยใหมและดานการบริหารทรัพยากรมนุษย จําเปนตองมี
ทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในงานสํานักงานและการ
ใชอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน จําเปนตองมีระเบียบวินัย
และตรงตอเวลาปฏิบัติตามกฎระเบียบของหนวยงานอยาง
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เครงครัด สอดคลองกับ ฐิติมา อัศวพรหมธาดา 2550,      
หนา 62-65 ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความรวมมือ
ดาน  สหกิจศึกษาระหวางภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 
ผลการวิจัยพบวา สถานประกอบการมีความยินดีที่จะรับ
นักศึกษาเขาฝกงาน ความจําเปนดานเพศ สวนใหญเห็นวา
ไมจําเปน และจํานวนนักศึกษาที่สถานประกอบการยินดี
รับเขาฝกงานอยูระหวาง 1 – 3 คน การตรวจเย่ียมนักศึกษา
ของอาจารยนิเทศในสถานประกอบการอาจารยควรไปนิเทศ
ดวยตัวเอง ในดานความตองการของสถานประกอบการตอ
คุณลักษณะ ทั้ง 3 ดาน พบวา ตองการนักศึกษาฝกงาน  มี
ความความรูดานการจัดการระบบคอมพิวเตอร กระบวน  
การผลิต การส่ือสาร การจัดการผลิต และมีความซ่ือสัตย
สุจริต มีความรับผิดชอบในหนาที่และการงานท่ีไดรับ
มอบหมาย และการตรงตอเวลามากที่สุด 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปสาระสําคัญของการวิจัย 
         จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และขอมูล
ที่ไดจากการเก็บสอบถามจากกลุมตัวอยาง 2 กลุม 
สามารถกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมในการดําเนินการ
รายวิชาสหกิจศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ทั้ง 2 กลุม ไดดังน้ี 
         1. เตรียมบุคลากร กอนที่จะดําเนินการจัดรายวิชา
สหกิจศึกษาของหลักสูตร  การจัดการควรมีการสํารวจ
ความตองการการเขารับการฝกงานจากนักศึกษาของ
หลักสูตรการจัดการและควรที่จะใหมีคณะกรรมการ
ดําเนินการติดตอสถานที่ฝกงาน เมื่อนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาเข าฝกงานทางสถานประกอบการควรจัด
จัดเตรียมพ่ีเล้ียง /ผูควบคุม เพ่ือใหความรู ทักษะแก
นักศึกษาสหกิจศึกษาและมีงานใหนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาทําอยางตอเน่ืองเสมือนเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการตลอดระยะเวลาที่ฝกงาน และมอบหมาย
งานตรงกับสาขาอาชีพที่ไดเรียนมา 

         2. เตรียมงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวก 
จากการศึกษาวิจัยในดานการจายคาตอบแทนหรือเบี้ย

เ ล้ียงให กับนักศึกษาฝกงานรูปแบบสหกิจศึกษา    
พบวา สถานประกอบการสวนใหญไมยินดีที่จะให
ค า ตอบแทนห รือ เบี้ ย เ ล้ี ย ง  อ าจ เ น่ื อ งม ากจ าก
งบประมาณหรือนโยบายของสถานประกอบการเอง 
ทางสถานศึกษาตองช้ีแจงใหทําควรเขาใจเพ่ิมเติม     
แกนักศึกษาและสถานประกอบการ หากไมสามารถ
จายคาตอบแทนหรือเบี้ยเล้ียงได อาจจายเปนสวัสดิการ
ดานอาหาร การเดินทาง ดานที่พัก เปนตน ทางสถาน
ประกอบการควรมีการจัดเตรียมอุปกรณ ครุภัณฑที่
ทันสมัยเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 

         3. เตรียมการบริหารจัดการ ควรมีการจัดทําขั้นตอนใน
การฝกงานและจัดทําคูมือการฝกงานแบบสหกิจศึกษา
เพ่ือใหการดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวงเวลาที่
เหมาะสมใน  การฝกงานควรฝกงานในภาคเรียนที่ 2 เปน
ระยะเวลารวม 4  เดือน สวนเรื่องเพศของนักศึกษาไมมีความ
จําเปนตอการฝกงานแบบสหกิจศึกษาอาจเนื่องมาจากสวน
ใหญเปนงานบริหารจัดการงานสํานักงาน ซึ่งสามารถทําได
ทุกเพศ 

         4. เตรียมการประเมินผล อาจารยนิเทศควรไป
ตรวจประเมินการปฏิบั ติงานดวยตนเองยังสถาน
ประกอบการท่ีนักศึกษาสหกิจศึกษาทําการฝกงานอยู 
ควรที่จะใหมีการนิเทศ 2 ครั้ง (เดือนแรกและเดือน
สุดทายของการฝกงาน)  การกําหนดโครงงานใหกับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาทางสถานศึกษาควรเปนผูกําหนด
หัวขอ และกําหนดรูปแบบ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ฝกงานแลวมีการสัมมนาเพ่ือสรุปและเสนอผลของ  
การฝกงาน การติดตามผลการฝกทักษะมีการกําหนด
เกณฑประเมินเปนแบบผานและไมผาน  

4.2 ขอเสนอแนะ 
         1. ควรมีการต้ังคณะกรรมการรวมกันระหวาง
สถานศึกษา  (หลักสูตรการจัดการ)     กับสถานประกอบการ 
ในการจัดการฝกงานแบบสหกิจศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 ป (การจัดการทั่วไป) 
         2. ควรมีการสรางความเขาใจรวมกันระหวางหลักสูตร
การจัดการ นักศึกษา และสถานประกอบการ เก่ียวกับการ
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ฝกงานแบบสหกิจศึกษาเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยการจัดประชุมหรือสัมมนาเพ่ือหา
แนวทางและรูปแบบความรวมมือที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
          3. หลักสูตรการจัดการ นําขอมูลที่ไดมาพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการ ดานทัศนคติ
และพฤติกรรมใหตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการ และนําขอมูลไปใชประโยชนในการปรับปรุง
หลักสูตรเพ่ือจัดกระบวนวิชาทั้งในดานความรูและทักษะ
เพ่ือผลิตนักศึกษาที่ตรงกับความตองการของสถาน
ประกอบการตอไป 
         4.  หลักสูตรอื่นในคณะบริหารธุรกิจและ ศิลปศาสตร 
ที่คาดวาจะจัดรายวิชาสหกิจศึกษาสามารถนําผลการวิจัยน้ี
ไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการปรับใชใหเกิดประโยชนใน
การจัดกระบวนวิชาความรูทักษะ หรือพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหเปนบัณฑิตที่ศักยภาพตอไป 

5. เอกสารอางอิง 
[1] สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2552).    

มาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย, สืบคนได
จาก http://www.mua.go.th/users/bphe/cooperative/ 
network/mission.html. [สืบคนเมื่อ 3 มีนาคม 2552] 

[2]    ฐิติมา  อัศวพรหมธาดา และคณะ. (2550). การพัฒนา
รูปแบบความรวมมือดานสหกิจศึกษา  ระหวาง
ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม. 
รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ, 2550 
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สรางและหาประสิทธภิาพสื่อการเรียนการสอน เร่ือง โรงไฟฟา  
 

สุรสิทธ์ิ  แสนทอน1  

 

บทคัดยอ—   งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา  เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ประกอบดวย คูมือครูและสื่อการเรียนการสอน คูมือ ประกอบดวย ใบเน้ือหา แบบฝกหัดหลัง
บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สําหรับสื่อการเรียนการสอนจะเปนภาพเคล่ือนไหวที่สรางดวย
โปรแกรม Macromedia Flash 8 โดยไดนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่ตาก จํานวน 30   คน 
เมื่อนักศึกษากลุมตัวอยางไดเรียนดวยสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา แลว จึงทําการทดสอบดวยแบบฝกหัดหลัง
บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวา สื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา ที่สราง
ขึ้นมามีประสิทธิภาพ 87.12/83.14 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80  

คําสําคัญ  สื่อการเรียนการสอน  โรงไฟฟา  ประสิทธิภาพ  คูมือครู   

1. บทนํา 
           การเรียนการสอนในรายวิชา 04-210-319 ระบบไฟฟา
กําลัง ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอก
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
พุทธศักราช 2548 ซึ่งเปนวิชาทฤษฎีที่เก่ียวของกับ ความรู
เบื้องตนของระบบไฟฟากําลัง แหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา 
โครงสรางของระบบไฟฟากําลัง อิมพีแดนซของสายสง 
ความสัมพันธระหวางกระแสและแรงดัน การคงคา
แรงดันไฟฟา การสงกําลังไฟฟา การจายกําลังไฟฟา 
อุปกรณและมาตรฐานการติดต้ังระบบสงและจายไฟฟา
กําลัง  
        ในหนวยของแหลงกําเนิดพลังงานไฟฟา จะเปน
หัวขอเรื่องโรงไฟฟา จะกลาวถึงสวนประกอบ ขอดี
ขอจํากัด และหลักการทํางานของโรงไฟฟาแตละชนิด เชน 
โรงไฟฟาพลังนํ้า  โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟากังหัน
กาซ โรงไฟฟาพลังความรอนรวม โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย เปนตน 
 

         1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่ตาก  
41 หมู 7 ต.ไมงาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 
โทรศัพท: +66(5)-551-5900 โทรสาร: +66(5)-551-1833  
E-mail:  san_surasit@rmutl.ac.th 

 
         ซึ่งการเรียนการสอนในหนวยเรียนน้ีจะพบปญหา 
คือ  นักศึกษาจะไม เขาใจในหลักการทํางานของ
โรงไฟฟาแตละชนิด วามีกระบวนการผลิตพลังงาน
ไฟฟาอยางไร 

         ผูวิจัยจึงมีความคิดที่จะสรางสื่อการเรียนการสอน 
เรื่อง โรงไฟฟา เพ่ือถายทอดใหนักศึกษาไดมีความรู
ความเขาใจในหลักการทํางานในแตละขั้นตอนของ
โรงไฟฟาและกระบวนการตางๆ ของโรงไฟฟาไดงาย
และชัดเจนขึ้น  

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางและหา
ประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา  
โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังตอไปน้ี 
2.1 การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
        กลุมประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป  
ที่ 2  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลลานนา ที่ลงทะเบียนวิชาระบบไฟฟากําลัง  
           กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันป
ที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่ตาก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด    
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30  คน ที่ลงทะเบียนวิชาระบบไฟฟากําลัง โดยการเลือก
แบบเจาะจง  
2.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบง
ออกเปน 4 สวน คือ  
         1. คู มื อ ค รู เ รื่ อ ง โ ร ง ไฟฟ า ที่ จั ด ส ร า ง ขึ้ น 
ประกอบดวย  

     - ใบเน้ือหามีทั้งหมด 9 โรงไฟฟา [1] คือโรงไฟฟา
พลังนํ้า โรงไฟฟาพลังความรอน โรงไฟฟาพลังความรอน
รวม โรงไฟฟากังหันกาซ โรงไฟฟาดีเซล โรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย โรงไฟฟาพลังงานลม โรงไฟฟาพลัง
ความรอนใตพิภพ และโรงไฟฟานิวเคลียร 

     - แบบฝกหัดหลังบทเรียน เปนแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก มีทั้งหมด 36 ขอ โดยมีจํานวนของแบบฝกหัดหลัง
บทเรียนทางดานการฟนคืนความรู จํานวน 18 ขอ ทางดาน
การประยุกตความรู จํานวน 18 ขอ 

2. สื่อการเรียนการสอน ที่แสดงดวยคําอธิบายที่
เปนตัวอักษรและภาพเคล่ือนไหวแสดงหลักการทํางาน
ของโรงไฟฟา  ที่สรางดวยโปรแกรม  Macromedia 
Flash 8 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีทั้งหมด 18 ขอ โดยมีจํานวนของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางดานการฟนคืน
ความรู จํานวน 9 ขอ ทางดานการประยุกตความรู จํานวน    
9 ขอ  

4. แบบสอบถามประเมินคุณภาพสื่อการเรียนการสอน 
เรื่องโรงไฟฟา  จากผูเช่ียวชาญ ซึ่งผูวิจัย ไดสรางขึ้นมาเปน
แบบประเมินผลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ ทางดานใบ
เน้ือหา แบบฝกหัดหลังบทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และสื่อการเรียนการสอน 

2.3 ดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 
         การ วิจั ย ในครั้ ง น้ี  เปนการ วิจั ย เ ชิ งทดลอง 
(Experimental Research) แบบ One–Short Case Study 
[2]การทดลองในลักษณะน้ีจะเลือกกลุมตัวอยางมา
ทดลองเพียงกลุมเดียวแลวทําการทดลอง เมื่อทําการ

ทดลองแลวก็ทําการทดสอบเพ่ือดูผลการทดลองไดเลย 
โดยมีขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
         1. วิเคราะหขอมูลและทฤษฎีตางๆ  ที่เก่ียวของจากตํารา 
หนังสือ หลักสูตร บทความ งานวิจัย และสอบถาม
ผูเช่ียวชาญ เก่ียวกับปญหา ความตองการ และแนวทางตาง  ๆ
ในการกําหนดรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน เรื่อง
โรงไฟฟา 

2. สรางสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา  
3. นําสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา ไปใหผูเช่ียวชาญ 

ประเมิน 
4. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียน โดยนําไปทดลองใช กับนักศึกษาที่ ใชหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพ่ือหาคาความยากงาย             
คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ      
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. ทดลองและเก็บขอมูลกับนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 
ช้ันปที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ตาก ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 30 คน 
ที่ลงทะเบียนวิชาระบบไฟฟากําลัง โดยการเลือกแบบเจาะจง 
จากการทําแบบฝกหัดหลังบทเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

6. นําผลที่ไดจากการทดลองและเก็บขอมูลมาวิเคราะห   
หาประสิทธิภาพสื่อการเรียนการสอน  เรื่องโรงไฟฟา 
2.4 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล มีขั้นตอน
ดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหแบบสอบถามประเมินคุณภาพ 
สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โรงไฟฟา สําหรับความ
คิดเห็นผูเช่ียวชาญ โดยใชคาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 

2. การหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

การหาคาความยากงาย (Difficulty) ของแบบทดสอบ
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วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [2] หาไดดังสมการ (1)  

N
RP                                   (1) 

เมื่อ   P  คือ คาดัชนีความยากงายของแบบทดสอบ 

R  คือ จํานวนนักศึกษาที่ทําขอน้ันถูก 

N คือ จํานวนนักศึกษาที่ทําขอน้ันทั้งหมด 

คาของความยากงายของแบบทดสอบท่ีใชไดอยู
ในชวงระหวาง 0.2-0.8 

การหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [2] หาได     
ดังสมการ (2) 

2/N
RRD LU                    (2) 

เมื่อ   D   คือ คาอํานาจจําแนก 

RU  คือ จํานวนนักศึกษาที่ตอบถูกในกลุมเกง 

RL  คือ จํานวนนักศึกษาที่ตอบถูกในกลุมออน 

คาอํานาจจําแนกที่ถือวาจําแนกคนเกงและออน
ไดจะใชคาอยูต้ังแต 0.20 ขึ้นไป 

การหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรคูเดอร-ริชารดสัน  20 
[2] หาไดดังสมการ (3)   

 






 



 2

t
tt S

pq1
1n

nr                   (3) 

เมื่อ  rtt  คือ คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
        n   คือ จํานวนขอของแบบทดสอบ 
       p    คือ สัดสวนของคนทําถูกกับคนทั้งหมด 
       q    คือ สัดสวนของผูทําผิดในขอหน่ึง ๆ หรือ 1 - p 
       S2

t คือ คาคะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือ
ฉบับน้ัน หาไดดังสมการ (4) 

 
2

22
2
t N

XXNS 
                    (4) 

เมื่อ   X   คือ คาของคะแนนแตละคน 

         คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบที่ใชไดต้ังแต  
0.6 ขึ้นไป 

         3. การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
เรื่องโรงไฟฟา ตามเกณฑกําหนด 80/80 โดยใชสูตร
สําหรับการหาประสิทธิภาพทางการเรียน [3] หาได   
ดังสมการ (5) และสมการ (6) 

 
A

N/XE1


        (5) 

 
B

N/FE 2


                 (6) 

         เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนระหวาง
เรี ยนโดยคิดจากคะแนนที่ นักศึกษาสามารถทํ า
แบบฝกหัดหลังบทเรียนไดถูกตองโดยคิดเฉล่ียเปน 
รอยละ    

         E2    คือ ประสิทธิภาพทางการเรียนภายหลังการ
เรี ยนโดยคิดจากคะแนนที่ นักศึกษาสามารถทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดถูกตอง  
โดยคิดเฉล่ียเปนรอยละ  

X คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทํา
แบบฝกหัดหลังบทเรียน 

F คือ คะแนนรวมของผูเรียนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

A      คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหลังบทเรียน 

B      คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         สื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา เปนสวน
หน่ึงของวิชาระบบไฟฟากําลัง รหัสวิชา 04-210-319 
ตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วิชา เอก
วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา พุทธศักราช 2548 จะประกอบไปดวย คูมือครู
และสื่อการเรียนการสอน โดยคูมือครู ประกอบดวย  
ใบเน้ือหามีทั้งหมด 9 โรงไฟฟา แบบฝกหัดหลัง
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บทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
สวนสื่อการเรียนการสอนเปนภาพเคล่ือนไหวที่แสดง
หลักการทํางานของโรงไฟฟาแตละชนิดที่สรางดวย
โปรแกรม Macromedia Flash 8 ดังแสดงในภาพท่ี 1  

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางสื่อการเรียนการสอน  

         ผู วิจัยทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
คุณภาพสื่อการเรียนการสอน เรื่องโรงไฟฟา นําไปให
ผูเช่ียวชาญท้ัง 5 ทาน แสดงความคิดเห็น ผลปรากฏวา 
ผู เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นตอสื่อการเรียนการสอน  
เรื่องโรงไฟฟา ดังตอไปน้ี 

         ดานใบเน้ือหา อยูในระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 4.51 
หมายถึง ผูเช่ียวชาญประเมินอยูในระดับเห็นดวย   
อยางยิ่งกับใบเน้ือหาที่จัดทําขึ้น 

         ดานแบบฝกหัดหลังบทเรียน อยูในระดับความ
คิดเห็นเฉล่ีย 4.63 หมายถึง ผูเช่ียวชาญประเมินอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่งกับแบบฝกหัดหลังบทเรียนที่
จัดทําขึ้น 

         ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
อยู ใ น ร ะ ดับคว ามคิ ด เ ห็ น เ ฉ ล่ี ย  4.56 หมา ย ถึ ง 
ผูเช่ียวชาญประเมินอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งกับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่จัดทําขึ้น 

         ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับความ
คิดเห็นเฉล่ีย 4.65 หมายถึง ผูเช่ียวชาญประเมินอยูใน
ระดับเห็นดวยอยางยิ่งกับสื่อการเรียนการสอนที่จัด   
ทําขึ้น 

         จากผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญทั้ง     

4 ดาน แสดงวา ผูเช่ียวชาญยอมรับสื่อการเรียน        
การสอน เรื่องโรงไฟฟา ที่สรางขึ้นมาน้ี สามารถใช 
เปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีได 

         การหาประสิทธิ ภ าพของแบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากสรางแบบทดสอบ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยไดนําไป
ใหผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบกอนที่จะนําไปทดลองใช    
กับนักศึกษาที่ใชหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ เพ่ือหา
คาความยากงาย คาอํานาจจําแนก และคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผล
การทดลอง พบวา จะไดคาความยากงายอยูระหวาง 
0.43-0.77 คาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.20-0.47 และ
คาความเช่ือมั่น เทากับ 0.84 เมื่อผานการวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแลวปรากฏวาไดแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนจํานวน 18 ขอ ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค
เชิงพฤติกรรม นําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือเก็บ
ขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

         ผูวิจัยไดนําสื่อการเรียนการสอน เรื่อง โรงไฟฟา 
ไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ผลการวิจัย
ปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางเรียนจาก
การหาคาคะแนนเฉล่ียที่นักศึกษาสามารถตอบคําถาม
ในแบบฝกหัดหลังบทเรียนไดถูกตอง มีคาเทากับ    
รอยละ 87.12 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนจาก   
การหาค า คะแนน เฉ ล่ี ยที่ นั กศึ กษาส าม ารถทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลัง      
การเรียนไดถูกตอง มีคาเทากับรอยละ 83.14 สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไวรอยละ 80  

         จากผลของการวิเคราะหขอมูล พบวา ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางเรียนจากการหาคาคะแนนเฉล่ีย  
ที่นักศึกษาสามารถตอบคําถามในแบบฝกหัดหลัง
บทเรียน จะมีคาสูง เปนเพราะวานักศึกษาไดกระทํา
แบบฝกหัดหลังบทเรียนทันทีเมื่อผานกระบวนการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น ทําใหมีความรู ความจํา และ
ความเขาใจในเน้ือหาวิชามีความแมนยําสูง สวน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนของการ     
หาคาคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการเรียนจะมีคา   
ตํ่ากวาเปนเพราะวานักศึกษาไดกระทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังที่กระบวนการเรียน
การสอนผานไปนานแลว อาจจะทําใหมีความรู 
ความจําและความเขาใจในเน้ือหามีความแมนยําลดลง
หรือถูกลืมไปบาง แตก็สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากผลการวิจัย  พบวา  สื่อการเรียนการสอน  
เ รื่ อ ง โ ร ง ไฟฟ า  ที่ ส ร า ง ขึ้ นม ามี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ 
87.12 /83.14 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80 /80  แสดงวา
เมื่ อ นักศึกษาได เรี ยนดวยสื่ อการ เรี ยนการสอน        
เรื่อง โรงไฟฟา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมามีความรู ความจํา 
ความเข าใจในสวนประกอบ  ขอดีขอจํา กัด  และ
หลักการทํางานของโรงไฟฟาแตละชนิด เปนอยางดี   
มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใชเปนสื่ออีกรูปแบบ
หน่ึงที่ ใชประกอบการเรียนการสอน  ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 
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อุปกรณที่เก่ียวของตางๆ ในการจัดทําและเก็บขอมูลใน
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ยุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษ 
ในฐานะภาษาตางประเทศ 

 

คงศักดิ์  สังฆมานนท 1  

 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนายุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ และตรวจสอบผลของการใชยุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ
สําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศท่ีพัฒนาขึ้น วิธีดําเนินการวิจัยใชการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ซึ่งจําแนกเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและการสรางยุทธศาสตรฯ ระยะที่ 2 การพัฒนา 
ยุทธศาสตรฯ โดยการวิจัยปฏิบัติการ วงจรท่ี 1 และ ระยะที่ 3 การตรวจสอบผลการใชยุทธศาสตรฯโดยการวิจัย
ปฏิบัติการ วงจรท่ี 2 กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 15 คน และนักศึกษาสาขา   
วิชาวิศวกรรมโทรคมนาคน 15 คน สําหรับการวิจัยปฏิบัติการวงจรที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2550 และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง 25 คน สําหรับการวิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี 2 ในภาคการศึกษาที่ 3         
(ภาคฤดูรอน) ปการศึกษา 2550  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย (1) แผนการสอน (2) แบบทดสอบกอนเรียน 
และหลังเรียน (3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน (4) แบบบันทึกการเรียนรูของนักศึกษา (5) แบบประเมินการพูด
ภาษาอังกฤษ (6) แบบสอบถามนักศึกษา และ (7) แบบสัมภาษณนักศึกษา  การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาเฉล่ีย           
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเพ่ือจัดหมวดหมูขอมูล 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ยุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษใน   
ฐานะภาษาตางประเทศ  ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการสอนแบบโครงงาน การเรียนแบบรวมมือกัน และการสอนที่เนน
รูปแบบภาษา และมี 5 ขั้นตอนเชิงกลยุทธในการเรียนการสอน ไดแก (1) การจูงใจและแนะนําโครงงานนําเสนอการ   
พูดภาษาอังกฤษ (2) การเรียนการสอนรูปภาษาที่เก่ียวของ (3) การเตรียมการพูด (4) การนําเสนอการพูดและ (5) การชวยเหลือ 
สนับสนุน และสงเสริม มีคุณภาพอยูในเกณฑดี และชวยใหผูเรียนมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

 

คําสําคัญ  ยุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ  ผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
 

1. บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและสําคัญ 
 

         ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ความรูและทักษะที่จําเปนไดแก การฟง การพูด การ
อาน และการเขียน จากการศึกษาคนควา พบวา สภาพ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

         1สาขาวิชามนุษยศาสตร(ภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร 
และศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน              
744 ถ.สุรนารายณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท +66(44)-233 069 โทรสาร +66(44)-233 070       
Email: khongsak.sa@rmuti.ac.th 

 

 
ปญหาสําคัญที่ เ กิดขึ้นก็คือ  นักศึกษาจํ านวนมาก        
ไมสามารถนําความรูและทักษะไปใชประโยชนในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏผลการวิจัยดาน
การศึกษาและการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยหลายเรื่อง เชน Office of the National 
Education Commission [1] ไดสรุปจากรายงานการวิจัย
เก่ียวกับคุณภาพของนักศึกษาวาคุณภาพการศึกษา   
ของประเทศไทยยังไมนาพึงพอใจ  สอดคลองกับ 
สุพัฒน สุกมลสันต [2] ที่กลาววา "ประเทศไทยไดมี
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบโรงเรียนมา
ต้ังแตป พ.ศ.2464 แตทวาในภาพรวมของประเทศแลว 
ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนการสอนโดยท่ัวไปทุกๆ
ดานยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจ และทําใหนักการ
ศึกษาบางทานกลาววา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยน้ัน'ลมเหลวโดยสิ้นเชิง' …" และ 
Luanganggoon [3] ที่วิจัยพบวา มีผูเรียนจํานวนมาก     
ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
มหาวิทยาลัย ประสบความยากลําบากในการติดตอ 
สื่อสารกับผูพูดภาษาอังกฤษ ดวยเหตุผลหลายประการ 
เชน การขาดแรงจูงใจและสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวย 
การมีช้ันเรียนที่ใหญมาก ปจจัยดานการประเมินผล   
ซึ่งมีอิทธิพลตอเน้ือหาสาระที่สอน และสมรรถภาพ
ของครูอาจารย  แมวาหลักสูตรปจจุบันที่มีจุดเนนให 
ยึดผูเรียนเปนสําคัญในการเรียนการสอน แตยังมีครู
อาจารยจํานวนมากขาดความมั่นใจที่จะใชวิธีการน้ี
เน่ืองจากการขาดพลังความรูและแรงจูงใจ  
 

         ในทํานองเดียวกัน Rujikietgumjorn [4] ทําการ
วิจัยพบวา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในภาคปฏิบัติ
มีขอจํากัดดานโอกาสที่นักศึกษาจะไดสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ ทั้งระหวางหรือหลังช่ัวโมงเรียน ทั้งน้ี 
เปนผลสืบเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการไดแก 
ขนาดช้ันเรียนที่ ใหญ  ความสามารถของอาจารย    
ความไมสมัครใจของนักศึกษา และความขาดแคลน
การสนับสนุนดานสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน 
สอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิจัย ทางดานการ
เรียนรูภาษาที่สองในตางประเทศจํานวนมากเห็นพอง
ต อ ง กันว า ปญห าสํ า คั ญ ในก า ร เ รี ยนก า รสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ
คือ การนําผูเรียนสูภาษา (Exposure to language) ยังไม
เพียงพอ[5], [6], [7], [8], [9] และจากการสังเคราะห
งานวิจัยทางดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยกวา 300 เรื่อง ของสุมิตรา อังวัฒนกุล [10] 
พบวา งานวิจัยสวนใหญซึ่งเปนงานวิจัยในระดับ
มหาบัณฑิต เปนการศึกษาพฤติกรรมของผูสอนและ
ผูเรียน และไดขอสรุปวา ความสามารถของผูเรียนใน

ทุกระดับตํ่ากวาเกณฑที่ กําหนดไว  แตอยางไรก็ดี 
ผลการวิจัยอาจจะนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นได    
 

         เ น่ืองจากการพูดมีความสําคัญเปนอยางมาก 
Barrett [11] ยกคํากลาวของนักปราชญตะวันตก     
ทานหน่ึง คือ โรเบิรต หลุยส สตีเวนสัน (Robert Louis 
Stevenson) ผูซึ่งกลาววา “The first duty of man is to 
speak; that is his chief business in this world” ซึ่งแปล
ไดวา “หนาที่ประการแรกของคนคือการพูด และนั่น
คือ กิจธุระสําคัญของคนในโลกน้ี” ประกอบกับสภาพ
ปญหาดังกลาวขางตนสอดคลองกับการศึกษาบริบท
โดย ผู วิ จั ย  ซึ่ ง พบว า นั กศึ กษ า ในฐ านะผู เ รี ย น
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มีปญหาใน 
การเรียนภาษาอังกฤษและมีความตองการพัฒนาความรู
และทักษะภาษาอังกฤษเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง  ความรูและทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  มีความ
ตองการในระดับมากที่สุดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ80.00    
ในป พ.ศ. 2543 มาเปนรอยละ 91.43 ในป พ.ศ. 2546  
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย
ผูสอนภาษาอังกฤษในสถาบันดังกลาว ซึ่งพบวา (1) 
อาจารยรอยละ 87.50 และรอยละ12.50 เห็นวา         
การสอนพูดภาษาอังกฤษมีความสําคัญ และมี
ประโยชนตอนักศึกษาในระดับมากที่สุดและมาก
ตามลําดับ และพบวา (2) อาจารยรอยละ 62.50 และ
รอยละ 37.50 เห็นวาการสอนพูดภาษาอังกฤษเปนสิ่ง  
ที่ควรจัดใหแกนักศึกษาในระดับมากที่สุดและมาก
ตามลําดับ [12], [13], [14], [15] ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
เปนอยางยิ่งตอการแสวงหายุทธศาสตรฯ ที่เหมาะสม    
เพ่ือชวยใหนักศึกษามีโอกาสพัฒนาความสามารถ   
ดานการพูดภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิผล  
 

       หลังจากที่ไดศึกษาปรัชญาและทฤษฎีเก่ียวกับ การ
เรียนรู การสอน และการพัฒนารูปแบบการสอน จึงได
พัฒนายุทธศาสตรฯน้ีขึ้นมา เรียกวา ยุทธศาสตรฯการ
เ รี ยนการสอนพูดภาษาอั งกฤษสํ าหรั บ ผู เ รี ยน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  
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(English Speaking Instructional Strategies for English 
as a Foreign Language Learners) ซึ่งมีการผสมผสาน
คุณลักษณะเดนของวิธีการสอน 3 วิธีประกอบกันใน
กระบวนการเรียนการสอน น่ันคือ (1) การสอนแบบ
โครงงาน โดยใหนักศึกษาไดทํากิจกรรมโครงงาน
นําเสนอการพูดภาษาอังกฤษ (English Talk Show 
Project) (2) การเรียนแบบรวมมือกัน(Cooperative 
learning) และ (3) การสอนที่เนนรูปภาษา (Form-
focused instruction หรือ Form-focused approach)    
ซึ่งผูเรียนจะไดเรียนรูรูปแบบภาษาอังกฤษตรงตามที่
ตองการ ทั้งน้ีโดยต้ังอยูบนพ้ืนฐานของปรัชญาและ
ทฤษฎีการสรรคสรางความรู (Constructivism) และ
ทฤษฎีการเรียนรูภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ 
(Second/foreign language acquisition theories) ผูวิจัย
หวังวายุทธศาสตรฯน้ีจะสามารถชวยใหนักศึกษา
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิผลสืบไป  
 

1.2 วัตถุประสงค 
 

         1.2.1 เพ่ือพัฒนายุทธศาสตรการเรียนการสอนพูด
ภาษาอังกฤษสําหรับผู เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
         1.2.2  เพ่ือศึกษาผลของการใชยุทธศาสตรฯน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 กรอบการวิจัย  ประกอบดวย 3 ระยะ คือ 
 

         ระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและสรางยุทธศาสตรฯ 
ระยะที่2 การพัฒนายุทธศาสตรฯ โดยการวิจัยปฏิบัติการ
[16] วงจรที่ 1 และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใชยุทธศาสตรฯ
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการวงจรท่ี 2 
 

2.2 รูปแบบการวิจัย 
   

         การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
 

การศึกษาบริบท 

การศึกษาและสังเคราะห 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

การสรางยุทธศาสตรฯ 

การตรวจสอบยุทธศาสตร 
โดยผูทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนายุทธศาสตรฯและการศึกษาผลการใช
ยุทธศาสตรฯโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ 2 วงจร 

ยุทธศาสตรการเรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษ 
สําหรับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียนสูงขึ้น 
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2.3 ตัวแปร   
 

         ตัวแปรตน คือ ยุทธศาสตรฯ  ตัวแปรตาม คือ 
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียน 
 

2.4 กลุมตัวอยาง   
 

         ระยะที่ 1 ไดแก นักศึกษา มทร.อีสาน นครราชสีมา 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2550 จํานวน 120 คน ระยะที่ 2 
ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรเกษตร 
จํานวน 15 คนและสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
จํานวน  15 คน  มทร .อีสาน  นครราชสีมา  ในภาค
การศึกษาที่ 2/2550 ระยะที่ 3 ไดแก นักศึกษา สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา-ไฟฟากําลัง จํานวน 24 คน มทร.อีสาน 
นครราชสีมา ในภาคการศึกษาที่ 3/2550  2.5 เครื่องมือ  
ประกอบดวย  1)  ยุทธศาสตรฯ  2)  แผนการสอน           
3) แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน 4) แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียน 5) แบบบันทึกการเรียนรูของ
ผู เ รี ยน  6 )  แบบประ เมินผลการ พูดของ ผู เ รี ยน               
7 )  แบบสอบถามคว ามคิ ด เห็ นของ ผู เ รี ยนต อ 
ยุทธศาสตรฯ และ 8) แบบสัมภาษณผูเรียน 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

3.1 สรุปผล 
 

         3.1.1 ผลการวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาบริบทและ
สรางยุทธศาสตรฯ ผูเช่ียวชาญประเมินวา ยุทธศาสตรฯ 
มีคุณภาพอยูในเกณฑที่ดี น่ันคือ มีองคประกอบ 5 สวน 
ได แก  1)  ความสํ าคัญ -เปนเครื่ องมื อที่ ใช พัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผู เรี ยน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  2) วัตถุประสงค  
– เพ่ือพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ    
ของผูเรียนใหสูงขึ้น 3) หลักและทฤษฎีพ้ืนฐาน ไดแก 
(1) Constructivism : Learners construct knowledge of 
English speaking from learning activities. (2) 
Second/Foreign language learning/acquisition theories 
used: (2.1) Sociocultural theory [17] (2.2) Input 
hypothesis [18] (2.3) Interaction hypothesis [19] (3). 
Teaching methods used: the integration of: (3.1) 
Project method (3.2) Cooperative learning (3.3) Form-

focused instruction (4). Instructional strategies theory 
used: [20] และ (5). Related research on English 
speaking  4) กระบวนการเชิงกลยุทธ 5 ขั้น ไดแก      
(1) การจูงใจและแนะนํา Talk Show Project: (2) การ
เรียนการสอนรูปภาษาที่เก่ียวของ ไดแก (2.1) Greeting 
& Introducing (2.2) Defining things (2.3) Classifying 
things (2.4) Describing things (2.5) Describing places 
(2.6) Describing people (2.7) Describing events  (2.8) 
Describing processes (2.9) Expressing opinions    
(2.10) Concluding และอื่นๆ ที่ผูเรียนตองการ (3) การ
เตรียมการพูด โดย (3.1) การเตรียมบทพูด และ (3.2) 
การเตรียมนําเสนอการพูด โดยการฝกพูดตามลําพัง 
การฝกพูดกับเครื่องบันทึกเสียง และการฝกพูดใน  
กลุมยอย (4) การนําเสนอการพูด โดยมีการเปดโอกาส
ใหผูฟงไดซักถามดวยในตอนทาย และการใหขอมูล
ปอนกลับโดยผูสอน และ (5) การชวยเหลือ สบับสนุน 
และสงเสริม ในรูปของการเรียนการสอนซอมเสริม 
และการจัดกิจกรรมพิเศษ ไดแก Talk Show Contest.  
5) การนําไปใช โดย (5.1) เน้ือหาวิชาที่นําไปใชได    
ทุกรายวิชาที่ตองการเนนการพัฒนาความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษ (5.2) ระดับผูเรียน – อุดมศึกษา 
( 5 . 3 )  คุณสม บั ติ ผู สอน -มี คุณ วุ ฒิด านการสอน
ภาษ าอั ง กฤษแก ผู เ รี ยนภาษาอั ง กฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ และ (5.4) หองเรียน – มีบรรยากาศ
และอุปกรณที่จําเปนครบถวน 
 

         3.1.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตรฯ
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 และ 
 

         3.1.3 ผลการวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช
ยุทธศาสตรฯโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ  วงจรที่  2     
สรุปไดดังน้ี (1) คะแนนหลังเรียนสูงกวาสอบกอน
เรียน ทั้งสองวงจร ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและ  
หลังเรียนในวงจรท่ี 1 และวงจรที่ 2 

 
 

Scores Cycle 1 Cycle 2 
X S.D. X S.D.

Pretest 2.53 0.91 3.37 0.94
Posttest 6.90 0.82 7 1.84

 

(2) ผลการเปรียบเทียบผลในบันทึกการเรียนรู ทั้งสอง
วงจรอยูในระดับมาก (3) ผลการเปรียบเทียบผลจาก
แบบประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ    
ทั้งสองวงจร ผูเรียนสวนใหญ (X=3.06, S.D.=0.59  
และX=3.54, S.D.=0.50 ตามลําดับ) อยูในระดับปาน
กลาง  (4) ผลการเปรียบเทียบผลในแบบสอบถาม 
ผูเรียนทั้งสองวงจรเห็นวายุทธศาสตรฯ มีประโยชน 
ชวยพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และ
ควนดําเนินการตอไป อยูในระดับมาก (5) ผลการ
เปรียบเทียบผลการสัมภาษณ  ผู เรียนทั้งสองวงจร  
(วงจรละ 5 คน) สวนใหญเห็นวายุทธศาสตรฯ มีคุณคา
ตอการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
ของผูเรียน อยูในระดับมาก 
 

3.2 อภิปรายผล 
 

         3.2.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาบริบทและ
สรางยุทธศาสตรฯ ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญ     
ในคุณภาพระดับดีของยุทธศาสตรฯสะทอนใหเห็นวา 
ยุทธศาสตรฯ น้ีมีคุณลักษณะที่ เอื้อตอการพัฒนา
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษฯของผูเรียนให
สูงขึ้นได น่ันคือการมีกระบวรการเชิงกลยุทธ 5 ขั้น   
ซึ่งประกอบดวย (1) การจูงใจ-ดวยการสาธิต (2) การ
เรียนรูรูปภาษาดวยสื่อที่เขาใจไดงายและเร็ว (3) การ
เตรียมตัวแบบรวมมือกันและใชเทคโนโลยีเครื่อง
บันทึกเสียงชวย (4) การนําเสนออยางมั่นใจ และ(5) 
การชวยเหลือ สนับสนุน และสงเสริมอยางเหมาะสม
จากผูสอน โดยขั้นตอนทั้ง 5 ขั้น มีตัวอยางดังภาพที่ 2-7 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2  ขั้นท่ี 1 จูงใจฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 3  ขั้นท่ี 2  เรียน-สอนรูปภาษาฯ  
  

 
 

ภาพท่ี 4  ขั้นท่ี 3 เตรียมบทพูดรวมกันฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 5  ขั้นท่ี 3 เตรียมพูดกับเคร่ืองบันทึกฯ 
 

 
 

ภาพท่ี 6  ขั้นท่ี 4 นําเสนออยางม่ันใจฯ               
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7  ขั้นท่ี 5 สนับสนุน-สงเสริมฯ 
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         3.2.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตรฯ
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 1 ผลการวิเคราะห
ขอมูลจากเครื่องมือวัดและประเมินตางๆ ที่ใช ที่มีผล
สอดคลองกันวาผู เรียนสวนใหญซึ่งเปนนักศึกษา
สาขาวิชาเคร่ืองกลเกษตรท่ีมีความถนัดและความรู
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษคอนขางตํ่าและมีปญหาทางดาน
ไวยากรณที่ผิด/ตก/บกพรอง การพูดผิดหรือเพ้ียนแบบ
สําเนียงไทยที่ชอบออกเสียงหนักพยางคสุดทายหรือมัก
ล า ก เ สี ย ง ย า ว  พู ด ติ ดๆขั ด ๆ  แล ะอื่ น ๆ  แต ก็ มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษสูงขึ้น ยอมแสดง
และยืนยันให เห็นไดว า  ยุทธศาสตรฯ น้ี  มีความ
เหม าะสม ท่ี จ ะ นํ า ไปใช ในก า ร เ รี ยนกา รสอน
ภาษาอังกฤษทุกรายวิชาที่ตองการพัฒนาความสามารถ
ดานการพูดภาษาอังกฤษ  
 

         3.2.3 ผลการวิจัยระยะที่ 3 การพัฒนายุทธศาสตรฯ
โดยใชการวิจัยปฏิบัติการ วงจรที่ 2 มีลักษณะคลาย   
ผลในวงจรที่ 1 คอนขางมาก ผูเรียนหลายคนมีความ
มั่นใจและความสามารถสูงขึ้นอยางโดดเดน 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
         ผลทางบวก  ยุทธศาสตรฯน้ีมีคุณลักษณะที่เอื้อ 
ตอการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษฯ
ของผูเรียนใหสูงขึ้นได 
 

4.2 ขอเสนอแนะ 
         4.2.1 การนําผลการวิจัยไปใช  ผูสอนควรเตรียม
ตัว ผูเรียน และวัสดุปกรณรวมถึงหองเรียนใหพรอม
กอนเริ่มดําเนินการ และท่ีสําคัญที่สุดตองเตรียมตัว
ผูสอนเองใหดีที่สุด เพ่ือสรางความม่ันใจในการใช
ยุทธศาสตรฯน้ี 
          4.2.1 การวิจัยตอไป ผูสนใจควรศึกษาแนวทางการ
หรือกลวิธีที่คิดวาจะชวยแกไขปญหาการเขียนบทพูดและ
การพูดที่ผิดหรือเพ้ียนแบบสําเนียงไทย  
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         ผูวิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ใหทุน
สนับสนุนการวิจัยครั้งน้ี 
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ระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา 
ผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

 

ทินกร  กอนสิงห 1 

 

บทคัดยอ—  งานวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา
ผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต และเพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพของระบบอาจารยที่ปรึกษาแจง
การเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ระบบถูกพัฒนาขึ้น
ในลักษณะของเว็บแอพพลิเคช่ัน โดยใชภาษาพีเอชพี เปนเคร่ืองมือในการพัฒนา และใชฐานขอมูล มายเอสคิวแอล   
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการฐานขอมูล โดยแบงผูใชเปน 2 กลุม คือ กลุมผูดูแลระบบ และกลุมผูใชทั่วไป ไดแก 
อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาและผูปกครอง จากการทดสอบความสามารถหลักของระบบ พบวา กลุมผูดูแลระบบสามารถ
จัดการเพิ่มเติม แกไข และลบขอมูลผูใชไดทุกระดับ ดวยการใชรหัสผานเปนระบบความปลอดภัยในการใชงาน        
กลุมผูใชทั่วไป ไดแก  อาจารยที่ปรึกษาสามารถเพ่ิมและแสดงรายช่ือนักศึกษาในแตละรายวิชา อีกทั้งยังสามารถแจง    
ผลการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานการสงขอความดวยระบบเอสเอ็มเอส นักศึกษาและผูปกครอง
สามารถทราบการรายงานผลการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานการรับขอความดวยระบบเอสเอ็มเอส   
ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ทดลองใชระบบจํานวน 100 คน  พบวาผูใชสวนใหญมีความ         
พึงพอใจดานประสิทธิภาพของระบบโดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.53 
 

คําสําคัญ  อาจารยที่ปรึกษา เอสเอ็มเอส เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต พีเอชพี มายเอสคิวแอล 
 

1. บทนํา 
         มหาวิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาที่บทบาทอัน
สําคัญในการพัฒนาประเทศ ภาระหนาที่หลักของ
มหาวิทยาลัยในประเทศท่ีกําลังพัฒนาดังเชนประเทศ
ไทย คือการผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งทางดาน
วิชาชีพช้ันสูง สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและ
จิตใจ เพ่ือออกไปชวยพัฒนาประเทศ ในกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยน้ัน อาจารยเปนปจจัยที่
สําคัญ โดยอาจารยเปนทั้ง ผูสอนดานวิชาการและ
วิชาชีพ เปนอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือชวยเหลือแนะนํา 
___________________________________________ 
         1สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม   
169 หมู 3 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
โทรศัพท: 0-5381-9999  โทรสาร: 0-5381-9998  
E-mail:  tinnakorn@northcm.ac.th 

 

นักศึกษาในเรื่องการศึกษาและอาชีพ เปนผูอบรมสั่ง
สอนดานระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
การแนะนําการใชบริการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือให
นักศึกษาไดรับประโยชนจากมหาวิทยาลัยมากที่สุด 
การตรวจสอบเร่ืองการเขาช้ันเรียน และผลการเรียน
ของนักศึกษา ถือเปนเรื่องสําคัญ ที่อาจารยผูสอนหรือ
อาจารยที่ปรึกษาจะตองแจงขอมูลในนักศึกษารับทราบ 
เพ่ือใหนักศึกษาไดเขาใจและตระหนักในเรื่องการเรียน 
อีกทั้งควรจะตองแจงเตือนแกบรรดาผูปกครองให
ทราบสถานะในการเรียน รวมถึงผลการเรียน ของ
นักศึกษาอยางใกลชิด ลักษณะของระบบที่ใชกันใน
ปจจุบัน เปนการแกไขปญหาโดยการใชโทรศัพท   
โทรแจงนักศึกษาหรือผูปกครองที่มีเบอรติดตอเทาน้ัน 
ลักษณะการจัดการคอนขางยุงยาก  เ น่ืองจากหาก
นักศึกษาหรือผูปกครองไมพรอมที่จะรับสาย หรือติด
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ภารกิจตางๆ ทั้งในดานการเรียน หรือการติดตอธุรกิจ
ตางๆ วิธีการดังกลาวอาจไมสะดวก  อีกทั้งในกรณี   
การแกปญหาโดยการแจงเตือนภายหลังอาจทําใหเกิด
ความยุงยาก อาทิ นักศึกษาไมมีสิทธิ์ในการสอบวัดผล
การศึกษา เน่ืองจากมาเรียนไมครบตามเวลาท่ีกําหนด 
หากมีการแจง เ ตือนอยางสม่ํ า เสมอจะกอให เ กิด
ประโยชนตอนักศึกษา ในดานการตรวจสอบสถานะ/
สถิติของการเขาช้ันเรียนของตัวนักศึกษา  สําหรับ
ผูปกครองสามารถรับทราบถึงพฤติกรรมการเขาช้ัน
เรียนและผลการเรียนของนักศึกษาไดอยางรวดเร็ว อัน
จะกอใหเกิดความรวมมืออันดีระหวาง อาจารยและ
ผูปกครองในการเฝาติดตาม รวมทั้งใหคําแนะนําใน
การเขาช้ันเรียนแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ   

         ดังน้ัน การจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการ
เขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการ
เอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต จึงเปน
ลักษณะการใชรูปแบบของเว็บเบส (Web Base) ผนวก
กับบริการรับสงขอความสั้น (Short Message Service) 
เขามาชวยแกปญหาเก่ียวกับการเขาช้ันเรียนไดหลาย
ประการ อาทิ  อาจารยผูสอน สามารถสงขอความการ
เขาขั้นเรียนผานหนาจอเว็บเบาเซอร (Web Browser) 
โดยใชโครงขายอินเทอรเน็ต[1] เช่ือมตอกับโครงขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่ เพ่ืองายในการสงขอมูลขาวสารได
ทุกที่ทุกเวลา ในลักษณะแบบสรุปรายสัปดาหหรือใน
แตละเดือน เปนสถิติใหนักศึกษาและผูปกครองไดรับ
ทราบขอมูลผานระบบโทรศัพทมือถือ เปนตน อีกทั้ง
ผูบริหารยังสามารถตรวจสอบสถิติการเขาช้ันเรียนของ
นักศึกษา ในลักษณะการแสดงผลทั้งขอความหรือ
รูปภาพกราฟฟค รายสัปดาห รายเดือน ในแตละภาค
การศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. วิธีการวิจัย 
         การจัดทํางานวิจัยระบบอาจารยที่ปรึกษาแจง 
การเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผาน
บริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต       
มีวัตถุประสงคในการวิจัย เพ่ือพัฒนาและทดลองใช
ระบบ และทําการประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ

อาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผลการเรียน
ของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต งานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 
เพ่ือใหการศึกษาบรรลุวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  
โดยกําหนดรายละเอียดและแผนการดําเนินงาน ดังน้ี  
2.1 กลุมประชากรศึกษา 
         ประชากร (Population) ที่ทําการศึกษา ผูวิจัยได
ใชวิธีการคัดเลือกกลุมประชากรแบบเฉพาะเจาะจง 
แบงเปน 3 กลุม โดยพิจารณาคัดเลือกจากกลุมอาจารย
ที่ปรึกษาประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหม จํานวน 4 คน กลุมนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ภายใต
อาจารยที่ปรึกษาทั้ง 4 ทาน จํานวน 80 คน และกลุม
ผูปกครองของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม จํานวน 16 คน (คิดจาก
รอยละ 20 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด)   
 

2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 

         สรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก  
         1) การจัดทํางานวิจัย 1 ช้ินงาน (Software) คือ 
ระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผล   
การเรียนของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เครื่องมือดังกลาวจัดทําขึ้น  
เพ่ือพัฒนาและทดลองใชระบบสําหรับกลุมอาจารยที่
ปรึกษา นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหมและผูปกครอง โดยมีขั้นตอนในการ
ดําเนินงาน 7 ขั้นตอน[2] ดังน้ี  
         ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา เปนขั้นตอนในการ
เ ลื อ ก สิ่ ง ที่ จ ะ นํ า ม า พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น ( Project 
Identification and Selection) นับวาเปนขั้นตอนแรก 
ในวงจรของการพัฒนา ขั้นตอนน้ีมักจะเกิดขึ้นอยาง
เปนทางการ อาทิ จากการประชุมของฝายบริหาร 
เพ่ือที่จะคนหาวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ และ 
มุงหวังที่จะใชแทนวิธีการทํางานแบบเดิม ปรับปรุง
วิธีการทํางาน หรือ เพ่ือสรางรูปแบบบริการแบบใหม 
เปนตน 
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         ขั้นที่ 2 การเก็บรวบรวมขอมูล เปนขั้นตอนใน
ศึกษาขั้นตอนการดําเนินการของระบบเดิมเพ่ือหา
ปญหาที่เกิดขึ้น รวบรวมความตองการในระบบใหม
จากผูใชระบบแลวนําความตองการเหลาน้ันมาศึกษา
และวิเคราะหเพ่ือแกปญหาดังกลาว ดวยการใช
แบบจําลองตางๆ ชวยในการวิเคราะห 
 

         ขั้นที่  3  การออกแบบ  เปนขั้ นตอนในการ
ออกแบบลักษณะการทํางานของระบบตามทางเลือก   
ที่ไดทําการเลือกไวจากขั้นตอนการวิเคราะหระบบ   
โดยกําหนดถึงลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจาก
การทํางานของระบบ ลักษณะของการนําขอมูลเขาสู
ระบบและผลลัพธที่ไดจากระบบ 
 

         ขั้นที่ 4 การพัฒนา เปนขั้นตอนในการนําระบบ   
ที่ออกแบบไวมาทําการเขียนโปรแกรมเพ่ือใหเปนไป
ตามคุณลักษณะและรูปแบบตางๆ ที่ไดกําหนดไว 
  

         ขั้นที่ 5 การทดสอบ เปนขั้นตอนในการตรวจสอบ 
ความถูกตองและขอผิดพลาดของระบบงานที่ถูกสราง
ขึ้นมาวาตรงตามกับความตองการของผูใชหรือไม 
 

         ขั้นที่ 6 การติดต้ัง เปนขั้นตอนในการติดต้ังระบบ
ไมวาจะเปนระบบใหมหรือเปนการพัฒนาระบบเดิม   
ที่มีอยูแลว โดยทําการติดต้ังตัวโปรแกรม ติดต้ัง
อุปกรณ พรอมทั้งจัดทําคูมือและจัดเตรียมหลักสูตร 
อบรมใหแกผูใชงานที่เก่ียวของ 
 

         ขั้นที่ 7 การบํารุงรักษา เปนขั้นตอนในการดูแล
ระบบ เพราะหลังจากระบบใหมไดเริ่มดําเนินการ    
ผูใชระบบอาจจะพบกับปญหาที่ เ กิดขึ้นเ น่ืองจาก   
ความไมคุนเคยกับระบบใหม และอาจคนพบวิธีการ
แกไขปญหานั้นเพ่ือใหตรงกับความตองการของผูใช
เอง ดังน้ันนักวิเคราะหระบบและโปรแกรมเมอร
จะตองคอยแกไขและเปล่ียนแปลงระบบท่ีพัฒนาขึ้นมา
จนกวาจะเปนที่พอใจของผูใชระบบมากที่สุด 
 

         หลังจากทํากระบวนการทั้ง 7 ขั้นตอน การจัดทํา
แผนภาพกระแสขอมูลในลักษณะของ  DFD (Data 
Flow Diagram) [3] จะเปนการอธิบายภาพรวมของ  
การทํางานของระบบท้ังหมด เปนเคร่ืองมือที่สามารถ
ชวยอธิบายใหเขาใจระบบไดดียิ่งขึ้น 

 
ภาพท่ี1 Context Diagram ของระบบอาจารยท่ีปรึกษา

แจงการเข าชั้นเ รียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาผ านบริการ เอส เ อ็ม เอส  โดยใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต   

 

         2) การประเมินประสิทธิภาพ เปนสวนของการ
สรางแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ 
ผูใชระบบ (People Ware) ในที่น้ีไดแก กลุมอาจารย         
ที่ปรึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหม และผูปกครองท่ีทดลองใชระบบ 
ประกอบไปดวยการประเมินความพึงพอใจ ในดาน  
การใชงานระบบ  ดานความสะดวกรวดเร็ว ความ
ถูกตองในการประมวลผล การใชประโยชนและตรง 
ตอความตองการของผูใช  โดยทั้ง น้ีไดดําเนินการ
ทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 50 คน จากคณะบริหารธุรกิจ จํานวน 
25 คน คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 25 
คน ไดคาสัมประสิทธิ์ความนาเช่ือถือ Alpha = .9389 
 

2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         เมื่อไดทําการจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาแจง
การเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผาน
บริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ขึ้นมา 1 ช้ินงาน โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานตามที่
เสนอในหัวขอวิธีการวิจัย  จากน้ันทําการทดสอบ

ระบบอาจารยท่ีปรึกษาแจงการ
เขาชั้นเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส
โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 

NC-3ED-023                                                       504 

ช้ินงานผ านการทดลองใชจริ งของกลุม ตัวอย าง          
ซึ่งไดแก อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และผูปกครอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนระยะเวลา 4 เดือน ภายหลัง
จากการใชงาน ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ที่ทดลองใช
ระบบผานเครือขายอินเทอรเน็ต  จากน้ันผูวิจัยไดใช
วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ เพ่ือหาคาความถ่ี และ รอยละ คาเฉล่ีย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือประเมินผลความสําเร็จของ
งานวิจัยในครั้งน้ี โดยวัดจากประสิทธิภาพของระบบ
เปนหลัก โดยแบบสอบถามท่ีใชเปนการสอบถาม     
ในด านกระบวนการ  ขั้ นตอนการใช  และด าน
ประสิทธิภาพของระบบ 
 

2.4 การทดลองใชระบบ    
 

         แบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 
 

         1. การทดสอบในขั้นอัลฟา (Alpha Test) เปนการ
ทดลองใชระบบที่ พัฒนาขึ้นโดยผู วิจัย  ทั้ ง น้ี เ พ่ือ         
ใหเห็นภาพรวมในการทํางานของระบบ และปรับแก
ขอผิดพลาดตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกอนที่จะนําไปทดลอง
ใชจริงกับผูเช่ียวชาญ 
 

         2. การทดสอบในขั้นเบตา (Beta Test) เปนการ
ทดลองใชระบบที่ไดพัฒนาขึ้น โดยผูเช่ียวชาญจํานวน   
3 คน ที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เพ่ือทดสอบคุณภาพของ
ระบบ  โดยใชแบบสอบถามประเมินคุณภาพแบบ
มาตราสวนประเมินคาชนิด 5 ระดับ โดยการประเมิน
คุณภาพของระบบจะมุง เนนประเมินในสวนของ
ซอฟตแวร 
 

2.5 การประเมินผล 
 

          ใชวิธีการวัดประสิทธิภาพ  โดยวัดจากความ     
พึงพอใจของผูใชงานดวยการใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในการวัดคากลางโดยใช
คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และการวัดการ
กระจายของขอมูลโดยใชคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 

         กําหนดระดับความพึงพอใจ เปน 5 ระดับ โดย  
ไดใหนํ้าหนักในแตละระดับไว ดังน้ี 
 

ความพึงพอใจนอยที่สุด เทากับ 1 คะแนน 
ความพึงพอใจนอย เทากับ 2 คะแนน 
ความพึงพอใจปานกลาง เทากับ 3 คะแนน 
ความพึงพอใจมาก เทากับ 4 คะแนน 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด เทากับ 5 คะแนน 
 

         จากขอมูลระดับความความพึงพอใจดังกลาว     
ไดนํามาหาคาเฉล่ียคะแนนการยอมรับเปนรายกลุม 
จากสูตร ดังน้ี  

แปลความตามเกณฑ ไดดังน้ี 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

คะแนน 

1.00 – 1.49 

1.50 – 2.49  

2.50 – 3.49 

3.50 – 4.49  

4.50 – 5.00 

แปลวา 

แปลวา 

แปลวา 

แปลวา 

แปลวา 

ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 

ความพึงพอใจในระดับนอย 

ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ความพึงพอใจในระดับมาก 

ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิจัย 
         จากผลการวิจัย เรื ่อง  ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
แจงการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา   
ผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 
แยกการนําเสนอผลการวิจัย ดังน้ี  
         1. ผลการจัดทําระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการ
เขาช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการ
เอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ผูวิจัยได
จัดทําหนาจอแสดงผลในสวนตางๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี 
             - หนาจอหลัก 
             หนาจอหลักสําหรับการเขาใชระบบ แบง
ระดับผูใชงานเปน 3 สวน คือ 1. Admin (ผูดูแลระบบ) 
2. Teacher (อาจารย) 3. Student (นักศึกษา) 

คะแนนเฉล่ียรายกลุม  = 
ผลบวกของคะแนนรวมของทุกคน 

จํานวนคน  จํานวนขอ
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ภาพท่ี 2  หนาจอหลัก สําหรับการ Login เขาระบบ 
 

             - เมนูในระบบ SMS 
             หนาจอหลักสําหรับระบบ  SMS แบง เปน        
5 สวนหลัก  คือ  1. เ พ่ิมรายวิชา  2. ดูรายวิชาที่ เ พ่ิม         
3. เพ่ิมรายช่ือนักศึกษาในรายวิชา  4. รายช่ือนักศึกษา
ในรายวิชา 5. หนาจอ SMS 
 

 
 

ภาพท่ี 3 หนาจอเมนูของระบบ SMS 
 

             - หนาจอการสง SMS  
 

             กรณีรายงานการเขาช้ันเรียน ใหเลือกหัวขอ 
การเขาช้ันเรียน และคลิกเลือก “Attendance” 
 

 
 

ภาพท่ี 4  หนาจอการสง SMS รายงานการเขาชั้นเรียน 
 

             - หนาจอรายละเอียดการสง SMS  
 

             แสดงรายงานการ เข า ช้ัน เรี ยน  โดยบอก
รายละเอียดของผู เรียน  และเบอรโทรศัพทติดตอ    
เลือกสงไดทั้งรายบุคคลและกลุม 

 
ภาพท่ี 5 หนาจอรายละเอียดการสง SMS รายงานการเขา

ชั้นเรียน 

         2. การประเมินความพึงพอใจโดยรวมของผูใช
ระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผล   
การเรียนของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

         สามารถอธิบายผลที่ ได จ ากการศึกษาจาก       
กลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ  

         กลุมที่  1  อาจารย ผูสอน  ในการศึกษาไดใช     
กลุมตัวอย างที่ เปนอาจารยที่ปรึกษาประจํ าคณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มี 
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลางคิดเปน
คาเฉล่ีย 3.15 

         กลุมที่ 2 นักศึกษา ในการศึกษาไดใชกลุมตัวอยาง
ที่ เปนนักศึกษาช้ันปที่  1  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มีความพึงพอใจโดยใน
ระดับมาก คิดเปนคาเฉล่ีย 3.66  

         กลุมที่ 3 ผูปกครอง ในการศึกษาไดใชกลุม
ตัวอยางที่เปนผูปกครองของนักศึกษาช้ันปที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม มี 
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉล่ีย 3.27 

         ผูวิจัยไดทําการทดสอบดวยการใชระบบอาจารย
ที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผลการเรียนของ
นักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ดวยวิธีการสง SMS  จํานวนทั้งหมด 
1,000 ครั้ง ในชวงระยะเวลา 4 เดือน 
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3.2 การอภิปรายผล 
         ในการพัฒนาระบบไดเริ่มจากศึกษาและวิเคราะห
ระบบงานที่เปนอยูปจจุบัน ศึกษาความตองการของ
ผูใชซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา ในคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เพ่ือนํามาใชในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูใช ทําการทดสอบและติดต้ังระบบงาน
และสําหรับผูใชในสถานะตางๆ จํานวน 100 คน ไดแก 
อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา  และผูปกครองเพ่ือทดสอบ
การใชงานระบบ 
         ระบบที่ไดพัฒนาขึ้นมา อยูในลักษณะของเว็บ  
แอพลิเคช่ัน ซึ่งผู วิจัยใชภาษาพีเอชพีเปนเครื่องมือ     
ในการพัฒนา และใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล[4]   
เปนเคร่ืองมือในการจัดการฐานขอมูลแบงระบบการ
ทํางานออกเปน 2 สวน คือ สวนแรกผูใช คือผูดูแล
ระบบ ซึ่งจะเปนผูคอยดูแลขอมูล จัดการเพ่ิม ลบ แกไข 
ขอมูลของผูใช และขอมูลอื่นๆ สวนที่สอง ผูใชงาน
ไดแก อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาและผูปกครอง โดย
ผูใชทุกสถานะจะสามารถ แกไข เพ่ิมเติมขอมูลสวนตัว
ของตนเองได การทํางานของผูใชจะสามารถทํางานใน
แตละสถานะได  คือ  อาจารยที่ปรึกษาสามารถสง
ขอความผานระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แจงการเขาเรียน
และผลการเรียนของนักศึกษาได และสามารถเขาไปดู
รายงาน/สถิติการเขาเรียนและผลการเรียนของนักศึกษา
ได ในดานความปลอดภัยของการทํางาน ไดปองกัน
โดยการทํางานของผูใชในแตละสถานะจะแยกออกจาก
กันโดยเด็ดขาด โดยใชระบบเซสซันของภาษาพีเอชพี
เปนตัวคัดแยก ไมใหเขาใชงานขามสถานะกันได 
         ในสวนของประสิทธิภาพของระบบอาจารยที่
ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียน  และผลการเรียนของ
นักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส  โดยใชเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต เพ่ือใหทราบถึงผลความพึงพอใจของ  
ผูใชระบบ  ผูวิจัยจึงไดสรางเครื่องมือการวิจัยดวยการ
ใชแบบสอบถามเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใช
ระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและผล   
การเรียนของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส           

 

โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ซึ่งไดผลการศึกษา 
ดังตอไปน้ี 
ตารางท่ี  1  แสดงความพึงพอใจของผู ใชตอระบบ

อาจารยท่ีปรึกษาแจงการเขาชั้นเรียนและ
ผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการเอส
เอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต 

  
         จากตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจของกลุมผูใช 
โดยมีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับปานกลาง   
มีคาเฉล่ีย 3.43 เรียงตามลําดับดังตอไปน้ี กลุมผูใช       
มีความพึงพอใจดานความถูกตองในการประมวลผล
ของระบบมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.66 รองลงมา คือ  
มีความพึงพอใจดานไดใชที่คุมคาและมีประโยชน       
มีคาเฉล่ีย 3.60  แสดงใหเห็นวาประสิทธิภาพโดยรวม
ของระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขาช้ันเรียนและ   
ผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการเอสเอ็มเอส     

ความพึงพอใจ 
 

Mean Std. 
Deviation 

1. ระบบสามารถเขาใชงานไดงายสะดวก
และรวดเร็ว 3.58 1.06 

2. ลดขั้นตอนการทํางานท่ีเคยปฏิบัติอยู
เปนประจํา 3.56 .98 

3. ระบบเปนชองทางเสริมในระบบ
อาจารยปรึกษาไดเปนอยางดี 3.50 1.17 

4. มีความชัดเจนและเดนชัดในการจัดวาง
เคร่ืองมือการใชงานของระบบ 3.58 .85 

5. หนาตางการใชงานระบบไมซับซอน
และเขาใจงาย 3.41 .92 

6. ความถูกตองในการประมวลผลของ
ระบบ 3.66 .84 

7. ความสมบูรณของขอมูลที่จําเปนตอ
การใชงาน 3.52 .87 

8. ไดใชระบบท่ีตรงตามความตองการ 3.49 1.06 

9. ไดใชระบบท่ีคุมคาและมีประโยชน 3.60 1.09 

10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ไดรับ
จากการใชระบบ 3.43 .92 
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โดยใช เทคโนโลยีอินเทอร เ น็ตที่ พัฒนาขึ้นอยู ใน   
เกณฑดี เปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ในการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาแจงการเขา
ช้ันเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาผานบริการเอส
เอ็มเอส โดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ผูวิจัยไดทํา  
การทดสอบและติดต้ังระบบงานและใหผูใชในสถานะ
ตางๆ ไดแก อาจารยที่ปรึกษา นักศึกษา และผูปกครอง 
ทดสอบการใชงานระบบที่พัฒนาขึ้น จากน้ันจึงทําการ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสอบถามความ   
พึงพอใจของผูใชจากการใชงานระบบเพ่ือใชเปนสวน
หน่ึงในการสรุปผลการศึกษา ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา 
ผูใชมีความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย     
ที่ได โดยภาพรวมท่ีไดรับจากการใชระบบ คือ 3.43 
ปจจุบันมีการติดต้ังระบบและใชงานไดจริงในคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัย 
         1. ควรใชคล่ืนความถี่ของโทรศัพทเคล่ือนที่      
ที่มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนที่ เน่ืองจากอาจมีขอจํากัด 
ในการรับขอความ นอกจากน้ีควรเลือกเครื่องโทรศัพท 
(มือถือ) ที่มีการอานขอความได ไมควรเปนเครื่องรุน
เกาเกินไป  
         2. ในบางครั้งการสงขอความผาน SMS มีการสง 
ขอความที่สื่อความหมายไมครบถวน เขาใจยากวา
ตองการบอกอะไร ตองทําอยางไรตอไป ขอความสั้น
เกินไปอธิบายยังไมดีพอ ควรเลือกภาษาที่เขาใจไดงาย
ในทุกระดับอาย ุ
         3. ผูปกครองในบางสวนจะใชโทรศัพทไมเต็ม
ประสิทธิภาพ ไมเขาใจวิธีใชงาน อาทิ การเขาสูหัวขอ
รับขอความ  จึงทําใหผูปกครองไมเขาใจในการใช
ระบบสงขอความ ควรแนะใหนักศึกษาที่อยูในการ
ปกครองอธิบายถึงวิธีการใชงาน 
 

 

         4. ทัศนคติของนักศึกษาในบางสวน ซึ่งอาจไมเห็นดวย 
ตอการใชระบบดังกลาว โดยเห็นวาเปนสิทธิสวน
บุคคล และคิดวาเปนเรื่องยุงยากสําหรับนักศึกษา  ควร
ปรับเปล่ียนทัศนคติในดานบวก ใหนักศึกษาตระหนัก
ถึงความจําเปนของการใชระบบ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาฟสิกส 2 
 

จันทนี  อุทธิสินธุ1  ชนกนันท บางเล้ียง1 และอันชัญ  หมวกงาม1 และ ยุรีย  วรวิชัยยันต2   
 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ฟสิกส 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80:80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ฟสิกส 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 1คณะวิศวกรรมศาสตร  ในปการศึกษาที่ 
2/2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดมาโดยการสุมอยางงาย จํานวน 40 คน จากน้ันนําบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 เขาทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง จํานวน 3 คน และทดลองแบบกลุมยอย จํานวน 6 คน  
เพ่ือปรับปรุงแกไขสื่อใหมีความสมบูรณ กอนนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง  เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่ต้ังไว   
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 โดยประเมินจากผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาและ
เทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน 3 ทาน ผลการประเมิน พบวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2             
ที่ผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับดี  ผลการวิจัยสรุปวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 89.25:86.12 เปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80:80  2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน       
วิชาฟสิกส 2 ในระดับดี 

คําสําคัญ   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ฟสิกส 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. บทนํา 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

         การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเตรียมคนใหสามารถเผชิญกับ
สถานการณที่ เ กิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว จําเปนตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่ เปน
กระบวนการ พัฒนาการเรียนรู มิใชการสอนที่เปนการ
ถายทอดความรูจากครูเพียงฝายเดียว แตเปนการเรียนรู
ของผูเรียน ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และเกิดขึ้นไดทุก
เวลา ทุกสถานที่ โดยใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ
ตางๆ ใหเปนประโยชน ซึ่งสื่อตางๆ เหลาน้ีสามารถ 
 

         1สาขาวิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท 02 549 4186-7 โทรสาร 02 549 4187 
         2สาขาวิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท 02 549 4137-8 โทรสาร 02 549 4138 

 
 
 
กระตุนใหผู เรียนสามารถเรียนรูและแกปญหาดวย
ตนเองไดอยางอิสระคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสื่อ  
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซึ่งใช
ความสามารถของคอมพิวเตอรในการเสนอสื่อประสม 
อันไดแกขอความ  ภาพน่ิง  กราฟก  แผนภูมิ  กราฟ         
วีดีทัศน ภาพเคล่ือนไหว และ เสียง  เพ่ือถายทอด 
เน้ือหาบทเรียน  หรือองคความรู ในลักษณะที่ใกลเคียง
กับก ารสอนจริ ง ในห อ ง เ รี ยนมากที่ สุ ด  โดยที่
คอม พิว เตอร ช ว ยสอนจะ นํ า เสนอ เ น้ื อหาที ละ
หนาจอภาพ  โดยมีเปาหมายสําคัญคือ การดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนและกระตุนใหผูเรียนใหเกิดความ
ตองการที่ จะ เรี ยนรู  คอมพิว เตอรช วยสอนเปน
การศึกษาที่มี ลักษณะตัวตอตัว  ซึ่ งผู เรียนเกิดการ  
เรียนรู จากการมีปฏิสัมพันธ พรอมทั้งการไดรับผล
ปอนกลับอยางสมํ่าเสมอ [1] 
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         ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ผูทําวิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ฟสิกส 2 เพ่ือเปนสื่อที่จะชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ท า งการ เ รี ยนสู งขึ้ น  มี ก าร เ พ่ิ ม พูนความรู แ ละ
ประสบการณ ใหกวางขวางขึ้น ถาผูเรียนยังไมเขาใจ 
ในสวนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ําได 
และการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทํา
ใหผูเรียนมีความสุข เพลิดเพลินกับบทเรียน ซึ่งจะทํา
ใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายและคงทน 
 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 

         1.2.1 สรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 ใหมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80:80 
         1.2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและ    
หลังเรียน ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
         1.2.3 ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 
 

1.3  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
         การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ฟสิกส 2 ออกแบบบทเรียนโดยยึดหลักการตามทฤษฎี
การเรียนรูแบบผสมผสานของกาเย [2] ซึ่งมี 9 ขั้น ดังน้ี 

ขั้นที่ 1 สรางความเขาใจ  
ขั้นที่ 2 แจงจุดประสงค ใหผูเรียนทราบ 
ขั้นที่ 3 กระตุนใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม  
ขั้นที่ 4 เสนอบทเรียนใหม โดยใชสื่อ 
ขั้นที่ 5 ใหแนวทางการเรียนรู  
ขั้นที่ 6 ลงมือปฏิบัติ 
ขั้นที่ 7 ใหขอมูลยอนกลับ  
ขั้นที่ 8 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู 
ขั้นที่ 9 การถายโอนการเรียนรู 

2. วิธีการวิจัย 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี คือนักศึกษาช้ันปที่ 1 
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฟสิกส 2 ในภาคการศึกษา ที่ 
2/2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญบุ รี   จั งห วัดปทุมธานี         
กลุมตัวอยาง ไดจากการสุมอยางงาย (simple random 
sampling) จํานวน 40 คน  
2.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

         2.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2     
         2.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟสิกส  
         2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ี
เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 
 

2.3  วิธีการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         ในการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 
2.3.1 สุมกลุมตัวอยาง ไดจํานวน 40 คน 
2.3.2 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน 
2.3.3ใหกลุมตัวอยาง เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 

ชวยสอนดวยตนเองในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร      
1 คนตอคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียน  

2 . 3 . 4  เ มื่ อ เ รี ยนจบแล วทํ าการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนทันที  

2.3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถาม
ความคิดเห็นนักศึกษา หลังจากทําแบบทดสอบหลัง
เรียนเสร็จสิ้นแลว 

2 .3 .6  นําขอมูลที่ ไดไปวิ เคราะหขอมูลทาง 
สถิติ [4] 
 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 

         2.4.1 ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ดานเน้ือหาและดานการผลิตสื่อ การสอน  
โดยผูทรงคุณวุฒิ 
         2.4.2 การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ  
กอนเรียน แบบทดสอบระหวางเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน โดยการหาความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  
         2.4.3 การหาคาความยากงาย (P) ของขอสอบ 
         2.4.4 การหาคาอํานาจจําแนก (D) ของขอสอบ  
         2.4.5 หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ  
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         2 . 4 . 6  การหาประสิ ทธิ ภ าพของบท เ รี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอน ใชสูตร E1:E2   
         2.4.7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา จากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส  2       
โดยสถิติ t-test (dependent)  
         2.4.8 การวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาฟสิกส 2 
         3 .1 .1  การประเมินประสิทธิภาพบทเรี ยน
คอมพิวเตอรชวยสอนจากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน 
ประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อ และนําผลมา
คํานวณหาคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1  แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจากผูทรงคุณวุฒิ 
 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ CAI 

x  S.D. ความหมาย 

ดานเนือ้หา 4.27 0.16 ดี 
ดานเทคนิคการผลิตส่ือ 4.42 0.07 ดี 
เฉล่ียรวม 4.34 0.12 ดี 
 

         จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนเฉล่ียการประเมิน
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้งสอง
ดาน อยูในระดับดี  
 

         3.1.2 การทดลองขั้นทดสอบแบบหนึ่งตอหน่ึง  
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมิน
จากผูทรงคุณวุฒิ มาทดลองใชกับนักศึกษาจํานวน       
3 คน เพ่ือทําการทดลองใชและหาขอบกพรองตางๆ 
และจากการสังเกตและสัมภาษณ นักศึกษาทั้ง 3 คน 
พบวาขนาดตัวอักษรเล็กจนเกินไป และเน้ือหาบางหนา

มีแนนเกินไปภาพประกอบเนื้อหามีนอยเกินไป   ผูวิจัย
ทําการแกไขและปรับปรุงบทเรียน ดังน้ี 
         ปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญขึ้น อานงาย 
และปรับเน้ือหาแตละหนาใหเหมาะสม เพ่ิมเติมภาพ 
ประกอบเนื้อหา และภาพที่ใชประกอบมีความสัมพันธ
กับเน้ือหา 
 

         3.1.3 การทดลองขั้นทดสอบกลุมยอย 
 

         นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองกับนักศึกษาจํานวน 6 คน เพ่ือทํา
การแกไขและปรับปรุง พบวา นักศึกษามีความสนใจ
ในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดี 
รวมท้ังสามารถใชงานไดอยางดี 
 

         3.1.4 การทดลองขั้นทดสอบภาคสนาม 
         ดําเนินการทดลองวิจัย กับกลุมตัวอยาง โดยให
นักศึกษา เรียนเน้ือหาแตละบทและทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียน(E1) จนครบทุกบท จึงทําแบบทดสอบ
หลังเรียน  (E2) แลวหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (E1: E2 ) 
 

ตารางท่ี 2 แสดงผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

 

การหาประสิทธิภาพ 
CAI 

คะแนน 
รวม 

คะแนน 
เฉล่ีย 

รอยละ 

คะแนนการทดสอบ
ระหวางเรียน (E1) 

80 71.40 89.25 

คะแนนการทดสอบ
หลังเรียน (E2) 

80 68.90 86.12 

 

         จากตารางที่ 2 พบวา คารอยละจากการทดสอบ
ระหวางเรียน (E1) เทากับ 89.25 และคารอยละจาก    
การทดสอบหลังเรียน (E2) เทากับ 86.12 ซึ่งได
ประสิทธิภาพผานตามเกณฑที่กําหนด คือ 80:80 
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3.2 ผลการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาฟสิกส 2 
 

         ผู วิจัยสรางขอสอบ จํานวน 117 ขอ นําไปให
ผูทรงคุณวุฒิดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน ประเมินหา    
คาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคการเรียนรู 
เชิงพฤติกรรม (IOC) อยูในชวงที่ยอมรับต้ังแต 0.5    
ขึ้นไป 
         นําขอสอบที่ผานเกณฑ ไปสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 100 ขอ และนําไป
ทดสอบกับนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาฟสิกส 2 มากอน  
ผลการวิเคราะหขอสอบ มีดังน้ี 
 

         3.2.1 หาคาความยากงาย (P) ของขอสอบ โดย
กําหนดเกณฑความยากงาย อยูในชวง 0.20 – 0.80  
         3.2.2 หาคาอํานาจจําแนก (D) ของขอสอบ โดย
กําหนดเกณฑอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป 
         3.2.3 หาคาความเช่ือมั่น (rtt) ของแบบทดสอบ   
โดยกําหนดเกณฑคาความเช่ือมั่น ต้ังแต 0.75 ขึ้นไป 
 

ตารางท่ี  3  แสดงผลการสรางแบบทดสอบวัดผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกส 2 

 

การวิเคราะห
แบบทดสอบ 

เกณฑการ
ประเมิน 

ผลการ
วิเคราะห 

ความหมาย 

คาดัชนีความ
สอดคลอง(IOC) 

ต้ังแต 0.5 
ขึ้นไป 

0.67-1.00 ผาน 

คาความยากงาย (P) ระหวาง 
0.20 – 0.80 

0.20-0.70 ผาน 

คาอํานาจจําแนก
(D) 

ต้ังแต 0.20 
ขึ้นไป 

0.20-0.60 ผาน 

คาความเช่ือมั่น (rtt) ต้ังแต 0.75 
ขึ้นไป 

0.90 ผาน 

จากตารางที่  3 ขอสอบที่ผานเกณฑดังกลาว         
มีจํานวน  93 ขอ  แลวนําไปสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์จํานวน  80 ขอ  เ พ่ือใชทดสอบกับกลุม
ตัวอยาง 
 
 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักศึกษา 
 

         พบวา คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
มากกวากอนเรียน 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนของนักศึกษา 

 

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N X  S.D. t-test 
คะแนนทดสอบกอนเรียนดวย
CAI 

40 32.25 7.43 36.65 

คะแนนทดสอบหลังเรียนดวย
CAI 

40 68.90 3.88  

 

         จากตารางท่ี 4 พบวา  คะแนนเฉล่ียกอนเรียน
เทากับ 32.25 คะแนน คะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 
68.90  คะแนน นํามาหาคาสถิติโดยใชคา t-test แบบ 
One-tail ไดเทากับ 36.65 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
ตาราง t-test ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ไดคา t เทากับ  
1.6849  พบวาคา t คํานวณมากกวาคา t วิกฤต จาก
ตารางที่ 4 จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษากอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน แสดงวา
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  
3.4 ผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

         วิ เคราะหความคิด เห็นของนักศึกษาที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาฟสิกส 2 โดยหา
คะแนนเฉล่ีย จากคะแนน 5 คะแนน 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน วิชาฟสิกส 2 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
ท่ีมีตอ CAI 

X  S.D. ความหมาย 

ดานการออกแบบเนื้อหา 4.32 0.63 ดี 
ดานความพึงพอใจในบทเรียน 4.38 0.62 ดี 
รวม 4.35 0.625 ดี 

 

         จากตารางที่ 5  ผลการประเมินความคิดเห็นของ
ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา 
ฟสิกส 2 คะแนนเฉล่ียรวม 4.35 อยูที่ระดับดี 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 

         ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาฟสิกส 2 (E1:E2) ไดคาประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) เทากับ 89.25 และคาประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ (E2) เทากับ 86.12 คา E1:E2 = 89.25:86.12   
ตามเกณฑที่กําหนด 80:80 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียน
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส  2           
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
         นักศึกษามีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาฟสิกส 2 ในระดับดี 
 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

         จ า ก ก า ร วิ จั ย  ผ ล ก า ร เ รี ย น ด ว ย บท เ รี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 พบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาฟสิกส 2 ที่ผูวิจัยไดพัฒนา 
ขึ้นมามีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด คือ เทากับ 
89.25: 86.12 ซึ่งเปนผลท่ีสอดคลองกับ ไพโรจน                
ตีรณธนกุล [3] ที่ไดกลาวไววา "การต้ังเกณฑ80:80 
หมายความวา เมื่อเรียนจบบทเรียนแลว ผูเรียนสามารถ
ทําแบบทดสอบแตละหนวยการเรียนเฉล่ีย ไดเทากับ 
80 และทําแบบทดสอบหลังเรียนได 80 เชนกัน"  

4.3 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 

         4.3.1 ขอเสนอแนะดานการเรียนการสอน 
 

         ผลจากการวิจัยทําใหไดเปนแนวทางในการสราง
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาอื่นๆ 
อีกตอไป และไดสื่อการเรียนการสอน สําหรับใชเพ่ือ
การเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนไดอีกทางเลือกหน่ึง
นอกเหนือจากตําราเรียน และสามารถแกปญหาเร่ือง
ความแตกตางระหวางบุคคล เปนแนวทางในการ
สงเสริมใหมีการนําเอาวิทยาการดานเทคโนโลยี
การศึกษา และวิทยาการดานคอมพิวเตอรมาประยุกต 
ใชในการศึกษาและ แกปญหาทางการศึกษา 
 

         4.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 

        ในการวิจัยครั้งตอไปควรทําการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนดวยวิธีการสอนแบบ
ปกติ หรือกับวิธีการสอนอื่น 
  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 หนาแรกของ CAI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 หนาสารบัญของ CAI 
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ภาพท่ี 3 องคประกอบของ CAI แตละบท 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 หัวขอยอย ของ CAI แตละบท 
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การพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายในประเทศ 
 

รัญชนา  นําอิน 1  

 

บทคัดยอ— มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนมหาวิทยาลัยใหม ที่จัดต้ังขึ้นในป พ .ศ   2548 จึงทําใหมี 
ความตองการบุคลากรคุณวุฒิระดับสูงเพ่ือจัดการศึกษา  บุคลากรจํานวนมากกวารอยละ 95 มีโอกาสศึกษาตอ 
ในระดับสูงขึ้น และที่ผานมาเปนการลาศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกภายในประเทศเสียสวนใหญ  เมื่อพิจารณา
รายละเอียดของงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พบวา งานลาศึกษาตอ มีกิจกรรมที่ตองมีการดําเนินงานหลายขั้นตอน 
อางอิงระเบียบขอบังคับหลายฉบับ ใชเอกสารประกอบหลายลักษณะ และมทร .ลานนา มีผูปฏิบัติงานกระจายอยู 
หลายเขตพ้ืนที่  ทําใหบุคลากรผูรับบริการ มีความตองการใหหนวยงานปรับปรุงดานความถูกตองของขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน ความสอดคลองตรงกันของผูปฏิบัติ และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน การศึกษาน้ี เปนการตอบสนอง
ตอปญหาขางตน โดยพัฒนาเอกสารคูมือที่จะใชเปนแนวทางในการปฏิบัติของหนวยงาน อันจะนําไปสูผลสัมฤทธิ์    
และประสิทธิภาพของการบริการลาศึกษาตอภายในประเทศ  คูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอที่พัฒนาขึ้น เปนเอกสารท่ีใช
สําหรับอธิบายวิธีปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายในประเทศ โดยอางอิงระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ แสดงกรณีศึกษา ตัวอยาง
การปฏิบัติ และอภิปรายประเด็นปญหาตลอดจนแนวทางการพัฒนาระบบงานลาศึกษาตอภายในประเทศของ มทร.
ลานนา ในการจัดทําน้ัน อาศัยหลักการวิเคราะหงาน การวิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหโครงสรางของงาน
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติ การเขียนคําบรรยายลักษณะงาน ไดเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการลา
ศึกษาตอจํานวน 11  ขั้นตอน และอภิปรายปญหาในกระบวนการลาศึกษาตอใน 3 ประเด็น คือ ระยะเวลาการขออนุมัติ
ขยายเวลา ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน และหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานลาศึกษาตอ และสุดทาย คูมือที่
พัฒนาขึ้นถูกนําไปประเมิน โดยผูปฏิบัติงานลาศึกษาตอของมทร.ลานนาทั้ง 6  เขตพื้นที่ และโดยผูทรงคุณวุฒิ 

คําสําคัญ  คูมือการปฏิบัติงาน  การลาศึกษาตอ  ทรัพยากรมนุษย 
 

1. บทนํา 
         มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล านนา      
เ ป นมหา วิทย าลั ย ในก ลุ มมหา วิทย าลั ย ใหม  มี
พระราชบัญญัติจัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2548 
บริหารงานในลักษณะเขตพ้ืนที่ ครอบคลุมจังหวัด 
ในเขตภาคเหนือตอนบน  ประกอบดวย  เขตพื้นที่
เชียงราย เชียงใหม นาน ลําปาง ตาก และพิษณุโลก 
 
 

         1 งานทรัพยากรมนุษย กองบริหารทรัพยากรเชียงราย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
99 หมู 10 ต. ทรายขาว อ. พาน จ.เชียงราย 57120  
โทรศัพท: +66(5)-372-9600 โทรสาร: +66(5)-372-9606  
E-mail:  ranchana@rmutl.ac.th 
 

 
 
         การเปนมหาวิทยาลัยใหม ทําใหมทร.ลานนา 
ตองการคณาจารยหรือบุคลากรที่มีคุณวุฒิในระดับ      
ที่ สู งขึ้ น  เ พ่ื อจั ดการศึ กษาซึ่ ง เปน พันธ กิจห ลัก           
โดยบุคลากรของมทร .ล านนาจํ านวนมากกว า          
รอยละ 95  มีโอกาสลาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ 
ที่ผานมา การลาศึกษาตอของบุคลากรของมทร.ลานนา
สวนมาก เปนการลาศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอก
ภายในประเทศ [1] 
 

         จากการศึกษา[1] พบวา ผูรับบริการและ 
ผูใหบริการงานลาศึกษาตอภายในประเทศ เห็นวา 
มทร.ลานนา มีการดําเนินงานเหมาะสม  แตควรมี 
ก า รปรั บปรุ ง ในด า นคว ามสอดคล อ งต ร ง กัน          
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ความรวด เร็ ว  ควรปรับปรุ งขั้ นตอนการปฏิบั ติ         
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
และคิดวา ประสบปญหาในดานความสามารถของ
ผูปฏิบั ติงาน  การปฏิบั ติงานตามขั้นตอน  ปญหา
ทุนการศึกษา  การสื่อสารขอมูลระหวางผูลาศึกษาตอ
กับหนวยงาน  และความลาชาในการปฏิบัติ ควรมี
ระบบปฐมนิเทศการสนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย 
การแจงขอมูลขาวสารและระบบแจงเตือน  
 

         งานลาศึกษาตอภายในประเทศ  มีกระบวนการ
ปฏิบั ติหลายขึ้นตอน  หลายรูปแบบหลายลักษณะ    
และอยูภายใตกฎระเบียบกฎหมายหลายฉบับ ทําให
บุ ค ล ากรและผู ล า ศึ กษ าต อ จํ านวนไมน อ ยที่ มี 
ความสับสนในขั้นตอนการดําเนินงาน มีการปฏิบัติที่
ไมถูกตอง ลาชา ไมตรงเวลา หรืออาจขัดแยง และ   
อาจตองแก ไขให ถูกตองตามระ เบี ยบขอบั งคับ 
ประกอบกับ  การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบั ติงาน        
โดยจัดทําเปนคูมือการปฏิบั ติงาน  จะชวยใหการ
ปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ถูกตองตรงกัน รวดเร็วตรง
เวลา เปนที่พึงพอใจของผูรับและผูใหบริการ และชวย
ใหสามารถประเมินระบบงานในดาน ความไมยอ
หยอนหรือเกินกําลัง การทํางานเต็มความสามารถ    
การใชทรัพยากรอยางเหมาะสม และผูปฏิบัติมีความสุข 
ในการ ทํ า ง าน  จึ ง จํ า เ ป นต อ งมี ก า ร จั ดทํ า คู มื อ 
การปฏิบั ติงานลาศึกษาตอ  เ พ่ือใหบุคลากรและ 
ผูลาศึกษาตอใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตน อันจะนําไปสูการลาศึกษาตอที่สัมฤทธิ์ผล  
มีประสิทธิภาพ  และนําไปสูการไดมาซึ่งบุคลากรผูมี
คุณวุฒิสูงขึ้นมาปฏิบัติราชการตามพันธกิจตอไป 

2. คูมือการปฏิบัติงานและรูปแบบของการวิเคราะห 
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน [2] เปนงานเรียบ

เรียงเอกสารเพ่ือประโยชนในการพัฒนาความสามารถ
เฉพาะตนของผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน หรือนําไปใช
ในการพัฒนาระบบงานขององคกร ใชอางอิงสืบคน
หรือถือเปนแนวปฏิบัติ หรือใชเปนผลงานกําหนด
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

คูมือการปฏิบัติงาน [3] เปนเอกสารเรียบเรียง
ผลงานวิเคราะหที่อาศัยงานปฏิบัติเปนจุดกําเนิดขอมูล
สําหรับใชในการวิเคราะห เปนการจําแนกแยกแยะ
องคประกอบและความสัมพันธของโครงสรางงาน 
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ ระเบียบกฎหมายขอบังคับ 
หลักการทฤษฎีทางวิชาการ ผลลัพธของการทํางาน 
ตัวอยางงาน ปญหาและการปองกันแกไข และ 
การอภิปรายวิเคราะหวินิจฉัยเหตุการณที่เกิดขึ้น  

การวิเคราะห [4] เปนการแยกองคประกอบ 
ที่ สํ าคัญออกจากองค รวมของสิ่ งที่ กํ า ลั งศึ กษา          
โดยยังคงรักษาโครงสรางความสัมพันธระหวางแตละ
องคประกอบยอย และระหวางองคประกอบยอยกับ
องครวม เพ่ือสรางความเขาใจอยางลึกซึ้งเก่ียวกับ
รู ปแบบของความสั ม พันธ ในสิ่ งที่ กํ า ลั งศึ กษ า  
การวิเคราะหเปนความสามารถระดับสูงทางความคิด 
แบงไดเปน 3 ระดับ คือ การวิเคราะหองคประกอบ  
การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหเหตุผล 

การวิเคราะหองคประกอบของงาน เปนการแยก
งานออกเปนกลุมงาน งานยอย และสวนประกอบของ
งาน เมื่อแยกออกมาแลวผูวิเคราะหตองระบุช่ือกลุม
งานหรืองานยอย น้ัน  ระบุหน าที่  วิธี การปฏิบั ติ 
วัตถุประสงคของงาน และลักษณะที่ดีของผลงานน้ัน 

การวิเคราะหความสัมพันธของงาน  เปนการ
แสดงความเช่ือมโยงระหวางแตละกลุมงาน ระหวาง
กลุมงานกับงาน และระหวางกลุมงานกับงานยอย  

การวิเคราะหเหตุผล เปนการศึกษาความเปนมา
ของสิ่งที่ กําลังศึกษา  และวิเคราะหเชิงเหตุผลของ
ความสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนโครงสราง เปน
ลําดับลูกโซ เปนแบบกระจาย หรือมีความสัมพันธตรง 
ไมมีความสัมพันธ หรือมีความสัมพันธกลับ หรือแบบ
อื่นๆ ก็ได การอธิบายเหตุผลความเปนมาของสิ่งที่
ศึกษา เปนกิจกรรมที่อาศัยความรู ความเขาใจ ทักษะ 
และประสบการณในสิ่งที่ศึกษาอยางลึกซึ้ง การแสดง
ความสัมพันธและอธิบายเหตุผลโดยอางอิงหลัก
วิชาการ เปนความสามารถระดับสูงที่สามารถพัฒนาได 
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เมื่อผูวิเคราะหเห็นความสัมพันธของงานและ
ผลลัพธที่ศึกษา ก็มีโอกาสท่ีจะใชความรู ทักษะ และ
ความสามารถในการ วิ เคราะหสา เห ตุ  กํ าหนด
สมมติฐาน ทดลองเปล่ียนแปลง วัดผลการปฏิบัติ และ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขระบบงานได  และยัง
เปนเครื่องมือที่ใชสําหรับแสดงความสามารถในการ
ทํางานวิเคราะหที่ดีไดอีกดวย 
3. การจัดทําคูมือปฏิบัตงิาน 
         การจัดทําคูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายใน 
ประเทศ มีกระบวนการ 10 ขั้นตอน ดังภาพที่ 1  

 
 

ภาพท่ี 1 ลําดับขั้นตอนการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน 
3.1 การศึกษารูปแบบของการวิเคราะห 
         ผูวิจัยศึกษารูปแบบของการทํางานวิเคราะห 3 
ระ ดับ  คือ  การ วิ เคราะหองคประกอบของงาน           
การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหเชิงเหตุผล 
ม า ใช ใ นก า ร จํ า แนก ง านออก เป น โ ค ร งส ร า ง 
กระบวนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติ เพ่ือแสดง
ช่ืองาน วัตถุประสงคของงาน วิธีการปฏิบัติ การอางอิง
กฎระเบียบ ความรู และทักษะที่ใชในการปฏิบัติงาน 

3.2 การสรุปยอระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
 

         ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ และประกาศท่ีเก่ียวของกับการลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาในรูปแบบของตารางแสดงขอมูล เพ่ือนําไปใช
ประโยชนในการจัดทําคูมือปฏิบัติงานมีความถูกตอง
ตามระเบียบ ดังตอไปน้ี 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการให
ขาราชการไปศึกษาตอ และฝกอบรมภายในประเทศ 
พ.ศ. 2538  

  ระเบียบ ก.พ. วาดวยการพัฒนาขาราชการ    
พลเรือน  โดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ     
พ.ศ. 2540  

  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการให
ขาราชการไปศึกษาตอ และฝกอบรมภายในประเทศ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 

   ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการทํา
สัญญาและการชดใช เ งิน  กรณีรับทุน  ลาศึกษา 
ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองคการ
ระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 

 ระเบียบ มทร. ลานนา วาดวยทุนการศึกษา 
ฝกอบรม และดูงาน พ.ศ. 2549  

 ประกาศ มทร. ลานนา เรื่อง การจัดสรรทุน
และการพัฒนาบุคลากร โดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ พ.ศ. 2551 

 ประกาศ มทร. ลานนา เรื่อง การจัดสรรทุน
และการพัฒนาบุคลากร โดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551  

 ประกาศ มทร. ลานนา เรื่อง การจัดสรรทุน
และการพัฒนาบุคลากร โดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมใน
ประเทศ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2552  
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3.3 วิเคราะหโครงสรางของงานลาศึกษาตอฯ 
 

         งานลาศึกษาตอ เปนกิจกรรมที่อยูภายใตงาน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 
 

ภาพท่ี 2 โครงสรางของงานทรัพยากรมนุษย 
         ภาพที่ 2 แสดงงานทรัพยากรมนุษย จําแนกได
เปน 5 งาน คือ งานสรรหาบรรจุแตงต้ัง งานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย งานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ งานวินัยและนิติการ และงานสวัสดิการ 

 
ภาพท่ี 3 โครงสรางของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ภาพท่ี 3 แสดงกิจกรรมการลาศึกษาตอเปน
กิจกรรมหน่ึงภายใตงานทรัพยากรมนุษย  รวมกับ
กิจกรรมฝกอบรมและดูงาน และการกําหนดตําแหนง 

3.4 วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงานลาศึกษาตอฯ 
 

         การวิเคราะหกระบวนการปฏิบัติงาน เปนการ   
นํากิจกรรมการลาศึกษาตอที่ ผู เขียนไดจําแนกไว 
ภายใตแตละหนาที่ของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
มาลําดับกระบวนการทํางาน โดยใชตารางการวิเคราะห
งานเปนเครื่องมือในการวิ เคราะห  เ พ่ือแยกแยะ
รายละเอียดกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอน 
วัตถุประสงคของการทํางาน เครื่องมืออุปกรณที่ใช 
ระยะเวลา ความรูและทักษะที่ใชในการทํางาน และ
ความสามารถที่จําเปนในการทํางานกระบวนการน้ัน
ใหสําเร็จ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานลาศึกษาตอ มีจํานวน 
11 ขั้นตอน คือ 
 

         1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร 
2. การสํารวจรายช่ือผูมีความตองการศึกษาตอ 
3. การขออนุมัติแผนการลาศึกษาตอและขอรับ

ทุนการศึกษา 
4. การขออนุมัติสมัครสอบ การสอบเขาศึกษาตอ

และเลือกสถานศึกษา 
5 .  การขออนุมั ติลาศึกษาตอและขออนุมั ติ

ทุนการศึกษา 
6.  การทําสัญญาลาศึกษาตอภายในประเทศ 

สัญญารับทุน และสัญญาค้ําประกัน 
7. การออกหนังสือสงตัวขาราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยเขาศึกษาตอ 
8. การรายงานผลการศึกษา 
9. การขออนุมัติขยายเวลาลาศึกษา 
10. การรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ 
11. การรายงานผลสําเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ความสัมพันธของงานลาศึกษาตอกับปจจัยรวม 
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         ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวาง ผูรับผิดชอบ
และผูปฏิบั ติ  แผนภูมิแสดงลําดับขั้นการทํ างาน 
ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน เอกสารที่ เ ก่ียวของ   
และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานลาศึกษาตอ
ภายในประเทศของมทร.ลานนา 
3.5 เขียนคําบรรยายลักษณะงานลาศึกษาตอฯ 
 

         คํ าบ รรย ายลั กษณะง านในแต ล ะขั้ น ตอน 
การปฏิบัติงานลาศึกษาตอที่ไดจากการวิเคราะหงาน 
ถูกเขียนเรียบเรียงขึ้น เพ่ือใชอธิบายวิธีการปฏิบัติงาน 
การกําหนดวัตถุประสงค เครื่องมือที่ใช ระยะเวลา 
ความรูและทักษะ การอางอิงกฎระเบียบ พรอมทั้ง
แสดงตัวอยางเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน ใหอยู 
ในรูปรอยแกว  
 

3.6 เขียนคําอธิบายงานตัวอยางเปนกรณีศึกษา  
 

         เพ่ือแสดงใหผูอานเห็นตัวอยางการปฏิบัติงาน 
ตัวอย า ง เอกสารจริ ง  ตามขั้นตอนและระ เบี ยบ 
ที่เก่ียวของกับกระบวนการลาศึกษาตอภายในประเทศ 
ที่ไดวิเคราะหและอธิบายวิธีการดําเนินงานไว ขั้นตอน
การปฏิบั ติงานทั้ งหมดถูกนํามาอธิบายวิธีปฏิบั ติ        
อีกครั้งหน่ึง โดยใชการปฏิบัติงานจริงมาอธิบายเปน
กรณีศึกษา 
 

3.7 เสนอแผนพัฒนาระบบการลาศึกษาตอภายใน 
ประเทศของ มทร. ลานนา 
 

         เพ่ือใหผูใชคูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอในประเทศ
ของมทร .ลานนา  เขาใจประเด็นปญหา  ตลอดจน
แนวทางการพัฒนาระบบงานลาศึกษาตอ  จึงได
รวบรวมแผนพัฒนาท่ีไดศึกษาไวกอนหนา น้ี [1]         
มาอธิบายไวในคูมือปฏิบัติงานดวย  
 

3.8 การอภิปรายประเด็นปญหางานลาศึกษาตอภายใน 
ประเทศ 
 

         เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงาน 
ความรู ทักษะ ความสามารถ และความเช่ียวชาญของ
ผูปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายในประเทศควรมี ผูเขียน  
จึงมีประเด็นอภิปรายซึ่งสรุปไดจากการดําเนินงาน
วิเคราะหกระบวนการลาศึกษาตอภายในประเทศ 

ดังตอไปน้ี 
         1. ระยะเวลาในการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ 

2. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานลาศึกษาตอฯ 
3. ลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 
4. คุณภาพงานลาศึกษาตอภายในประเทศ 
5. ความรูทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 

3.9 การเรียบเรียงรูปเลมคูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอ 
 

         ในการเรียบเรียงรูปเลมคูมือปฏิบัติงานลาศึกษา
ตอภายในประเทศน้ัน ผูเขียนแบงเน้ือหาออกเปน 6 บท 
คือ ปกหนาและสวนนํา บทที่ 1 บทนํา บทที่ 2  
แนวทางการจัดทําคูมือปฏิบัติงานในรูปแบบของ 
การวิเคราะห บทที่ 3 ระเบียบและขอบังคับเก่ียวกับ 
งานลาศึกษาตอภายในประเทศ บทที่ 4 โครงสราง  
และกระบวนการปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายในประเทศ  
บทที่ 5 กรณีศึกษาเกี่ยวกับงานลาศึกษาตอภายใน 
ประเทศ บทที่ 6 สรุปอภิปรายและขอเสนอแนะ 
บรรณานุกรม ภาคผนวก ก. ประมวลระเบียบที่ใช 
ในการปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายในประเทศ  และ
ภาคผนวก ข. แบบฟอรมเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน
ลาศึกษาตอภายในประเทศ และประวัติผูเขียน 
 

         เอกสารถูกจัดพิมพเขาเลมคลายกับรายงานการ
วิจัยหรือวิทยานิพนธ ความยาวเฉพาะสวนเน้ือหา
เทากับ 148 หนา เมื่อนับรวมภาคผนวกมีจํานวนหนา
เทากับ 232 หนา เย็บเขาเลมปกออนสีขาว 
 

3.10 การประเมินคูมือปฏิบัติงานโดยผูปฏิบัติงานของ
มทร.ลานนาใน 6 เขตพื้นท่ี และโดยผูทรงคุณวุฒิ  
 

         คูมือปฏิบัติงานที่พัฒนาขึ้น ถูกนําไปเผยแพรใช
งานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทั้ง    
6 เขตพื้นที่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั้งหมด 9 มหาวิทยาลัย  
 

         เพ่ือประเมินคุณภาพของคูมือปฏิบัติงานที่จัดทํา
ขึ้นตามแนวทางของการทํางานวิเคราะห ผูวิจัยจึงได
จัดทําแบบประเมินคูมือปฏิบัติงานตามองคประกอบ
ของเน้ือหาแตละบท ภาพโดยรวม และองคประกอบ
ของการพัฒนา เฉพาะตน  การพัฒนาระบบงาน  
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การอางอิงสืบคน การสืบเสาะ ความรู การวิเคราะห 
ความยุงยากซับซอน รูปแบบสหวิทยาการ การเสนอ
ความคิด  การใชภาษา  ลักษณะงาน  ปริมาณ  และ
คุณภาพ แลวจึงสงใหกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานของ
มทร.ลานนา จํานวน 6 คน และผูเช่ียวชาญ จํานวน 
 3 คน เพ่ือประเมินคุณคา 

4. ผลและการอภิปราย 
         หนวยงานที่ไดรับคูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอ
ภายในประเทศ และมีหนังสือตอบรับ ประกอบดวย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จํานวน  
7 มหาวิทยาลัย  คือ มทร.อีสาน มทร.ธัญบุรี มทร.  
พระนคร  มทร .  สุวรรณภูมิ  มทร .  ศรี วิ ชัย  มทร . 
ตะวันออก  และมทร .  ลานนา  โดยที่มทร .ลานนา  
มีหนวยงานภายในที่มีหนังสือตอบรับ ประกอบดวย 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เขตพ้ืนที่
พิษณุโลก นาน ตาก ภาคพายัพ และเชียงราย  
         เน่ืองจาก ยังไมไดรับผลการประเมินจากกลุม
ตัวอยางของผูปฏิบัติงานและผูทรงคุณวุฒิที่สงคูมือ 
และแบบประเมินไปให จึงยังไมสามารถประเมินผลได 
         อยางไรก็ตาม เพ่ือแสดงประเด็นที่ไดจากการ
พัฒนาคูมือปฏิบัติงาน ผูเขียนจึงขออภิปรายในประเด็น
ที่คนพบจากการศึกษา ไดดังตอไปน้ี 
4.1 ะยะเวลาในการขออนุมัติขยายเวลาศึกษาตอ 
 

         ดวยขอกําหนดเก่ียวกับระยะเวลาในการขออนุมัติ
ขยายเวลาศึกษาตอ ที่กําหนดไวในระเบียบที่เก่ียวของ
จํานวน 3 ฉบับ มีความแตกตางกัน  
 

ผูเขียนจึงมีความคิดเห็นวา เมื่อระเบียบหลาย
ฉบับที่ มี ผลบั งคับใช ได  และมีบางส วนอาจไม
สอดคลองตรงกัน ผูปฏิบัติก็อาจยึดถือปฏิบัติไดเทาที่
ไมขัดกับระเบียบ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาบุคลากร
ใหสําเร็จการศึกษา  
 

 
 
 

4.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จของงานลาศึกษาตอฯ 
 

         เพ่ือใหมทร.ลานนา เชียงราย มีสัดสวนคุณวุฒิ
ของอาจารยใหสูงขึ้น ตามเกณฑตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัย
กําหนด หนวยงานจึงตองคงอัตราการลาศึกษาตอ 
ระดับปริญญาเอกใหคงที่อยางนอย 4 คนตอป ไปอีก    
5 ปขางหนา พรอมทั้งลดจํานวนบุคลากรวุฒิปริญญาตรี
ใหมีจํานวนรวมทั้งหมดนอยกวา 5 คน จึงจะมีคะแนน
ตามเกณฑช้ีวัดการประคุณภาพของมหาวิทยาลัยจาก  
1 คะแนน เปน 2 คะแนน ในป พ.ศ. 2557 
 

4.3 ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานลาศึกษาตอ 
 

ความรับผิดชอบของผูปฏิบั ติงาน  จะสงผล
กระทบตอ แผนการลาศึกษาซึ่งจะนําไปสูการพัฒนา
องคกร จะมีผลกระทบดานความเชื่อถือไดของขอมูล
ทางราชการหรือการตัดสินใจของผูบริหาร  ในกรณี   
ที่เอกสารไมถูกตองจะมีผลกระทบดานความลาชา  
ทางการเงินที่ ผูลาศึกษาตอจะไดรับ  อาจมีผลดาน  
ความรับผิดทางละเมิดของคูสัญญาของสัญญาลา  
ศึกษาตอ สัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกันดวย หรือ
อาจมีผลกระทบตอการบริหารองคกรกรณีที่ ผูลา  
ศึกษาตอไมไดรายงานผลการศึกษา ขยายเวลาหรือ 
กลับเขาปฏิบัติราชการก็ได 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การพัฒนาคูมือปฏิบัติงานลาศึกษาตอภายใน 

ประเทศ  เปนการแสดงกระบวนการจัดทํ าคู มือ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยรูปแบบของการวิเคราะห มาเปน
แนวทาง  และมี ก า ร ดํ า เ นินง าน ดั ง น้ี  การสรุ ป
สาระสํ าคัญของระเ บียบที่ ใช ในการปฏิบั ติงาน         
การวิเคราะหองคประกอบ โครงสราง กระบวนการ 
และวิเคราะหผลการปฏิบัติงาน การเขียนคําบรรยาย
ลักษณะงาน การแสดงกรณีศึกษา และการอภิปราย
ประเด็นปญหาที่คนพบ และเรียบเรียงนําเสนอ 
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ปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
สุวดี  อิสรายุวพร 1  และ วีระยุทธ  นาคทิพย 2 

 

บทคัดยอ---  การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ1) ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2)เพ่ือหาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษากับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งน้ีไดแกนักศึกษาช้ันปที่  4 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2551 โดยสุมอยางงายจํานวน 138 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ีไดแก
แบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและสถิติที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไควสแคว 

ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร          
กับปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา และปจจัยดานพฤติกรรมอาจารย
ผูสอนพบวาในภาพรวมปจจัยตางๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนมากที่สุด ไดแกปจจัยดานหลักสูตร ( X = 3.44) รองลงมา ไดแก ปจจัยดานพฤติกรรม
อาจารยผูสอน ( X = 3.39) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ( X = 2.94) สวนผลการวิเคราะหขอมูล
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความสัมพันธหรือขึ้นอยูกับขอมูลทั่วไป      
ของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแก เพศ สาเหตุที่เขาศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานที่
พักในขณะเรียน คาใชจายตอเดือน จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน อาชีพผูปกครอง และสถานภาพผูปกครอง   

คําสําคัญ  ปจจัย  ผลสัมฤทธิ์  การเรียน 

1. บทนํา 
         การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และเปนหัวใจสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ ความมุงหมายและหลักการจัดการ 
 

         1 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท + 66(2)-531-2988 โทรสาร + 66(2)-531-2989  
 E-mail: sisarayu@hotmail.com 
         2สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปตย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  
โทรศัพท + 66(2)-531-2988 โทรสาร + 66(2)-531-2989  
 E-mail: weerayut26@hotmail.com 

 
ศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาบุคคล ใหเปนมนุษยท่ี
สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจสติปญญา ความรู คุณธรรม   
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต [1]        
โดยมาตรฐานการศึกษาของชาติดานคุณ ลักษณะท่ีพึง
ประสงคมีเปาหมายอยู ท่ีการพัฒนาคนไทยใหเปน    
คนเกง คนดี และมีความสุข [2] 
 

         ในสภาพการจัดการศึกษาท่ีเปนอยูในปจจุบันยังคง
ถือวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนเคร่ืองบงช้ี
ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการเรียนจึงมีนัก  
การศึกษาและนักจิตวิทยาไดทําการศึกษาองคประกอบท่ี
มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือจะไดนํา  ผลท่ี
ไดไปชวยเหลือปรับปรุงและปองกันปญหา  และทําใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด[3] คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนสถาบัน 
การศึกษาหน่ึงที่ ไดรับมอบหมายใหทํ าหน าที่ จัด
การศึกษาทางดานเกษตร ในระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิต
กําลังคนในระดับสูงใหออกไปทําหนาที่พัฒนาประเทศ 
ดังน้ันในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning 
Achievement)   ของนักศึกษานั้นมีผลมาจากหลายปจจัย 
ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาวามีปจจัยอะไรบางที่จะมีผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เ พ่ือจะได พัฒนาและ
ปรับปรุ งให ดียิ่ งขึ้น  อันจะส งผลตอคุณภาพและ
ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ  ใ น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ(Survey Research) 
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาในครั้งน้ีไดแก นักศึกษาช้ันปที่ 4 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปการศึกษา 2551โดยสุม
อยางงายจํานวน 138 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาใน
ครั้งน้ี  ไดแก แบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับปจจัยที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและสถิติที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ีไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย   
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไควสแคว 

3. ผลและอภิปรายผล 
         การวิเคราะหและการนําเสนอผลการวิจัยในครั้งน้ี  
ผูวิจัยได  แบงการวิเคราะหเปน 5 ขอดังน้ี 
 

3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 

         พบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ
59.4 ที่เหลือ เปนเพศชายรอยละ 40.6 มีอายุตํ่าสุด 18  ป  
อายุสูงสุด 24 ป โดยมีอายุเฉล่ียเทากับ 21.67 ป       
สวนใหญเปนนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตรรอยละ 
41.3 รองลงมาเปนนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพสัตว รอยละ 18.1 สาขาวิชาเทคโนโลยี          
ภูมิทัศน รอยละ16.7 สาขาวิช าวิท ย าศ าสตรและ
เทคโนโลยีก า รอาหาร รอยละ 14.5 สาขาวิชา       
พืชศาสตร รอยละ 5.1 และสาขาวิชาประมง รอยละ 4.3  
ตามลําดับ ผลการเรียนของนักศึกษาสวนใหญมีเกรด

เฉล่ียอยูระหวาง 2.80 – 3.39  รอยละ 41.3  รองลงมามี
เกรดเฉล่ียอยูระหวาง 2.20 – 2.79  รอยละ 34.8  มีเกรด
เฉล่ียอยูระหวาง 3.40 – 4.00 รอยละ 15.2  และมีเกรด
เฉล่ียอยูระหวาง 1.00 – 1.59  รอยละ 2.2  ตามลําดับ 
 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

         ความคิด เห็นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทาง    
การเรียนในภาพรวม ไดแก ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา  และปจจัยดาน
พฤติกรรมของอาจารยผูสอน พบวา ในภาพรวมปจจัย
ด านต างๆ  มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของ
นักศึกษาในระดับปานกลาง โดยปจจัยที่นักศึกษา     
คิดวามีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากที่สุดไดแก
ปจจัยดานหลักสูตร ( X = 3.44) รองลงมา ไดแก ปจจัย
ด า นป จ จั ย ด า นพฤ ติ ก ร รมขอ งอ า จ า ร ย ผู ส อน            
( X = 3.39) และปจจัยดานสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา 
( X = 2.94)    
 

3.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 

         ผลการ วิ เ ค ร า ะห ค า ไคสแควร ข อ งข อ มู ล
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับขอมูลท่ัวไป
ของนักศึกษา  พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความสัมพันธ
หรือขึ้นอยู กับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา   อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไดแก เพศ สาเหตุ   
ท่ีเขาศึกษาตอท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถานท่ีพัก
ในขณะเรียน คาใชจายตอเดือน จํานวนพ่ีนองรวมบิดา
มารดาเดียวกัน อาชีพของผูปกครอง และสถานภาพ
ของผูปกครอง ซึ่งสอดคลองกับผลการคนควาของ    
[4]และ[5] ไดทําการศึกษาคนควาเก่ียวกับองคประกอบ
ท่ี มี อิทธิพลตอผลสัมฤท ธ์ิทางการ เรี ยนซึ่ ง มิ ใช
สติปญญาเพียงอยางเดียว แตยังรวมถึงองคประกอบ
ทางด านร ายกาย  ความสัมพันธของบิดามารดา 
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ความสัมพันธของบิดากับลูก ความ สัมพันธระหวาง 
ลูกๆและความสัม พันธ ระหว า งสมา ชิกภายใน
ครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเปนอยู    
ของครอบครัว สภาพแวดลอมทางบาน การอบรม  
เล้ียงดู และฐานะทางเศรษฐกิจทางบาน 
  

3.4 ผลการวิ เคราะหขอมูลความสัมพันธระหวาง
ผ ล สั ม ฤท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ งนั ก ศึ ก ษ า คณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรกับปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดาน
สภาพแวดล อม ในสถานศึกษา  และป จจั ยด าน
พฤติกรรมของอาจารยผูสอน 
 

         ผลการ วิ เ ค ร า ะห ค า ไคสแควร ข อ งข อ มู ล
ความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับปจจัยดานตาง ๆ 
ไดแก ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา  และปจจัยดานพฤติกรรมอาจารยผูสอน  
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไมมีความสัมพันธหรือไมขึ้นอยู
กับปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา  และ ปจจัยดานพฤติกรรมอาจารยผูสอน 
ถึงแมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไมมีความสัมพันธหรือไมขึ้นอยู
กับปจจัยตางๆท้ังดานหลักสูตร ดานสภาพแวดลอมใน
สถานศึกษา  และดานพฤติกรรมอาจารยผูสอนก็ตาม  
แต  ควรท่ีจะมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยและ
สอดคลองตามท่ี[6]และ[7] ไดใหความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรไววา การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  
การปรับปรุงโครงสร าง ท่ีประมาณความรู  และ
ประสบการณท้ังหลาย เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหดีขึ้น       
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพสังคม เพ่ือบรรลุ
ความมุงหมายท่ีวางไว มีการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษา และปรับปรุงวิธีการสอนของผูสอน  
ซึ่งความสําเร็จในการเรียนรูของผูเรียนข้ึนอยูกับผูสอน
วาสามารถใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ยืดหยุน 
เหมาะสมกับผู เรียนและเน้ือหาท่ีใชสอนหรือไม  
ผูสอนท่ีมีความรอบรูแตไมมีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสม ไมสามารถจูงใจใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู 

เพราะครูคาดหวังวาผูเรียนจะสามารถเรียนรูไดดีดวย
ตนเองก็จะสงผลลบตอการเรียนได[8] 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรกับปจจัยตางๆ
ไดแก ปจจัยดานหลักสูตรปจจัยดานสภาพแวดลอม  
ในสถานศึกษาและปจจัยดานพฤติกรรมอาจารยผูสอน
พบวา ในภาพรวมปจจัยตางๆ ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางดานการเรียนมากที่สุดไดแกปจจัยดาน
หลักสูตร ( X =3.44) รองลงมา  ไดแก  ปจจั ยด าน
พฤติกรรมอาจารยผูสอน( X =3.39) และปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา( X =2.94) สวนผลการ
วิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวาง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาพบวาผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมี
ความสัมพันธหรือขึ้นอยูกับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 ไดแก เพศ 
สาเหตุท่ี เขา ศึกษาตอคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คาใชจายตอเดือน จํานวนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 
อาชีพผูปกครอง และสถานภาพผูปกครอง 
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การพัฒนารูปแบบและการถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพหองสมุด 
สําหรับผูตองขังในทัณฑสถานจงัหวัดปทุมธานี 

 
สายฝน  บูชา1 รุงฤดี  อภิวัฒนศร1 และ พรทิพย  สวางเนตร1 

 

บทคัดยอ—  “การพัฒนารูปแบบและการถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพหองสมุดสําหรับผูตองขังในทัณฑสถานจังหวัด
ปทุมธานี” เปนการศึกษาความตองการฝกอบรมวิชาชีพหองสมุด  เพ่ือพัฒนารูปแบบและถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพ
ดานหองสมุดที่เหมาะสมกับผูตองขัง ประชากรคือผูตองขังของทัณฑสถาน/เรือนจําในจังหวัดปทุมธานี  จํานวน   6  แหง 
รวมท้ังสิ้น  12,145 คน ใชกลุมตัวอยาง  จํานวน   846  คน  เมื่อสํารวจความตองการแลว ทําการถายทอดการฝกอบรม     
รุนละ 25 คน   5  วัน   ซึ่งกลุมตัวอยางที่เขารับการฝกอบรม หัวหนาหนวยงานเปนผูคัดเลือกและจากความสมัครใจของ     
ผูเขารับการฝกอบรม  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมทาง
สถิติหาคารอยละ  คาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย 1)   ผูตองขังสวนใหญมีความตองการฝกอบรมวิชาชีพ
ดานหองสมุด  และเปนผูเคยใชบริการหองสมุดแตไมมีความรูเรื่องหองสมุด เน้ือหาที่ตองการฝกอบรมมี   5  หัวขอ    
หัวขอที่ตองการฝกอบรมมากที่สุด  คือ  การสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอร  รองลงมา  คือ การซอมหนังสือ การ
วิเคราะหเลขหมูระบบทศนิยมของดิวอ้ี  การเขียนเอกสารอางอิงและการทําบัตร  รายการทรัพยากรสารสนเทศ  ตามลําดับ 
2)  รูปแบบที่ตองการใชสําหรับการถายทอดการฝกอบรม  มากที่สุด  คือ  การใชทฤษฏีพรอมปฏิบัติ โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสและสไลดประกอบคําบรรยาย  3)  ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรมวิชาชีพของผูตองขัง ที่ผานๆ  มา  
คือ  สถานที่ฝกอบรมแออัด เครื่องมือ /อุปกรณไมเพียงพอ  ระยะเวลาฝกอบรมนอยทําใหไมมีความชํานาญเทาที่ควร    
สวนดานสวัสดิการ  พบวา   อุปกรณการฝกอบรมท่ีแจกใหไมเพียงพอ ดานบุคลากรผูฝกอบรมวิชาชีพและ  ดานวิชาที่
ฝกอบรม  พบวา มีปญหาแตไมไดระบุวาเปนปญหาเก่ียวกับเรื่องอะไร  4)   ผูเขารับการฝกอบรมมีความคิดเห็นตอ       
การถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพดานหองสมุด ในเรื่องหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ การจัดการฝกอบรม  ความสามารถ
ของวิทยากร การวัดผลและประเมินผลการฝกอบรมและหัวขอประโยชนที่ผูเขารับการฝกอบรมที่ไดรับ อยูในระดับมาก
และมีความคิดเห็นในดานความมีเหตุผลและความสามัคคีอยูในระดับปานกลาง  

คําสําคัญ  ความตองการฝกอบรม   ผูตองขัง   ทัณฑสถาน 

1. บทนํา 
         ในการพัฒนาประเทศสิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ การ
พัฒนา “คน” เพราะคนในประเทศเปรียบเสมือน
ทรัพยากรอันมีค าที่ จะตองไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพ จึงจะเปนแรงผลักดันใหประเทศเจริญกาวหนา 
 

         1,2,3สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทรศัพท: +66(2)-549-4957-8 โทรสาร: +66(2)-577-5017  
1E-mail:  saifon_0807@hotmail.com 
2E-mail:  rungapiwat50@hotmail.com    

 
บรรลุเปาหมายที่วางไว การพัฒนาคนในดานคุณภาพ
ตองคํานึงถึงทั้งทางดานรางกายและจิตใจควบคูกันไป
ดวยโดยเฉพาะผูตองขังหรือผูดอยโอกาส บุคคลเหลาน้ี 
ควรไดรับการพัฒนาและชวยเหลืออยางรีบเรงและ  
งานที่จะพัฒนาหรือชวยเหลือผูตองขังไดในระดับหน่ึง 
คือ งานดานการฝกอบรมวิชาชีพ ซึ่งนับวาเปน
กระบวนการปฏิบัติที่ชวยใหผูตองขังประพฤติตน    
เปนพลเมืองดีได [1] และในฐานะที่ผูวิจัยเปนอาจารย
สอนวิชาดานหองสมุด เล็งเห็นวาวิชาชีพดานหองสมุด
เปนวิชาชีพที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตใน
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ปจจุบัน ดังน้ัน จึงทําการศึกษาความตองการฝกอบรม
วิชาชีพดานหองสมุดของผูตองขัง เพ่ือนํามูลเบื้องตน
มาเปนกรอบในการพัฒนารูปแบบการฝกอบรมวิชาชีพ
ดานหองสมุดและถายทอดรูปแบบการฝกอบรมวิชาชีพ
ดานหองสมุดที่เหมาะสมใหกับผูตองขังตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) ดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี  
         1. ศึกษาความตองการฝกอบรม รวมทั้งศึกษา
แนวคิดเก่ียวกับปญหาและแนวทางแกไขปญหา ที่
เกิดขึ้นในระหวางการถายทอดการฝกอบรม 
         2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี คือ ผูตองขังของเรือนจํา/ ทัณฑสถานในจังหวัด
ปทุมธานี 6 แหง รวมผูตองขังทั้งสิ้น 12,145 คน        
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 846 คน โดยใชหลักเกณฑ  
การคํานวณจากตารางของยามาเน [2] ยอมใหมีความ
คลาดเคล่ือน  5% และทําการจัดช้ันภูมิตามสัดสวน
ของประชากรที่ไดจากเรือนจําและทัณฑสถานแตละ
แหง สวนการถายทอดการ  ฝกอบรมน้ัน แหงละ           
1 รุนๆ ละไมเกิน 25 คน  
         3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม 
         4. การสรางเครื่องมือ  
             4.1  ศึกษาขอมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
งานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการฝกอบรมดานหองสมุด
สําหรับผูตองขังในทัณฑสถาน เพ่ือนํามาวิเคราะห  
และสังเคราะหในการสรางเปนขอคําถาม  
             4.2 สรางแบบสัมภาษณ (แบบไมมีโครงสราง) 
และแบบสอบถามฉบับรางตามขอบเขตในการวิจัย   
ซึ่งแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา        
5 ระดับ ใชหลักการของลิเคอรท (Likert) ในการ
กําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามระดับ
ความคิดเห็นของผูตองขังที่เขารับการฝกอบรม 
             4.3 ทําหนังสือเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิจาก
เรือนจํา/ทัณฑสถานในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 6 ทาน
และผูทรงคุณวุฒิดานสถิติ จํานวน 1 ทาน เพ่ือพิจารณา

ความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือ จากน้ันหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของ
การวัด(Index of Item Objective Congruence: IOC) [3] 
โดยเลือกที่มีดัชนีต้ังแต 0.50 ขึ้นไปเปนขอคําถาม      
ทําการแกไข ปรับปรุงและนําไปทดลองใช (Try Out) 
กับผูตองขัง จํานวน 30 คน จากเรือนจําอําเภอธัญบุรี 
วิ เ ค ร าะหห าค า คว าม เ ช่ื อมั่ น โดย วิธี ก า รหาค า
สัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient) ของ ครอนบาค 
(Cronbach) [4] ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเปน0.83 
และนําไปเก็บขอมูล 
         5. ทําหนังสือถึงกรมราชทัณฑเพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข อมู ลและถ า ยทอดการฝกอบรมและ
ประสานงานกับฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เพ่ือ
ช้ีแจงวัตถุประสงคการเก็บขอมูลและวิธีการถายทอด
การฝกอบรมใหกับผูตองขัง  
         6. การวิเคราะหขอมูล นําแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง จํานวน 12 ฉบับและแบบสอบถามจํานวน 
846 ฉบับ มาวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมทางสถิติ 
และทําการสรางหลักสูตรการฝกอบรมตามกรอบ
แนวคิดจากแบบสอบถาม พรอมทั้งนําหลักสูตรการ
ฝกอบรมไปทดลองใชกับผูตองขัง จํานวน 25 คน และ
นําผลจากการทดลองการถายทอดการฝกอบรมมา
ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและทําการถายทอดการ
ฝกอบรมใหกับผูตองขัง 6 รุนๆ ละ 5 วัน พรอมทั้ง
ประเมินผลการฝกอบรม 

3. ผลและการอภิปรายผล   
         การสํารวจความตอง การถายทอดการฝกอบรม
และการประเมินผลการถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพ 
ดานหองสมุด พบวา  
         3.1 สถานภาพท่ัวไป ของผูตองขังกอนฝกอบรมและ
หลังฝกอบรมมีความสอดคลองกัน คือ ผูตองขังสวนใหญ
เปนเพศชาย อายุระหวาง 26-34 ป จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด กอนตองโทษเปนโสด
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป และไมมีบุคคลที่ตองเล้ียงดู      
มีรายไดกอนตองโทษ ไมเพียงพอมีความผิดเก่ียวกับ พ.ร.บ.
ยาเสพติดมากที่สุด ตองโทษเปนระยะเวลา 1 ปขึ้นไป 
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สําหรับการใชบริการหองสมุดน้ัน สวนใหญใชบริการแต
ไมมีความรูเรื่องหองสมุด  
         3.2 ความตองการหัวขอการฝกอบรม กอนและ
หลังการฝกอบรม  พบวา  ตองการฝกอบรมหัวขอ                 
การสืบคนสารสนเทศ  ดวยคอมพิวเตอรมากที่สุด      
ซึ่ง [4] ใหแนวคิดวาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินงานทั้งระดับองคการ
และอุตสาหกรรม ธุรกิจตองการระบบสารสนเทศท่ีมี
อ ยู อ ย า ง มี ป ร ะสิ ทธิ ภ าพ เ พ่ื อก า ร ดํ า ร งอยู แ ล ะ
เจริญเติบโตขององคการ จากแนวคิดดังกลาว อาจเปน
ขอสังเกตไดวาผูตองขังตองการหัวขอการฝกอบรม
เรื่องการสืบคนสารสนเทศดวยคอมพิวเตอรมากที่สุด
เพราะตองการนําความรูในการฝกอบรมครั้งน้ีไปใช
ประโยชนไดเมื่อตนเองพนโทษ สวนหัวขอการซอม
หนังสือ หัวขอการวิเคราะหทรัพยากรสารนิเทศ หัวขอ
การเขียนเอกสาร อางอิงและหัวขอการทําบัตรรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ  เปนหัวขอการฝกอบรมท่ี
ผูตองขังตองการฝกอบรมเปนลําดับถัดมา แตเมื่อไดเขา
รับการฝกอบรม ปรากฏวาผูตองขังสวนใหญมีความ  
พึงพอใจตอเน้ือหาของหัวขอการฝกอบรมดังกลาวอยู
ในระดับมาก โดยเฉพาะหัวขอการเขียนเอกสารอางอิง
และการซอมหนังสือไดรับความสนใจเปนพิเศษ       
ใหเหตุผลวา สามารถนําความรูที่ไดรับในครั้งน้ีไปใช
ประโยชนในชีวิต ประจําวันได และสามารถนําไป
เผยแพรใหบุตรหลานของตนเองไดรับความรูได       
อีกดวย 
         3.3 ความตองการฝกอบรมหลักสูตรวิชาชีพดาน
หองสมุด พบวา มีความตองการฝกอบรมวิชาชีพดาน
หองสมุดอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ [5] ที่พบวา ผูตองขังเรือนจําจังหวัด ในเขต 3 มี
ความตองการฝกอบรมวิชา ชีพ โดยรวมอยูในระดับ
มากเชนกัน และสอดคลองกับผลการศึกษาของ [6]      
ที่พบวา สภาพการปฏิบัติงานการฝกวิชาชีพผูตองขัง
ของขาราชการเรือนจํากลางกําแพงเพชร ที่สังกัดฝาย
ฝกวิชาชีพทั้ง 4 ดาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก แต
แตกตางจากผลการศึกษาของ [7] ที่พบวา ความ

ตองการฝกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของ
ผูตองขังเรือนจํากลางชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และแตกตางจากผลการศึกษา [8]  ที่พบวา 
ผูตองขังเรือนจํากลางอุบลราชธานีมีระดับทัศนคติ
คอนขางไมดีตอการฝกอาชีพหลักสูตรฝกเตรียมเขา
ทํางาน  
          3.4 รูปแบบการฝกอบรม  ที่ เหมาะสมและ
ตองการมากที่สุด คือ การใชทฤษฏีพรอมปฏิบัติ โดยใช
สื่ออิ เ ล็กทรอนิกสและสไลดประกอบคําบรรยาย  
เพราะผู เขารับการฝกอบรมตองการเรียนทฤษฏีไป
พรอมกับการปฏิบัติ อีกประการหน่ึงมีขอจํากัดใน   
การใชเครื่องมือ อุปกรณในการถายทอดการฝกอบรม 
วิทยากรทุกทานจึงถายทอดเน้ือหาการฝกอบรมผาน
สไลด (PowerPoint) ประกอบการบรรยาย เพ่ือใหผูเขา
รับการฝกอบรมเห็นขั้นตอนตางๆ อยางชัดเจนเหมือน
จริงที่สุด อยางเชน หัวขอการสืบคนสารสนเทศดวย
คอมพิวเตอร มีการจัดทําสไลดประกอบคําบรรยายที่ทํา
ใหผู เรียนเกิดความรูไดเหมือนจริง เหมือนกับการ
สืบคนขอมูลผาน Internet จริงๆ โดยการจําลองภาพ
การสืบคนสารสนเทศผานโปรแกรม Power Point 
เพ่ือใหผูตองขังเกิดทักษะในการสืบคนไดเปนอยางดี 
และสามารถนํากลับไปใชไดจริงๆ ในชีวิตประจําวัน
เมื่อพนโทษ นอกจากน้ียังมีการฝกภาคปฏิบัติเพ่ือให
เกิดความเขาใจและความชํานาญมากยิ่งขึ้นจะเห็นได
จากหัวขอการซอมหนังสือ  การทําบัตรรายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ การเขียนเอกสาร อางอิงและ  
การจัดหมวดหมูหนังสือ อยางไรก็ตามการฝกอบรม  
ในครั้งน้ี อาจเปนแนวทางใหกับผูบริหารเรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน มีแนวคิดในการนําไปพัฒนาและปรับปรุง
แกไขใหสอดคลองกับหลักสูตรอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้การจัดฝกวิชาชีพก็เพ่ือใหผูตองขังไดรับ  
การยอมรับจากสังคม ซึ่งเปนเปาหมายประการหน่ึง
ของการฝกวิชาชีพที่ตองการใหผูตองขัง เมื่อพนโทษ
ออกจากเรือนจํา/ทัณฑสถานไปแลวสามารถนําความรู
และทักษะไปใชในการทํางานหาเล้ียงชีพได ดังน้ัน 
การฝกวิชาชีพผูตองขังเปนกระบวนการปฏิบัติตอ
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ผูตองขัง ที่จะชวยใหประพฤติตนเปนพลเมืองดี อาชีพ
ที่ฝกอบรมใหแก ผูตองขังตองสอดคลองกับความ
ตองการความสนใจของผูตองขัง และความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
         3.5 ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรมวิชาชีพ
ของผูตองขังที่ผานๆ มา พบวา ดานสถานที่ฝกอบรมมี
สภาพหองฝกอบรมแออัด  ครูผูฝกอบรมวิชาชีพมี
จํานวนไมเพียงพอ เครื่องมือ/อุปกรณมีนอย ระยะเวลา
การฝกอบรมนอยไปทําใหไมมีความชํานาญ ในเรื่องที่
ฝกอบรม สวนวิชาชีพที่ฝกอบรมยังไมตรงกับความ
ตองการมากนัก  อุปกรณการฝกอบรมที่ แจกให           
ไมเพียงพอตอผูเขารับการฝกอบรม จากผลการศึกษา 
พบวา สอดคลองกับผลการศีกษาของ [5] ที่พบวา 
ปญหาการฝกวิชาชีพของผูตองขังชายที่เขารับการฝก
วิชาชีพในโรงงานของเรือนจํากลางกําแพงเพชร ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู ในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับผลการ ศึกษา [8] ที่พบวา ปญหาและ
อุปสรรคในการฝกวิชาชีพมีการจํากัดจํานวน ผูเขารับ
การฝกวิชาชีพ  ขาดการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอก การจัดผูตองขังเขารับการฝกวิชาชีพยังขาด
ประสิทธิภาพ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณในการฝก
วิชาชีพที่ทันสมัยและผูตองขังทํางานอ่ืนดวยและยัง
ตองฝกวิชาชีพไปดวยเปนปญหาและอุปสรรคตอการ
ฝกวิชาชีพ สอดคลองกับผลการศึกษา [10] พบวา ดาน
สถานที่ทํางานและครูฝก ไมเพียงพอ และสอดคลอง
กับผลการศึกษา [7] พบวาดานผลตอบแทนที่ไดรับ
ชาและมีจํานวนนอยไป ดานสถานที่ทํางานยังไมดี
พอ ดานครูฝกมีไมเพียงพอ สวน [9] ไดประเมินผล
โครงการการศึกษาผูตองขังสายสามัญและวิชาชีพและ
พบวา ครูผูสอน นักศึกษา งบประมาณ อุปกรณการ
เรียนไมเหมาะสม สภาพของหองเรียนแออัดและมีเสียง
รบกวน นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
[5] ที่พบปญหาดานสถานที่ทํ างานและครูฝกไม
เพียงพอ เวลาเรียนและเวลาฝกภาคปฏิบัตินอยเกินไป 
หลักสูตร ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
และตลาด แรงงาน สื่อวัสดุ อุปกรณในการฝกอบรม

วิชาชีพไมเพียงพอ ไมทันสมัยและผูตองขังที่เขารับการ
ฝกวิชาชีพตองทํางานดานอื่นดวย ปญหาดานสถานที่
ทํางานและครูฝกไมเพียงพอ เวลาเรียนและเวลาฝก
ภาคปฏิบัตินอยเกินไป  หลักสูตรไมสอดคลองกับ  
ความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน  
         3.6 การถายทอดการฝกอบรมวิชาชีพหองสมุดท่ี
ไดพัฒนารูปแบบการฝกอบรมแลว พบวา ผูตองขังมี
ความคิดเห็นวา ดานหลักสูตรการฝกอบรมวิชาชีพ   
ดานการจัดการฝกอบรม ดานความสามารถของ
วิทยากร ดานการวัดผลและประเมินผลการฝกอบรม
และดานประโยชนที่ ผู เข ารับการฝกอบรมไดรับ 
ผูตองขัง  มีความคิดเห็นอยู ในระดับมากทุกดาน         
ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ [8] ที่พบวา ผูตองขัง
สวนใหญไดรับแรงจูงใจในการฝกวิชาชีพและเห็น
ความพรอมของทัณฑสถาน จึงทําใหมาเขารับการฝก
วิชาชีพ เพ่ือจะไดนําความรูและทักษะท่ีไดไปประกอบ
อาชีพเมื่อพนโทษ [10] กลาววา การฝกอบรมเปน
กระบวนการที่จะสงเสริมสมรรถภาพของบุคคลให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ
สงผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคมและ
ประชาชนโดยมุงที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัว
บุคคล ซึ่งอาจแบงออกได 3 ดานใหญ คือดานความรู 
(Knowledge) คือ การศึกษา การสั่งสอนใหมีความรู 
ความเขาใจท่ีสูงขึ้น ดานทักษะ (Skill) คือ ความชํานาญ
งานและดานทัศนคติ (Attitude) คือ ทาทีความรูสึก   
นึกคิดที่ถูกที่ควรและการสรางสรรค 
4. สรุปผลการวิจัย 
         จากผลการวิจัยในครั้ง น้ี  สะทอนให เห็นวา  
เรือนจํา/ทัณฑสถาน ควรตระหนักและใหความสําคัญ
ตอการใชบริการหองสมุดของผูตองขังใหมากยิ่งขึ้น 
รวมทั้งควรสงเสริมกิจกรรมตางๆ เก่ียวกับการอาน
ใหกับผูตองขังหรือจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือดึงดูดความ
สนใจของผูตองขังในการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
ซึ่งอยางนอยการอานหนังสือในหองสมุดจะทําให
ผูตองขังเกิดจินตนาการหรือมีความริเริ่มสรางสรรค  
ในสิ่งที่ดีๆ พรอมทั้งไดรับความรูหรือขอมูลขาวสาร   
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ที่ทันสมัยเพ่ือจะไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา
ไปประกอบอาชีพตอไปในอนาคตเม่ือพนโทษ และ  
ไมกระทําผิดซ้ําอีกดานสถานท่ีการฝกอบรมของแตละ
โครงการแตกตางกันออกไป ดังน้ัน เพ่ือเปนการ
สนับสนุนใหผูตองขังไดรับประโยชนจากการฝกอบรม
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพจริงๆ 
เมื่อพนโทษ  จึงควรปรับปรุงสถานที่ฝกอบรมใหมี  
เน้ือที่เพียงพอ ไมแออัดรวมทั้งควรหาวัสดุอุปกรณให
พรอมกับการฝกอบรม เพ่ือประโยชนในการใชสอย
จริงๆ ดานวิทยากรมีนอยไมเพียงพอตอความตองการ
น้ัน เรือนจํา/ ทัณฑสถาน ควรติดตอประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก เพ่ือขอความรวมมือ ในการจัด
วิทยากรเขามาฝกอบรมใหกับผูตองขัง ซึ่งควรเปนผูมี
ความรู ความเช่ียวชาญในหลักสูตรน้ันๆ ดานเครื่องมือ 
อุปกรณ ไม เ พี ยงพอ  ขาดงบประมาณ  ความไม
สอดคลองกับความตองการรายบุคคล  การขาดครู
ฝกอบรมที่มีความสามารถ การยอมรับผูตองขังของ
สังคมเมื่อผูตองขังพนโทษออกไป และขาดเงินทุนที่ 
จะใชดําเนินการดวยตนเอง เพราะการขาดแคลนทุน
และเครื่องมืออุปกรณในการฝกอาชีพน้ัน ผู เขารับ   
การฝกอบรมประสบกับปญหาหลายประการ ทําให  
การฝกอาชีพตางๆ  ที่ผ านมาไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาเก่ียวกับการเร่ิมตน
ประกอบอาชีพดวยตนเอง ดังน้ัน ผูบริหารเรือนจํา/
ทัณฑสถาน ควรมีนโยบายและวางแผนการใชเงิน   
เ พ่ือประโยชนในการจัดหาเครื่องมือมาใชในการ
ฝกอบรมใหกับผูตองขัง ซึ่งอาจตองมีนโยบายหรือ
เปาหมายที่ชัดเจนเห็นเปนรูปธรรมหรืออาจติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานใกลเคียง  เ พ่ือขอความ
อนุเคราะหเครื่องมือ อุปกรณมาใชในการฝกอบรม  
เปนครั้งคราว ดานหลักสูตรวิชาชีพ ควรมีหลักสูตร 
ของตนเองเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ       
ผูเขารับการฝกอบรมวิชาชีพ เพราะการมีหลักสูตรของ
ตนเองสามารถจะปรับเปล่ียนการฝกอบรมใหเหมาะสม 
คลองตัวและยืดหยุนไดตลอดเวลา 
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รูปแบบการถายทอดสารสนเทศตามความตองการของบุคลากรในสังกัด 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

นพรัตน  พิเภก1 และ สายฝน บูชา1 
 

บทคัดยอ—   งานวิจัยเชิงสํารวจน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของการไดรับสารสนเทศ  และความตองการ
สารสนเทศ  รวมถึงรูปแบบการถายทอดสารสนเทศ  ตามความตองการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล    

ผลการศึกษา พบวา ปจจุบันบุคลากรไดรับสารสนเทศอยูในระดับปานกลาง  ขณะที่มีความตองการไดรับ
สารสนเทศในระดับมาก ดังน้ี 1) สารสนเทศเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ บุคลากรไดรับและตองการไดรับ
สารสนเทศเรื่อง คําสั่ง กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานมากที่สุด ปจจุบันไดรับสารสนเทศผานสื่อสิ่งพิมพ  อนาคตตองการให
ถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหม 2) สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรูและทักษะดานการบริหารงานในหนาที่ของตน   
บุคลากรไดรับและตองการไดรับ เรื่องความเคล่ือนไหวในการบริหารมหาวิทยาลัยและสวนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวของมาก
ที่สุด ปจจุบันไดรับสารสนเทศผานสื่อบุคคล  อนาคตตองการใหถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหม  3) สารสนเทศ
เพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ บุคลากรไดรับและตองการไดรับสารสนเทศเรื่องการเพ่ิมทักษะและสนับสนุนใหมีการวิจัย
มากท่ีสุด ปจจุบันไดรับสารสนเทศผานสื่อสิ่งพิมพ อนาคตตองการใหถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหม                   
4) สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดานวิชาชีพ ปจจุบันบุคลากรไดรับสารสนเทศในเร่ืองการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากท่ีสุดผานสื่อสมัยใหม  อนาคตตองการไดรับสารสนเทศเรื่องการพัฒนาความชํานาญในงานปจจุบันมากที่สุด
และตองการใหถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหม 5) สารสนเทศที่เสริมงานที่อยูในความรับผิดชอบ  ปจจุบันบุคลากร
ไดรับสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการทํางานอยางมีความสุขมากที่สุดผานสื่อบุคคล  อนาคตตองการไดรับสารสนเทศ เพ่ือ
เพ่ิมทักษะการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด และตองการใหถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหม   

เมื่อศึกษาบุคลากรในแตละกลุมการปฏิบัติงาน ไดแก บุคลากรสายวิชาการสายผูบริหารและสายผูปฏิบัติการ 
พบวา แตละกลุมการปฏิบัติงาน ไดรับสารนิเทศและตองการไดรับสารสนเทศดวยรูปแบบการถายทอดสารสนเทศท่ี
สอดคลองกับการไดรับสารนิเทศและความตองการไดรับสารสนเทศของบุคลากรโดยรวม  แตกลุมการปฏิบัติงานที่มีหนาที่
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีความตองการไดรับสารสนเทศแตกตางกัน และดวยรูปแบบการถายทอดสารสนเทศที่แตกตางกัน 

คําสําคัญ   ความตองการสารสนเทศ   รูปแบบการถายทอดสารสนเทศ 

1. บทนํา 
         ในภาวการณปจจุบัน ผลกระทบทางสารสนเทศ
ไดทวีความสําคัญทั้งในระดับบุคคลและองคกรมีความ 
         1สาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 39 หมู 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
 โทรศัพท: +66(2)-549-4957-8 โทรสาร: +66(2)- 02-577-5017 
 E-mail:  p_ noparat @rmutt.ac.th, Saifonbucha@rmutt.ac.th 

 
 
ตองการใหบุคลากรในองคกรมีขีดความสามารถและ
ศักยภาพในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเปนปจจัยหลัก
ที่สนับสนุนใหเกิดผลประกอบการขององคกรสูงขึ้น 
ทําให เกิดความได เปรียบในการแขงขันทั้งในเชิง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปนองคกรหน่ึงซึ่งตองการ
สารสนเทศเพื่อใชในการพัฒนาตนเอง มีการจัดการ
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สารสนเทศใหครบถวนและพรอมที่จะใชงานไดแลว
สื่อสารสารสนเทศและ/หรือถายทอดสารสนเทศไปยัง
บุคลากร เพ่ือใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร   
และเพ่ือสรางความเขมแข็งในวิชาชีพใหกับบุคลากร  
ทั้งดานความรู ทักษะและเจตคติในการพัฒนางานและ
พัฒนาวิชาชีพ  แตความตองการใชสารสนเทศของ
บุคลากรในองคกรมีความหลากหลาย  เพ่ือใหบุคลากร
ไดรับสารสนเทศที่สอดคลองและตอบสนองความ
ตองการ   ผู วิ จั ยจึ งศึกษา  “รูปแบบการถ ายทอด
สารสนเทศตามความตองการของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” ผลการศึกษา
จะเปนแนวทางในการจัดการสารสนเทศและรูปแบบ
การถายทอดสารสนเทศ  เพ่ือพัฒนาความรู ประสบการณ 
ทางดานอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร และ  
ยังเปนแนวทางในจัดการองคความรู ใหสอดคลองกับ
ความตองการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยเชิงสํารวจครั้งน้ี  ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยสํารวจสภาพ
ปจจุบันของการไดรับสารสนเทศ   ความตองการ
สารสนเทศ  และรูปแบบการถายทอดสารสนเทศตาม
ความตองการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในปการศึกษา 2552 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         1. ปจจุบัน บุคลากรไดรับการถายทอดสารสนเทศ
ผานสื่อสิ่งพิมพในระดับปานกลาง และอนาคตตองการ
ไดรับการถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหมใน
ระดับมาก ยกเวน สารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรูและ
ทักษะดานการบริหารงานในหนาที่ของตน และเพ่ือ
พัฒนางานดานวิชาการ ตองการรูปแบบการถายทอด
สารสนเทศผานทั้งสื่อบุคคล และสื่อสมัยใหม 
         2. บุคลากรตองการไดรับสารสนเทศดวยรูปแบบ
การถายทอดผานสื่อสมัยใหม  เน่ืองจากสื่อสมัยใหม
นําเสนอสารสนเทศไดรวดเร็ว  ทันสมัย  ทันเวลา  

สนับสนุนการเรียนรูโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี 
สามารถควบคุมและเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึงตาม
ความตองการสามารถรับรูสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยขอความ ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว  
เสียงและวิดีโอ อีกทั้งยังใหเสรีภาพในการสื่อสารทุก
รูปแบบ  อาทิ การรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส การ
สนทนากับผูอื่นที่อยูหางไกลไดทั้งในลักษณะการพิมพ
ขอความและเสียง รวมท้ังการรวมกลุมอภิปรายหรือ
กลุมขาวเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
         3. แมวาบุคลากรตองการรูปแบบการถายทอดสารสนเทศ 
ผานสื่อสมัยใหม  แตดวยขอจํา กัดของการใชสื่อ
สมัยใหม ที่ตองอาศัยทักษะความรูเฉพาะดาน อาทิ การ
คนหาสารสนเทศดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน 
โปรแกรม Microsoft office ดังน้ัน จากผลการวิจัยจึง
พบวา บุคลากรตองการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดทักษะ
การใชคอมพิวเตอร จะไดนําความรูน้ันมาใชประโยชน
เพ่ือเสริมงานที่อยูในความรับผิดชอบ 
         4. บุคลากรแตละกลุมงานที่สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ไดแก บุคลากรสายวิชาการ 
สายผูบริหารและสายผูปฏิบัติการซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงาน
แตกตางกัน มีความตองการสารสนเทศ และรูปแบบ
การถายทอดสารสนเทศท่ีแตกตางกัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ภาระงานและการนําสารสนเทศไปใชในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน อาทิ บุคลากรสายผูปฏิบัติการตองการ
สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ  ในระดับ     
ปานกลาง แตบุคลากรสายวิชาการและสายผูบริหาร    
มีความตองการในระดับมาก 

4. สรุปผลการวิจัย 
         การไดรับสารสนเทศ และรูปแบบการถายทอด
สารสนเทศในปจจุบัน เมื่อเทียบกับความตองการ
สารสนเทศและรูปแบบการถายทอดสารสนเทศตาม
ความตองการของบุคลากร 
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         ปจจุบัน บุคลากรไดรับการถายทอดสารสนเทศ
ผานสื่อสิ่งพิมพในระดับปานกลาง และอนาคตตองการ
ไดรับการถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหมใน
ระดับมาก จําแนกเปนรายดานดังน้ี  
         1. บุคลากรไดรับสารสนเทศเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงาน
ในหนาที่เรื่อง คําสั่ง กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับความตองการ รองลงมา ไดรับ
สารสนเทศเก่ียวกับการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 
ระหวางหนวยงานทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  แตมีความตองการ
สารสนเทศเก่ียวกับสวัสดิการตางๆ ปจจุบันไดรับการ
ถายทอดสารสนเทศผานสื่อสิ่งพิมพ ขณะที่มีความ
ตองการใหถายทอดผานสื่อสมัยใหม 
         2. บุคลากรไดรับสารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู
และทักษะดานการบริหารงานในหนาที่ของตน      
เรื่อง ความเคล่ือนไหวในการบริหารมหาวิทยาลัย   
แล ะส ว น ร า ช ก า ร อื่ น ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ม า กที่ สุ ด                
ซึ่งสอดคลองกับความตองการ และไดรับการถายทอด
ผานสื่อบุคคล  ขณะที่ตองการใหถายทอดผานสื่อ
สมัยใหม รองลงมาไดรับสารสนเทศดานหลักการ/
ทฤษฏีการบ ริหารงาน  โดยได รับการถ า ยทอด
สารสนเทศผ านสื่ อสิ่ ง พิมพ  แตมีความตองการ
สารสนเทศดานการประสานงาน การสรางทีมงานสู
ความสําเร็จ และตองการใหถายทอดผานสื่อบุคคล 
         3. บุคลากรไดรับสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดาน
วิชาการ เรื่องการเพ่ิมทักษะและสนับสนุนใหมีการวิจัย
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับความตองการ โดยไดรับ 
การถายทอดผานสื่อสิ่งพิมพ ขณะที่มีความตองการให
ถายทอดผานสื่อสมัยใหม รองลงมาไดรับ สารสนเทศ
เพ่ือสงเสริมการศึกษาตอ การเพ่ิมพูนวิทยฐานะ และ
ไดรับการถายทอดผานสื่อสิ่งพิมพ  ขณะที่มีความ
ตองการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะดานการเขียนตํารา 
เอกสารประกอบการสอน และตองการใหถายทอด 
ผานสื่อบุคคล  

         4. บุคลากรไดรับสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดาน
วิชาชีพ เรื่องพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานมาก
ที่สุด โดยไดรับการถายทอดผานสื่อสมัยใหมซึ่งไม
สอดคลองกับความตองการของบุคลากร ที่ตองการ
เรื่องการพัฒนาความชํานาญในงานปจจุบันมากที่สุด 
และตองการใหถายทอดผานสื่อสมัยใหม รองลงมา
ไดรับสารสนเทศเพ่ือพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานให
ทันสมั ย  ขณะที่ ต องการสารสนเทศ เ พ่ือ พัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยไดรับและตองการ
ไดรับการถายทอดผานสื่อสมัยใหม 
         5. บุคลากรไดรับสารสนเทศ เพ่ือเสริมงานที่อยู
ในความรับผิดชอบเรื่อง สงเสริมการทํางานอยางมี
ความสุขมากที่สุดและไดรับการถายทอดผานสื่อบุคคล 
ซึ่งไมสอดคลองกับความตองการ เน่ืองจากตองการ
เรื่องการเพิ่มทักษะการใชคอมพิวเตอรมากที่สุด และ
ตองการใหถายทอดผานสื่อสมัยใหม รองลงมาไดรับ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมทักษะการใชภาษา แตตองการ
สารสนเทศท่ีสงเสริมการทํางานอยางมีความสุข      
โดยไดรับและตองการไดรับการถายทอดผานสื่อ
สมัยใหม 
         การไดรับสารสนเทศและรูปแบบการถายทอด
สารสนเทศในปจจุบัน เ ม่ือเทียบกับความตองการ
สารสนเทศและรูปแบบการถายทอดสารสนเทศท่ี
ตองการ จําแนกตามกลุมงานท่ีปฏิบัติ  
         1. สารสนเทศเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติงานในหนาที่ 
ปจจุบัน บุคลากรสายวิชาการและสายผูบริหารไดรับ
สารสนเทศเรื่อง คําสั่ง กฎ ระเบียบการปฏิบัติงานผาน
สื่อสมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับความตองการขณะที่
บุคลากรสายผูปฏิบัติการ ไดรับสารสนเทศ เรื่องการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน ทั้ง
ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล
ธัญบุรีผ านสื่อสิ่งพิมพ  ซึ่งไมสอดคลองกับความ
ตองการ เน่ืองจากตองการสารสนเทศเร่ือง คําสั่ง กฎ 
ระเบียบการปฏิบัติงาน และตองการใหถายทอดผานสื่อ
สมัยใหมเหมือนกับบุคลากรสายวิชาการและสาย
ผูบริหาร 
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         2. สารสนเทศเพ่ือพัฒนาความรู และทักษะดาน
การบริหารงานในหนาที่ของตน ปจจุบันบุคลากร   
สายวิชาการ ไดรับสารสนเทศเรื่อง ความเคล่ือนไหว 
ในการบริหารมหาวิทยาลัย และสวนราชการอื่นๆ       
ที่เก่ียวของซึ่งสอดคลองกับความตองการ โดยไดรับ
การถายทอดผานสื่อบุคคล ขณะที่มีความตองการให
ถายทอดผานสื่อสมัยใหม แตบุคลากรสายผูปฏิบัติการ
ไดรับสารสนเทศเรื่องหลักการ/ทฤษฏีการบริหารงาน
ผานสื่อบุคคล ซึ่งไมสอดคลองกับความตองการท่ี
ตองการสารสนเทศเรื่องความเคล่ือนไหวในการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสวนราชการอื่นๆ ที่เก่ียวของ
ผานสื่อสมัยใหม สําหรับบุคลากรสายผูบริหารไดรับ
สารสนเทศเรื่องหลักการ/ทฤษฏีการบริหารงานผาน 
สื่อสิ่งพิมพ ซึ่งสอดคลองกับความตองการ นอกจากน้ี
ผูบริหารยังตองการสารสนเทศเพ่ิมเติมเรื่อง ความ
เคล่ือนไหวในการบริหารมหาวิทยาลัย  และสวน
ราชการอื่นๆ  ที่ เ ก่ี ยวของ  พบว า  ความตองการ
สารสนเทศของผูบริหารสอดคลองกับความตองการ
ของบุคลากรสายวิชาการ และสายผูปฏิบัติการ 
         3. สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดานวิชาการ ปจจุบัน
บุคลากรทุกสายงาน ไดรับสารสนเทศเร่ือง การเพ่ิม
ทักษะและสนับสนุนใหมีการวิจัยผานสื่อสิ่งพิมพและ
สื่อสมัยใหม ซึ่งสอดคลองกับความตองการ นอกจากน้ี 
บุคลากรสายวิชาการยังตองการเพ่ิมเติมในเรื่องการ
พัฒนาทักษะดานการเขียนตํารา เอกสารประกอบ    
การสอน   
         4. สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานดานวิชาชีพ  บุคลากร
สายวิชาการไดรับสารสนเทศเรื่อง การพัฒนาการใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการเรียนการสอนหรือใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับความตองการ แตพบวา
ปจจุบันไดรับการถายทอด   ผานสื่อบุคคล  ซึ่งไม
สอดคลองกับความตองการใหถ ายทอดผ านสื่ อ
สมัยใหม สําหรับบุคลากรสายผูปฏิบัติการ  และสาย
ผูบริหารได รั บสารสน เทศ  ใน เ ร่ื องการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภ าพในการทํ า ง านผ านสื่ อสมั ย ใหม             
ซึ่งสอดคลองกับความตองการ นอกจากน้ี บุคลากร 
สายผูปฏิบัติการและสายผูบริหารยังตองการเพ่ิมเติม

สารสนเทศเรื่อง การพัฒนาความชํานาญในงานปจจุบัน
ใหมากขึ้นอีกดวย 
         5. สารสนเทศที่เสริมงานที่อยูในความรับผิดชอบ    
ปจจุบันบุคลากรทุกสายงานไดรับสารสนเทศแตกตาง
กัน โดยบุคลากรสายวิชาการไดรับสารสนเทศเรื่อง  
การเพ่ิมทักษะการใชภาษาผานสื่อสมัยใหม ขณะที่มี
ความตองการสารสนเทศในเร่ืองการเพ่ิมทักษะการใช
คอมพิวเตอรผานสื่อสมัยใหม สวนผูปฏิบัติการไดรับ
สารสนเทศเรื่อง การสงเสริมการทํางานอยางมีความสุข
ผานสื่อบุคคล ซึ่งสอดคลองกับความตองการ สําหรับ
ผูบริหารไดรับสารสนเทศสอดคลองกับความตองการ
เรื่องการเพ่ิมทักษะการใชคอมพิวเตอรผานสื่อสมัยใหม 
 

ขอเสนอแนะ 
 

         1. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดหาสารสนเทศทางวิชาการ
ในดานตางๆ ใหตรงกับความตองการของบุคลากร 
และถายทอดสารสนเทศผานสื่อสมัยใหมใหมากยิ่งขึ้น 
เชน อินเตอรเน็ต การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปน
ตน ทั้งน้ี เพ่ือเปดโอกาสและสนับสนุนใหบุคลากรไดมี
โอกาสศึกษา หาความรูเพ่ิมเติมตามความสนใจไดอยาง
อิสระ เพ่ือนําสารสนเทศไปใชในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานและพัฒนา วิชา ชีพ  อันจะก อให เ กิ ด
ประโยชนตอองคกร 
         2. ควรมีการติดตามผล และประเมินผลการถายทอด
สารสนเทศที่ผานมาวา บุคลากรนําสารสนเทศที่ไดรับ
ไปใชประโยชนในดานใด มากนอยเพียงใด แลวนําผล
การศึกษาไปวางแผน ควบคุมและตัดสินใจดําเนินงาน
ดานการจัดการองคความรูสําหรับบุคลากร 
 

5. เอกสารอางอิง 
[1] มนตรี ศรีราชเลา. 2534. ความตองการในการสื่อสาร

เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของผูบริหาร 
อาจารย ขาราชการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม.ปริญญานิพนธ กศ.ม. มหาสารคาม : 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิข์องผูเรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร เร่ือง การประยุกตใชงาน 
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A  ดวยการสอนแบบทดลอง 

 

วิศาสตร  ปุญญา 1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร  
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร เรื่องการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A ดวยการสอนแบบทดลอง 
กลุมเปาหมาย จํานวน 21 คน เปนนักศึกษาช้ันปที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส   
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยที่ใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ แบงวงจรการปฏิบัติการ
ออกเปน 5 วงจรปฏิบัติการ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และจาก    
การสังเกต เมื่อสิ้นสุดในแตละวงจร ไดทําการทดสอบทายวงจร เพ่ือประเมินความกาวหนาของผูเรียน จากน้ันไดนํา
ขอมูลจากการสะทอนผลการปฏิบัติมาวิเคราะห เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรตอไปใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยใชกิจกรรมการสอนแบบทดลองมีผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียรอยละ73.69 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70 และมีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ 
ความรอบรูเฉล่ียรอยละ 90.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 70  และผลสัมฤทธิ์ทางดานทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร มีผลสัมฤทธิ์เฉล่ียรอยละ 76.90 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือรอยละ 70 และมีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ
ความรอบรู เฉล่ียรอยละ 90.49 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือรอยละ 70 
 

คําสําคัญ   การสอนแบบทดลอง   ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร   
 

 

1. บทนํา 
 

         ยุ ท ธศ าสตร ก า รพัฒน าคว าม เ ข ม แข็ ง ท า ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมุงสูระบบเศรษฐกิจ 
และมีการแขงขันบนเวทีโลกอยางตอเน่ือง การแขงขัน
ทางดานความคิดยิ่งทวีคูณตามลําดับ ประเทศไทยใน
ภาคการผลิตยังตองพ่ึงพาเทคโนโลยีมาเปนตัวเพ่ิมผลิต 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนหนวยงาน
หน่ึงที่มีบทบาทสําคัญ ในการผลิตกําลังคนทางดาน
วิชาชีพ    ระดับชางฝมือใหตรงกับความตองของ
ตลาดแรงงานและเปนตัวจักรสําคัญในการสงเสริม
คุณภาพผลผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม ต้ังแตระดับ
ทองถ่ินไปจนถึงระดับประเทศ  โดยจัดการเรียนรู
ทางดานวิชาชีพอยางเปนระบบ  
  
         1สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  
อําเภอชนบท จังหวัด ขอนแกน 40180  
E-mail : kk_visart@yahoo.com 

         
         วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน ไดจัดการเรียนการ
สอนทางดานชางอุตสาหกรรม  ตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ใหมีการฝก
ทักษะทางดานวิชาชีพที่สอดคลองกับเทคโนโลยีและ
ตลาดแรงงานอยูตลอดเวลา  มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมใหกับผูเรียนแตละรายวิชา   
         สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หน่ึงในสาขาวิชาชาง
อุตสาหกรรม ที่ เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง มีรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร อยูใน
แผนการเรียนของหลักสูตร ซึ่งอยูในหมวดวิชาชีพ
สาขาวิชา     เปนวิชาที่เรียนเก่ียวกับการประยุกตใชงาน
ตัวไมโครคอนโทรลเลอร ในการควบคุมอุปกรณไฟฟา
ชนิด  ตางๆ ได 
         ผูวิจัยไดใหความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน ใหมี
ความรูความสามารถตรงตามจุดประสงควิชา มาตรฐาน
วิชาและคําอธิบายรายวิชา  โดยใชชุดทดลองในการ
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พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ดวย การสอนแบบ
ทดลอง ใหผูเรียนไดปฏิบัติงานจริงตามแผนจัดการ
เรียนรูและชุดทดลองที่ไดพัฒนาขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย     
 

         เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร วิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
เรื่อง  การประยุกตใชงาน  ไมโครคอนโทรลเลอร
PIC16F877A ข อ ง ผู เ รี ย น ช้ั น ป ที่  2  ห ลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกนใหสูงขึ้น ดวยการสอนแบบ
ทดลอง 
 

สมมติฐานการวิจัย         

         ผูเรียนที่เรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร เรื่อง การ
ประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A   
โดยใชรูปแบบการสอนแบบทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียนและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ผาน
เกณฑ ที่กําหนดรอยละ 70 ของคะแนนเต็ม และผูเรียน 
ที่ผานเกณฑดังกลาวไมนอยกวารอยละ 70 ของผูเรียน  
ที่ใชในการทดลองท้ังหมด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ไมโครคอนโทรลเลอร เบอร PIC16F887A   
2. โปรแกรมที่ใช คือ PICBASIC PRO Compiler            

 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action 
Research) เพ่ือแกปญหาการเรียนการสอน ในวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอร  เรื่ องการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A ลักษณะของการ
วิจัยเปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ    
ดวยวิธีการสอนแบบทดลอง ผูวิจัยแบงวิธีดําเนินการ
วิจัยไวดังน้ี 

1. กลุมเปาหมาย เปนนักศึกษา ช้ันปที่ 2 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส  
วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน  ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2552 จํานวน 21 คน 

         2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกได3 รูปแบบ 
ดังหัวขอตอไปน้ี 
             2.1 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย มีดังน้ี  
                   2.1.1 แผนจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน  

โดยแตละแผนนั้นไดมาจากการวิเคราะห
จุดประสงควิชา  มาตรฐานวิชา คําอธิบายรายวิชาและ
วิเคราะหงานยอยจนกระทั้งไดช่ือแผนจัดการเรียนรูแลว
นํามาแบงเปนวงจรปฏิบัติการวิจัยจํานวน  5 วงจร 
ดังตอไปน้ี  วงจรปฏิบั ติการที่1ใช เวลาปฏิบั ติการ            
12 ช่ัวโมง จํานวน 3 แผนจัดการเรียนรู วงจรปฏิบัติการ   
ที่ 2 ใชเวลาปฏิบัติการ 9 ช่ัวโมง จํานวน 2 แผนจัดการ
เรียนรู วงจรปฏิบัติการท่ี 3 ใชเวลาปฏิบัติการ 12 ช่ัวโมง 
จํานวน 3 แผนจัดการเรียนรู วงจรปฏิบัติการท่ี 4 ใชเวลา
ปฏิบัติการ 6 ช่ัวโมง จํานวน 1 แผนจัดการเรียนรู วงจร
ปฏิบัติการที่ 5 ใชเวลาปฏิบัติการ 6 ช่ัวโมง จํานวน        
1 แผนจัดการเรียนรู 

2.1.2 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร ใชเพ่ือ
การทดลองเร่ืองการประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร   
แตละแผนจัดการเรียนรู จํานวน 9 แผน และชุดทดลอง 
จํานวน 7 ชุด   

2.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
เพ่ือสะทอนผลการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

2.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
2.2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ

ผูเรียน   
2.2.3 แบบบันทึกประจําวันของครู 
2.2.4 ใบงานการทดลอง 
2.2.5 แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการท่ี    

1,2,3,4 และ 5   
2.3 เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการวิจัย    

จะมีอยู 2 แบบ ดังตอไปน้ี  
2.3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเปนแบบปรนัย ขนาด 4 ตัวเลือก 40 ขอ  
2.3.2 แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ

วิทยาศาสตร เปนแบบปรนัย ขนาด 4 ตัวเลือก 40 ขอ  
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2.3.3 แบบทดสอบทายวงจรการปฏิบัติการ 
จํานวน 5 ชุด แบงออกไดดังน้ี 

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบปรนัย ขนาด 4 ตัวเลือก 10 ขอ 

2) แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร แบบปรนัย ขนาด 4 ตัวเลือก 26 ขอ 
         3. การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
กอนนําไปใชงานแตละชุด ในแตละขอของแบบทดสอบ
น้ัน จะมีคําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว มีขั้นตอนในการ
สรางและหาประสิทธิภาพ ดังตอไปน้ี 
             3.1 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทายวงจรปฏิบัติการ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
เรื่อง การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร
PIC16F877A  มีขั้นตอนดังตอไปน้ี   

3.1.1 ศึกษาวิธีการสราง แบบทดสอบจาก
ทฤษฎี หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา เทคนิค 
การเขียนแบบทดสอบ วิเคราะหเนื้อหาวิชา มาตรฐาน
รายวิชา จุดประสงครายวิชา เรื่อง การประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรล เลอร  กํ าหนดจุดประสงค เ ชิ ง
พฤติกรรม เพ่ือกําหนดจํานวนขอของแบบทดสอบแต
ละวงจรปฏิบัติการ โดยจะเลือกมาวงจรละ 10  ขอตอชุด 
จํานวน 5 ชุด 5 วงจร แลวนําไปสรางเปนแบบทดสอบ 
ตามนํ้าหนักคะแนนที่กําหนดไว ใหผูเช่ียวชาญตรวจ
พิจารณาขอคิดเห็น ทําการปรับปรุงแกไข  

3.1.2 นําแบบทดสอบมาวิเคราะหความแมน
ตรงเชิงเน้ือหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC)  

3.1.3  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับผูเรียน
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกนจํานวน 
30 คนที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร มาแลว เพ่ือหาคา
ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก(r) ไดขอสอบที่มีความ
ยากงาย (P) ระหวาง 0.21 - 0.84 มีอํานาจจําแนก(r) อยู
ระหวาง 0.33 - 0.83 ไดแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว จํานวน 
5 ชุด ชุดละ 10 ขอ 

3.1.4 นําแบบทดสอบที่ไดคัดเลือกแลวไป
ทดลองใช กั บ ผู เ รี ยน  สาขา วิช าอิ เ ล็ กทรอ นิกส                
ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน จํานวน 30 คน ที่เรียนวิชา
ไมโครคอนโทรลเลอรมาแลว เพ่ือหาคาความเช่ือมั่น  

ทั้งฉบับ นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบ มาวิเคราะห  
ไดคาความเช่ือมั่น KR – 20 = 0.83 

3.1.5 จัดพิมพแบบทดสอบ ฉบับสมบูรณ นําไป 
ใชในการประเมินผลกับกลุมเปาหมายตอไป 
             3.2 การสรางและหาประสิทธิภาพแบบทดสอบ
วัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ทายวงจรปฏิบัติการ 
วิชาไมโครคอนโทรลเลอร เรื่อง  การประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A มีขั้นตอน 
ดังตอไปน้ี 

3.2.1  ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร จากทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวของกับกระบวนการวิทยาศาสตร การวัดและการ
สรางแบบประเมินผลทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร 
แลวทําการวิเคราะหเน้ือหาวิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  สาขาวิชา
อิ เ ล็กทรอนิกส  เ พ่ือที่จะใช วัดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร ของผูเรียนทั้ง 13 กระบวนการ แลวให
ผูเช่ียวชาญตรวจพิจารณา  ใหขอคิดเห็น ทําการปรับปรุง
แ ก ไ ข  เ ส ร็ จ แ ล ว ส ร า ง แ บบทดสอบ วั ดทั ก ษ ะ
กระบวนการ วิทยาศาสตร  ใหครอบคลุมทั้ ง  1 3 
กระบวนการ ไดจํานวนขอ ของแบบทดสอบมา 26 ขอ 
และทําแบบเดียวกันใหครบทั้ง 5 วงจร จํานวน 5 ชุด   
ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามระดับพฤติกรรม
ที่ตองการวัด แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

3.2.2 นําแบบทดสอบ มาวิเคราะหความแมน
ตรงเชิงเน้ือหา โดยใชดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

3.2.3 นําแบบทดสอบท่ีไดไปใชกับนักศึกษา 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแกนจํานวน 
30 คน ที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอรมาแลว เพ่ือหาคา
ความยากงาย(P) คาอํานาจจําแนก (r) ไดขอสอบที่มีความ
ยากงาย (P) ระหวาง 0.31 - 0.78  มีอํานาจจําแนก(r) อยู
ระหวาง 0.33 - 0.83 ไดแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว จํานวน 
26  ขอ  

3.2.4 นําแบบทดสอบท่ีไดคัดเลือกแลวไปใช
กับนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกน จํานวน 30 คน ที่เรียนวิชาไมโครคอนโทรลเลอร
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มาแลว เพ่ือหาคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ จากการวิเคราะห
คะแนน ไดคาความเช่ือมั่น KR – 20 = 0.85 

3.2.5 จัดพิมพแบบทดสอบ ฉบับสมบูรณ นําไป 
ใชในการประเมินผล กับกลุมเปาหมายตอไป 
             3.3 การสรางและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร ผูวิจัยทําการคัดเลือกมาจาก
แบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการแตละชุด โดยทําการ
เลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร         
ใหไดมาอยางละ 40 ขอ แลวนําแบบทดสอบไปหา
ประสิทธิภาพเชนเดียวกับแบบทดสอบทายวงจร
ปฏิบัติการทุกขั้นตอน         
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

         หลังจากที่สรางเคร่ืองมือเสร็จแลว เริ่มดําเนินการ
ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 ชวงสัปดาหที่ 1,2,3,4
และ 5  ผูวิจัยทําการปฐมนิเทศผูเรียน แนะนํารายวิชา 
การติดต้ังโปรแกรม การใชคําสั่งภาษา BASICPRO 
Compiler และการใชเครื่องมือประกอบการทดลองแต
ละชุด  เ พ่ือใหผู เรียนคุนเคยกอนใชงาน  และต้ังแต
สัปดาหที่ 5 เปนตนไป ผูวิจัยไดทดลองปฏิบัติการสอน
ดวยตนเอง และไดนําเอาเครื่องมือตาง ๆ ที่สรางขึ้นน้ัน 
ไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสอนแบบ
ทดลอง ดังขั้นตอนตอไปน้ี 
         1. ดําเนินการสอนผูเรยีน 
             1.1 สอนโดยใชกิจกรรม การสอนแบบทดลอง 
ดวยแผนจัดการเรียนรูและใบงานท่ีผู วิจัยสรางขึ้น 
จํานวน 9 แผน ทําการแบงกลุมผูเรียนออกเปน 7 กลุม 
กลุมละ  3 คนตอชุดทดลอง  ใช เวลาในการสอน  3 
ช่ัวโมงตอสัปดาห รวม 14  สัปดาห   

1.2 สังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนจะใชแบบ
สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนและของครูผูสอน รวมทั้งแบบ
บันทึกประจําวันของครู การเก็บขอมูลผูวิจัยจะเปนผูสังเกต
และบันทึกขอมูลเองแตละช่ัวโมงที่สอน    
                
 

            1.3 ทดสอบผูเรียนทายวงจรปฏิบัติการที่ 1,2,3,4 
และ 5 โดยวัดทั้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และวัดทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร 

1.4 นําขอมูลที่ไดจากแบบสังเกตพฤติกรรมของ
ครูผูสอนและของผูเรียน ใบงานการทดลอง แบบบันทึก 
ประจําวันของครูผูสอน และคะแนนจากแบบทดสอบ
ตางๆ มาสะทอนผลการปฏิบัติแลวทําการปรับปรุงแกไข 
กิจกรรมการเรียนการสอน ในวงจรปฏิบัติการตอไป 
         2. เมื่อดําเนินการสอนครบท้ัง 5 วงจรปฏิบัติการ
แลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร จากนั้นนําคะแนนที่ได ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑที่ต้ังไว   
 

การวิเคราะหขอมูล      
 

          การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน     
         1. วิเคราะหขอมูลเชิงเน้ือหาเพ่ือเสนอรูปแบบการสอน
แบบทดลอง โดยการใชชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพ และได
ทําการเรียบเรียงไวเปนแบบเชิงคุณภาพ อธิบาย สรุปผลการ
วิ เคราะห กิจกรรมและปรับปรุงกิจกรรม ท ายวงจร
ปฏิบัติการ 

2. นําคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑที่กําหนดไว เพ่ือดูวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนถึงเกณฑ จํานวนเทาไร โดยใชคาสถิติ คือ คาเฉล่ีย     
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและรอยละ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         ผลจากการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอเปนผลจากการวิจัย 
ที่ไดวิเคราะหแลวแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี         
         1 .  ผลจากการสร า งและการใช ชุ ดทดลอง  
ประกอบการทดลอง  ในเรื่องการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอร PIC16F877A แตละวงจร
ปฏิบัติการแลว จะพบวาผูเรียนสามารถนําหลักการท่ีได
จากการเรียนโดยใชชุดทดลอง ไปควบคุมอุปกรณไฟฟา
ชนิดตางๆ ใหเขากับชีวิตประจําวันได และจากตาราง    
ที่ 1 พบวา คะแนนของผูเรียนสูงขึ้นตามลําดับ            
สืบเน่ืองมาจากชุดทดลองที่สรางขึ้นมาน้ัน ไดเช่ือมโยง
ความรู  ความจําระหวางการเรียนรูภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ จนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งสองดาน
สูงขึ้นตามเกณฑที่ต้ังไว 
         2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนและทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
เรื่อง การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร 
PIC16F877A มีดังตอไปน้ี 
              2.1  ผลการปฏิบัติเชิงปริมาณ คือ ขอมูลที่ไดมา
จากแบบทดสอบทายวงจรปฏิบัติการ และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองดาน จากตารางที่ 1 
ในวงจรปฏิบัติการท่ี 1 พบวา มีผูเรียนสอบผานเกณฑ  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 6 คน และผานเกณฑ
ทั กษะกระบวนการ วิทยาศาสตร  จํ านวน  4  คน 
เน่ืองมาจากผูเรียนยังไมเขาใจในกิจกรรมการเรียนการ
สอนซึ่งเปนชวงเริ่มตนของการทดลอง หลังจากน้ัน
ผูวิจัยไดนําปญหาที่เกิดขึ้นในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ไป
ปรับปรุงแกไข แลวนําไปใชในวงจรปฏิบัติการ 2,3,4 
และ 5 จนครบทุกวงจรปฏิบัติการจะพบวาคะแนน
ผูเรียนแตละวงจรเร่ิมสูงขึ้น จนกระทั่งผานเกณฑที่ต้ังไว 
ดังวงจรปฏิบัติการท่ี 5 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละวงจรปฏิบัติการ 
 

ผูสอบ 
คนท่ี 

คะแนนทดสอบหลังการปฏิบัติงาน 
วงจร 

ปฏิบัติการท่ี 1 
 วงจร 

ปฏิบัติการท่ี 5  
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 

วัดผล 
สัม 

ฤทธิ์ฯ
(10) 

วัด
ทักษะ
วิทยฯ 
(26) 

 วัดผล 
สัม 

ฤทธิ์ฯ 
(10) 

วัด
ทักษะ
วิทยฯ 
(26) 

วัดผล 
สัม 

ฤทธิ์ฯ 
(40) 

วัด
ทักษะ
วิทยฯ 
(40) 

1 4 12 - 8 19 31 30 
2 5 13 - 7 21 30 34 
3 6 15 - 6 18 27 28 
4 5 14 - 8 20 28 31 
-- --. -- - -- -- -- -- 
18 6 14 - 8 22 30 31 
19 5 15 - 8 21 30 26 
20 5 13 - 7 20 28 27 
21 7 14 - 7 19 29 28 
X 5.33 14.62 - 7.14 19.81 29.48 30.76 

SD 1.24 2.58 - 0.75 1.33 1.75 2.30 
จํานวน
ผูเรียนท่ี
ผานเกณฑ 

70 % 

6 คน 4 คน - 17 คน 17 คน 19 คน 19 คน

รอยละ
ของผู 
เรียนท่ี

ผานเกณฑ

50 23 - 80.95 80.95 90.48 90.48 

  

             2.2 ผลการปฏิบัติเชิงคุณภาพ คือ ขอมูลที่ไดจาก
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู เรียนและของ
ครูผูสอน รวมท้ังการใชใบงานการทดลอง  
                   2.2.1 พฤติกรรมของครูพบวา ครูผูสอนสามารถ
เตรียมสื่อและอุปกรณการทดลองไวลวงหนาได  ทําให
กิจกรรมการเรียนการสอน และการทดลองแตละวงจร
ปฏิบัติการ ดําเนินงานไปไดตามเวลาที่กําหนด 

2.2.2 พฤติกรรมของผูเรียนพบวาผูเรียนมี
ความเช่ือมั่นและทาทายในการปฏิบัติงานสามารถใช
เครื่องมือและชุดทดลองได อยางคลองแคลว มีทักษะ 
ในการตอวงจร ภายในกลุมมีการชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน คนเกงไดชวยเหลือเพ่ือนในกลุม 
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                  2.2.3 การใชใบงานการทดลอง พบวา  ผูเรียน
สามารถประยุกตใชไมโครคอนโทรลเลอรไดอยางตอเน่ือง  
ออกแบบวงจรตามเง่ือนไขที่กําหนดได จนสามารถนําไป
สรางเปนโครงงานได 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         จากการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี  
สามารถสรุปผลการพัฒนา โดยใชรูปแบบการสอนแบบ
ปฏิบัติการทดลองได ดังตอไปน้ี 
         ดานการพัฒนาชุดทดลอง พบวา ชุดทดลองที่สราง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผูเรียนเพราะวาใช
วัสดุที่หาซื้อไดงายราคาประหยัดอุปกรณที่นํามาสราง  
ยังคงสภาพความเปนหลักการใหกับผูเรียน ไดเรียนรู
งานทางดานอุตสาหกรรมและการประยุกตใชงาน
ไมโครคอนโทรลเลอรไดอยางหลากหลาย 
         ด านผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนพบว า ผู เ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาไมโครคอนโทรลเลอร 
เรื่ อง  การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร          
PIC16F877A ผานเกณฑที่กําหนดคือ รอยละ 70 โดย  
ไดคะแนนเฉล่ียอยูที่รอยละ 73.69 และมีจํานวนผูเรียน 
ที่ผานเกณฑรอยละ 90.48 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว  คือ
รอยละ 70 และดานทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร
พบวาผานเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 70 โดยไดคะแนน
เฉล่ียอยูที่รอยละ 76.90 และมีจํานวนผูเรียนที่ผานเกณฑ
รอยละ 90.48 ซึ่งผานเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70   
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จํากัด กรุงเทพฯ 
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การสํารวจความตองการของสถานประกอบการตอการฝกงานในระบบสหกิจศึกษา 
ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา 

 
เยาวพา  ณ นคร 1 และ ศักดิ์ชัย  คีรีศรี 2 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสํารวจความตองการของสถานประกอบการในการใหความรวมมือกับ
การฝกงานของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในระบบสหกิจศึกษา                 
2) เพ่ือสํารวจการเสนองานของสถานประกอบการที่จะใหกับนักศึกษาทราบเปนการลวงหนา  3) เพ่ือสํารวจความตองการ
ของสถานประกอบการ เก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน  4) เพ่ือเปรียบเทียบความตองการของ  
สถานประกอบการในการใหความรวมมือกับการฝกงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ระหวางสถานประกอบการที่
แตกตางกัน 5) เพ่ือเปรียบเทียบการเสนองานของสถานประกอบการที่จะใหกับนักศึกษาทราบเปนการลวงหนา ระหวาง
สถานประกอบการท่ีแตกตางกัน 6) เพ่ือเปรียบเทียบความตองการของสถานประกอบการ เก่ียวกับคุณลักษณะ                    
อันพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระหวางสถานประกอบการท่ีแตกตางกัน  กลุมตัวอยาง คือ ผูประกอบการภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการฝกงานของนักศึกษาใน 7 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา  และ
นราธิวาส จํานวน 60 แหง ซึ่งเลือกตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี              
เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี รอยละและสถิติไควสแควร  ผลการวิจัย พบวา      
1) สถานประกอบการสวนใหญตองการทําความตกลงกับคณะบริหารธุรกิจในการใหความรวมมือกับการฝกงานของนักศึกษา 
ในระบบสหกิจศึกษา และสามารถเสนองานที่จะใหนักศึกษาปฏิบัติระหวางการฝกงานทราบเปนการลวงหนาได โดยมีความ
ตองการนักศึกษาสาขาการบัญชีมากที่สุด และสาขาการตลาดนอยที่สุด  2) ความตองการของสถานประกอบการท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ดานคุณธรรม จริยธรรม ตองการความซื่อสัตยมาก
ที่สุด ดานการทํางาน ภาครัฐตองการความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีมากที่สุด สวนภาคเอกชน
ตองการความรูความสามารถในวิชาชีพมากที่สุด 3) ความตองการในการใหความรวมมือกับการฝกงานของนักศึกษา          
ในระบบสหกิจศึกษา การเสนองานท่ีจะใหกับนักศึกษาทราบเปนการลวงหนา และความตองการเก่ียวกับคุณลักษณะอัน    
พึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ระหวางสถานประกอบการที่แตกตางกัน ไมมีความแตกตางกัน 

คําสําคัญ   สถานประกอบการ  การเสนองาน  ระบบสหกิจศึกษา  องคกรผูใชบัณฑิต 
 

1. บทนํา 
         ระบบสหกิจศึกษา  เปนหน่ึงในแนวนโยบาย  
ของรัฐบาลที่สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาไดจัดไวใน 
 

         1สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  1 หมู 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  
โทรศัพท: +66(74)-317-176 โทรสาร: +66(74)-317-177   
E-mail:  y_aowapa@hotmail.com 
         2สาขาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 1 หมู 1 ต.บอยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพท: +66(74)-317-189 โทรสาร: +66(74)-317-190 

 
หลักสูตร โดยเห็นวานักศึกษาควรไดเรียนรูในวิชาชีพ
จากประสบการณตรง จากสถานประกอบการอยางเปน
ระบบ กอนที่จะสําเร็จการศึกษาและออกไปประกอบ
วิชาชีพ เปนการเตรียมความพรอมใหนักศึกษาทั้งใน
ดานเน้ือหาวิชาชีพ บุคลิกภาพและการวางตัว ทําให
นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา เปนบัณฑิตที่มีคุณภาพตรง
กับความตองการของสถานประกอบการ 
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         ในการผ ลิตบัณฑิตของคณะบริหารธุ ร กิ จ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สงขลา         
มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพใหแกสถาน
ประกอบการ ดังน้ัน การนําระบบสหกิจศึกษามาใช   
ในการเรียนการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ของ
คณะบริหารธุรกิจ จึงเปนสิ่งจําเปน  เพ่ือใหนักศึกษาไดมี
โอกาสไปฝกงานที่สถานประกอบการอยางนอยหน่ึงภาค
การศึกษา 

         การทําวิจัยครั้งน้ีจึงมีความสําคัญที่จะทําใหผูวิจัย
ทราบความสนใจของสถานประกอบการในการให
ความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ในการสงนักศึกษา
ไปฝกงานที่สถานประกอบการน้ัน มีจํานวนมากนอย
เ พี ย งพอหรื อ ไม กั บจํ านวน นักศึ กษาของคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
สงขลา และมีการเสนองานใหกับนักศึกษาทราบเปน
การลวงหนาไดหรือไม  เ พ่ือใหนักศึกษาได เ ลือก
ปฏิบัติงานตามที่มีความถนัด และทราบความตองการ
ของสถานประกอบการเก่ียวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักศึกษาฝกงาน ซึ่งขอมูลเหลาน้ีชวยใน
การพัฒนานักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ใหมีความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจริงที่สถาน
ประกอบการ และเปนการเตรียมความพรอมของคณะ
บริหารธุรกิจ ในการจัดใหมีระบบสหกิจศึกษาไวใน
หลักสูตรสาขาวิชาตา‘ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ 

2. วิธีการวิจัย 
         ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยเก็บรวบรวม  
โดยส งทางไปรษณีย ไปยั งสถานประกอบการ          
พรอมทั้งแนบซองที่ติดดวงตราไปรษณียอากรเพ่ือ
สงกลับคืนมายังผูวิจัยโดยตรง กลุมตัวอยางใน
การ ศึกษาครั้ ง น้ี  คือ  ผูประกอบการภาค รัฐและ
ภาคเอกชน  ในการจัดฝกงานของนักศึกษาคณะ
บริหารธุร กิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล         
ศรีวิชัย สงขลา รวม 7 จังหวัด ไดแก สุราษฎรธานี 

นครศรีธรรมราช  พัทลุง  สงขลา  สตูล  ยะลา  และ
นราธิวาส จํานวน 60 แหง ซึ่งเลือกตัวอยางโดยวิธีการ
สุมแบบมีระบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
ความถ่ี รอยละ และสถิติไควสแควร 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         1. จากผลการวิจัย พบวา สถานประกอบการ
ตองการทําความตกลงกับคณะบริหารธุรกิจในการให
ความรวมมือกับการฝกงานของนักศึกษา มีความตองการ 
รอยละ 71.7 แสดงวา สถานประกอบการยังตองการ      
ใหความรวมมือกับคณะบริหารธุรกิจในระดับสูง ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะคุณภาพของนักศึกษาและความนาเช่ือถือ
ของคณะบริหารธุรกิจยังคงเปนปจจัยสําคัญตอการให
ความรวมมือของสถานประกอบการ 

2. สถานประกอบการมีความตองการนักศึกษา
ฝกงานสาขาการบัญชีมากที่สุด สวนสาขาการตลาด 
จํานวนนอยที่สุด เมื่อเทียบกับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ สถานประกอบการที่ใชในการศึกษา
ครั้งน้ี  สวนใหญเปนสถานประกอบการภาครัฐ จึงมี   
ความตองการนักศึกษาฝกงานสาขาการตลาดนอย 

3. จากผลการวิจัย พบวา ความตองการของสถาน
ประกอบภาครัฐและภาคเอกชน ในการใหความรวมมือ
กับการฝกงานของนักศึกษามีความแตกตางกันอยาง   
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะลักษณะของ
การใหการฝกงานของสถานประกอบการมีความ
คลายคลึงกัน 

4. จากผลการวิจัย พบวา การเสนองานของสถาน
ประกอบการภาครัฐและภาคเอกชน มีความแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถาน
ประกอบการท้ังสองประเภทตองการใหการฝกงาน
เปนไปอยางมีแบบแผนตามความตองการของสถาน
ประกอบการเชนเดียวกัน 

5. จากผลการวิจัย พบวา ความตองการคุณลักษณะ
อันพึงประสงคดานคุณธรรม จริยธรรม และดานการทํางาน
มีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
คุณธรรม จริยธรรม ทั้งหลายเหลาน้ี ลวนมีความสําคัญตอ
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การปฏิบัติงานของนักศึกษาเหมือนกันไมวาจะเปนสถาน
ประกอบการประเภทใด  
4. สรุปผลการวิจัย 
 

         ในการวิจัยครั้งน้ี ไดผลสรุปดังน้ี 
1. ประเภทของสถานประกอบการ สวนใหญ  

เปนหนวยงานภาครัฐ 
2. ที่ต้ังของสถานประกอบการ สวนใหญต้ังอยูใน

จังหวัดสงขลา 
3. สถานประกอบการสวนใหญตองการทําความ

ตกลงกับคณะบริหารธุรกิจ ในการใหความรวมมือกับ
การฝกงาน 

4.สถานประกอบการมีความตองการนักศึกษา
สาขาการบัญชีจํานวนมากที่สุด 

5. สถานประกอบการสวนใหญสามารถเสนองาน
หลักๆ ที่จะใหนักศึกษาปฏิบัติระหวางการฝกงานทราบ
เปนการลวงหนาได 

6. การเปรียบเทียบความตองการของสถาน
ประกอบการในการใหความรวมมือกับการฝกงานของ
นักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ระหวางสถานประกอบ
ที่แตกตางกันมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ  

7. การเปรียบเทียบการเสนองานของสถาน
ประกอบการท่ีจะให กับนักศึกษาทราบเปนการ
ลวงหนาระหวางสถานประกอบการที่แตกตางกันมี
ความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

8. การเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะ    
อันพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ดานคุณธรรม 
จริยธรรม ระหวางสถานประกอบท่ีแตกตางกัน พบวา 
มีความตองการแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 

9. การเปรียบเทียบความตองการคุณลักษณะ    
อันพึงประสงคของนักศึกษาฝกงาน ดานการทํางาน 
ระหวางสถานประกอบการท่ีแตกตางกัน พบวา มีความ
ตองการแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 

         ในการวิจัยครั้ ง น้ี  มีขอ เสนอแนะในการนํา
ผลการวิจัยไปใช ดังน้ี 
         1. ควรติดตอประสานงานดานความรวมมือใน
การใหการฝกงานของสถานประกอบการอยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ีเพราะสถานประกอบการยังคงมีความตองการ
นักศึกษา เพ่ือฝกงานอยูเปนจํานวนมาก 
         2 .  สาขาการตลาด  ควรทําการศึกษาเพื่อหา
แนวทางสรางความรวมมือกับสถานประกอบการให
มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมจํานวนความตองการนักศึกษาสาขา
การตลาดเขาในสถานประกอบการตางๆ 
         3. ควรปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ดานความ
ซื่อสัตยใหมาก  เ น่ืองจากเปนที่ตองการของสถาน
ประกอบการเปนอันดับแรกเม่ือเทียบกับคุณธรรม 
จริยธรรม ดานอื่นๆ 

5. เอกสารอางอิง 
[1]   การพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สืบคน

ขอมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 2553 จาก 
(http://www.ratchaburi.kmutt.ac.th/Coop.ppt#652,1
1,ภาพน่ิง%2011) 

[2]     กิติมาพร   ชูโชติ และรัตนา   เวทยประสิทธิ์ วิจัยเรื่อง    
การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานสหกิ จศึ กษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาภูเก็ต: 
บทคัดยอ 

[3]    ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวาดวย 
การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2551 

[4]    ความสําคัญและประโยชนของสหกิจศึกษา สืบคนขอมูล 
วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 จาก 
 (http://www.tace.or.th/Information1.asp) 

[5]    ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร. 2541 วิจัยโดยการดําเนินงาน
โครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพในหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี : บทคัดยอ 
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[6]     ยุวัลดา   ไฝฝน. 2552  วิจัยเรื่อง การจัดสหกิจศึกษากับ
การพัฒนาศักยภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ:  
บทคัดยอ 

[7]    วัตถุประสงคของสหกิจศึกษา สืบคนขอมูล วันที่ 1 
พฤษภาคม  2553 จาก  ( http://www.tace.or.th/ 
Information.asp) 

[8]   สหกิจศึกษาคืออะไร สืบคนขอมูลวันที่ 25 มีนาคม 
2553 จาก (http://coop.vru.ac.th/Handbook/01-
%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97% 
E0%B8%B5%E0%B9%881.pdf) 

[9]    สหกิจศึกษาคืออะไร สืบคนขอมูลวันที่ 25 มีนาคม 
2 5 5 3  จ า ก ( http://coop.payap.ac.th/index.php? 
option=com_content&view=article&id=44&Ite
mid=53) 

[10] สหกิจศึกษา คืออะไร สืบคนขอมูลวันที่ 1 พฤษภาคม 
2553 จาก (http://job.spu.ac.th/ content/0/558.php) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         ขาพเจาขอขอบคุณที่ปรึกษางานวิจัยเปนอยางสูง    
ที่ไดกรุณาใหคําแนะนําชวยเหลือใหงานวิจัยสําเร็จ   
ลุลวงไปดวยดี ดังน้ี 
         1. รศ.ดร.จิราวัลย    จิตรถเวช 
         2. ดร.จิราภา    ฮอลล 
         นอกจากน้ี ยังไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่
และนั กศึ กษาในการเ ก็บรวบรวมข อมู ล  การส ง
แบบสอบถาม และการจัดพิมพรายงานการวิจัย  ซึ่งมิได
กลาวนามไว จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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การจําแนกกลุมขอมูลของโรคลมรอนโดยใชเทคนิคดาตาไมนน่ิง 
 

มงคล รอดจันทร 1 อภินันท จุนกรณ 1 ภรัณยา อํามฤครัตน 1 และ พยุง มีสัจ2 

 
บทคัดยอ—  งานวิจัยน้ีใชเทคนิคดาตาไมนนิง เพ่ือเปรียบเทียบหาวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับนํามาใชในการทํานาย
ความเสี่ยงในการเกิดโรคลมรอน (Heat Stroke) โดยงานวิจัยฉบับน้ีไดใชเทคนิคการจําแนกกลุมขอมูล (Classification) 
ซึ่งใชโมเดลที่แตกตางกัน 3 ชนิดคือ การใชแผนผังตนไมเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Tree) การใชกฎ (Rules) และ     
การใชโครงขายประสาทเทียม (Neural Network) มาเปนโมเดลในการสอน (Train) ใหกับขอมูลซึ่งผลลัพธที่ไดจะเห็นวา
รอยละของความถูกตองของขอมูลในการใชแผนผังตนไมเพ่ือการตัดสินใจและการใชกฎน้ันจะมีมากกวาโครงขาย
ประสาทเทียม อยางเห็นไดชัด  
 

คําสําคัญ  โรคลมรอน  ดาตาไมนนิง  การจําแนกกลุมขอมูล 
 

1. บทนํา 
 

         ในชวงหลายปที่ผานมา สภาพอากาศในประเทศ
ไทยมีการเปล่ียนแปลงไปอยางมากโดยเฉพาะอุณหภูมิ
ที่ มี แนวโน ม เ พ่ิ มสู งขึ้ น เ รื่ อ ยๆสา เห ตุห ลักอาจ
เน่ืองมาจากภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ   
การที่อุณหภูมิเฉล่ียของโลกมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ
อยางตอเน่ือง ทําใหเกิดสภาวะมนุษยไมสามารถรับ 
การความเปล่ียนแปลงตางๆ ในบางเรื่องได การเจ็บปวย 
จากความรอน (Heat Injury) [1] มักเกิดขึ้นในชวงฤดูรอน 
โดยปจจัยที่สงเสริมการเจ็บปวย ไดแก ความไมเคยชิน
ตอสภาพแวดลอมและการฝกในสภาพอากาศรอนจัด    
ไมมีลมพัดและความช้ืนของอากาศสูง การใสเสื้อผา
หนาและปกปดรางกายมิดชิดเกินไป  การเจ็บปวย     
การออกกําลังกายหรือฝกหนักเกินไป การปฏิบัติงาน
กลางแจงตอเน่ืองเปนเวลานาน การไดรับนํ้าไมเพียงพอ
กับความตองการของรางกาย การรับประทานอาหาร
มากเกินไป การด่ืมสุรากอนออกกําลัง การไดรับยาขับ
ปสสาวะ และการใชยาที่ยับยั้งการหล่ังเหง่ือ 
 
 

         1ภาควิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
         2ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
E-mail:  pym@kmutnb.ac.th 

 
ในรายที่ อ าก าร รุนแรง  ที่ เ รี ยกว า  โรคลมร อน          
(Heat Stroke) อาจเสียชีวิตหรือพิการได   
         โดยเฉพาะกับทหาร ในชวงระยะเวลา 5 - 6 ป      
ที่ผานมาปรากฏวา ทหารของกองทัพบกไดรับอันตราย
จากสภาวะการเกิดลมรอนจนถึงขั้นเสียชีวิตมาแลว
หลายราย เน่ืองจาก ชวงกลางวันอุณหภูมิสูงถึง 41-42 
องศาเซลเซียส ทําใหเกิดโรคชนิดใหมทางทหาร คือ
โรคลมรอน ซึ่งการเกิดสภาวะโรคลมรอนแกทหาร 
โดยไมมีแนวทางแกไขอยางถูกตอง และทันเวลาแลว 
อาจเกิดอันตรายแกทหารจนถึงขั้นเสียชีวิตได ทั้งน้ี
เน่ืองจากไมเขาใจวิธีการปองกัน และวิธีการแกไขจึง 
ทําใหมีการสูญเสียเกิดขึ้นได 

การพัฒนาเครื่องมือชวยในการตรวจวิเคราะห
โรคหรือขอมูลในทางการแพทย  จําเปนตองอาศัย
ความรูความสามารถในการตัดสินใจท่ีมีความยุงยาก
และซับซอน ซึ่งเปนการยากที่จะจําแนกคาตางๆได
อยางถูกตอง หากไมไดมีความชํานาญเฉพาะดาน   
อยางแทจริงก็อาจจะเกิดการผิดพลาดไดงาย  

เ ท ค นิ ค ก า ร จํ า แ น กป ร ะ เ ภ ท ข อ มู ล (Data 
classification) [2] เปนเทคนิคหน่ึงที่สําคัญของ        
การสืบคนความรูบนฐานขอมูลขนาดใหญ (Knowledge 
Discovery from very large Database: KDD) หรือ  
ดาตาไมนนิง จุดประสงคของการจําแนกประเภทขอมูล
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คือ การสรางโมเดลการแยกแอทริบิวทหน่ึงโดยขึ้นกับ  
แอทริบิวทอื่น โมเดลที่ไดจากการจําแนกประเภทขอมูล
จะทําใหสามารถพิจารณาคลาสในขอมูลที่ยังมิได
แบงกลุมในอนาคตได เทคนิคการจําแนกประเภท
ขอมูลน้ีไดนําไปประยุกตใชในหลายดาน เชน การจัด
กลุมลูกคาทางการตลาด  การตรวจสอบความผิดปกติ 
และการวิเคราะหทางการแพทย [3] เปนตน 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการใชเทคนิคดาตาไมนนิง
มาประยุกตใชกับจําแนกขอมูลความเสี่ยงในการเกิด
โรคลมรอนในทหาร เพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการเฝา
ระวังการเกิดโรคลมรอนในทหารในเบ้ืองตน รวมท้ัง
นําเสนอแนวคิดเพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจใน
ดานน้ี ใหสามารถนําไปศึกษาตอไป 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

1. โรคลมรอน (Heat stork)  
 

         เปนกลุมอาการที่เกิดจากความรอนที่สะสม และ
สรางขึ้นทําใหอุณหภูมิภายในรางกายสูงขึ้นมาก        
วัดอุณหภูมิทางทวารหนักมีอุณหภูมิสูงกวา 41 องศา
เซลเซียส เพราะรางกายไมสามารถระบายความรอน
ออกไปได ปริมาณความรอนที่สูงมากทําอันตรายตอ
ระบบประสาทสวนกลางซึ่งควบคุมการขยายตัวของ
หลอดเลือด รวมทั้งการกระตุนใหตอมเหง่ือสรางเหง่ือ   
มักพบภาวะไตวายเฉียบพลัน ระบบหายใจลมเหลว   
ตับถูกทําลาย  กลไกการแข็งตัวของเลือดบกพรอง    
และเกร็ดเลือดถูกทําลาย สวนใหญก็จะเสียชีวิตในที่สุด 
การใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนและนําสงโรงพยาบาล
อยางรวดเร็วมีความสัมพันธตอการรอดชีวิตของ   
ผูปวย [1] 
 

2. ดาตาไมนนิง (Data Mining) 
 

         ดาตาไมนนิง เปนกระบวนการเพ่ือกล่ันกรอง
ขอมูลจากฐานขอมูลขนาดใหญที่มีอยู [3] โดยมองที่
ความสัมพันธของขอมูล แนวโนมของขอมูลตางๆ 
เ พ่ือใหสามารถนําขอมูลที่ก ล่ันกรองได นําไปใช
ประโยชน เปนขอมูลสนับสนุนในการตัดสินใจใน 
เรื่องตางๆ ตอไป ซึ่งมีดวยกัน 5 รูปแบบ คือ 

         2.1.1 Association Rule เปนการคนหากฎ
ความสัมพันธของขอมูล โดยคนหาความสัมพันธหรือ
ความเช่ือมโยงของขอมูล 

 2.1.2 Classification and Prediction การจําแนก
ประเภทและการทํานาย ใชคนหาโมเดลที่อธิบายขอมูล
แตละประเภทได โดยการนําเสนออาจอยูในรูปแบบ 
Decision-tree, Classification Rule, Neural Network  
ซึ่งผูใชทํานายคาบางอยางที่ไมรู หรือคาที่หายไปใน
ฐานขอมูล 

ก า ร แ ก ป ญ ห า ช นิ ด แ บบ แบ ง ก ลุ ม ข อ มู ล 
(Techniques for Classification Problems) คือ การที่
พยายามสรุป Class Label ใหกับ Data Record  ตัวอยาง 
เชน โรงพยาบาล มีระบบที่จะสามารถบอกไดวา   
ผูปวยเปนโรคอะไร โดยการกรอกอาการ เชน อุณหภูมิ
รางกาย มีไขหรือไม อาการไอ ระบบจะทํานายวา 
ผูปวยมีความนาจะเปนที่จะเปนโรคอะไรมากท่ีสุด    
สิ่งที่ตองคํานึงถึง คือ วิธีการท่ีจะไดกลองตรวจสอบน้ี  
ที่สามารถทํางานรวมกันระหวาง Class ที่มีอยูแลวกับ
ขอมูลใหมที่จะนํามาทํานาย ปญหาประเภทน้ี เรียกวา 
Classification [4] อัลกอริทึมในการจําแนกมีอยูหลาย
ประเภทดวยกัน โดยงานวิจัยฉบับน้ีใชเปรียบเทียบ      
มีอยู 3 ชนิด ไดแก  

    1) อัลกอริทึม J48 Decision Tree หรือ 
อัลกอริทึมของ C4.5 ซึ่งเปนอัลกอริทึมอันหน่ึงที่ใช
สราง decision tree ที่พัฒนาโดย Ross Quinlan [5]   
โดย C4.5 น้ี คือ สวนขยายที่เพ่ิมเติมมาจาก อัลกอริทึม 
ID3 Decision tree โดยโครงสรางน้ีสามารถถูกใช 
สําหรับการจําแนกกลุมขอมูล (classification) และ  
ดวยเหตุผลอันน้ี C4.5 ถูกเรียกใชบอยๆ สําหรับตัว 
statistical classifier ในสวนของอัลกอริทึม C4.5  สราง 
decision trees มาจากกลุม ของ training data เหมือนกับ 
ID3 ที่ใชหลักการของ Information Entropy [6] โดย 
C4.5 ใชความถูกตองของแตละแอทริบิวตของขอมูล 
เพ่ือใชเปนการตัดสินใจแบงกลุมขอมูลกลุมยอยๆ ซึ่ง 
C4.5 จะพิจารณาตรวจสอบ normalized information 
gain (ความแตกตางใน entropy) ผลลัพธจากการเลือก
แอทริบิวตสําหรับแบงกลุมขอมูล โดยคุณลักษณะ   
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ดวยคา normalized information gain ที่สูงสุดน้ัน       
คือหน่ึงในการสรางการตัดสินใจ 

    2) กฎของริปเปอร ถูกสรางโดย Cohen ในป 
1995 โดยริปเปอร ถูกประกอบดวย 2 เฟส คือ เฟสแรก
ทําการระบุกฎเริ่มตน และเฟสที่สองจะระบุคา post-
process rule optimization โดยขอมูลที่ถูกการเรียนรู  
จะถูกแบงไปเปน growing set และ pruning set ดังน้ัน 
อัลกอริทึมน้ีจะสรางกฎความสัมพันธ ใน greedy 
function ในขณะที่สรางกฎริปเปอรน้ัน จะหาคาที่ดี
ที่สุดสําหรับgrowing set ใน rule  space หลังจากได 
growing set ก็จะทําการ pruning ขอมูลทันทีเมื่อเสร็จ
แลวจะไดกลุมตัวอยางที่เหมือนกันออกมาท่ีครอบคลุม
กฎของ training set จากน้ันก็จะถูกลบทิ้งซึ่ง training 
data ที่เหลือจะถูกแบงใหมอีกครั้งหน่ึง หลังจากถูก
เรียนรูตามกฎแลวเพ่ือชวยแกปญหาที่เกิดมาจากการ
แบงแยกกลุมที่ผิดพลาด [7] ซึ่งกระบวนการน้ีจะ
กระทําจนกระทั่งผลเปนที่นาพอใจ 

    3) โครงขายประสาทเทียม [4] มีพ้ืนฐานมาจาก
แบบจําลองการทํางานของสมองมนุษย และใชไดดีกับ
ปญหา Classification, Regression และClustering 
เทคนิคน้ีมักถูกเรียกวา “black box” โดยโครงสราง   
การ ทํ างานของโครงข ายประสาท เที ยม (Neural 
Network) ประกอบดวยช้ันของขอมูลเบื้องตน 3 ช้ัน   
คือ ช้ันของขอมูลปอน (Input Layer) ช้ันซอน   
(Hidden layer) และช้ันผลลัพธ (Output Layer) 
สามารถแบงประเภทของโครงขายประสาทเทียมตาม
ความซับซอน หรือจํานวนช้ันของขอมูลในช้ันซอน 
เชน โครงขายประสาทเทียมอยางงาย (Single Layer 
Neural Network) เปนโครงขายที่มีช้ันซอนเพียง     
หน่ึงเวกเตอร  ตัวแปรดานนอกและไบแอส (bias)   
หรือเพอรเซ็ปตรอน ช้ันเดียว (Single-layer perceptron) 
เพอรเซ็ปตรอน (perceptron) เปนขายงานประสาท
เทียมประเภทหน่ึงที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใน ค.ศ. 1957 
โดยแฟรงค  โรเซนบลัทท ที่ Cornell Aeronautical  
Laboratory [8] เพอรเซ็ปตรอน ประกอบดวยเซลล
ประสาทเทียมหรือนิวรอนอยางนอยหน่ึงช้ัน อินพุต  
จะถูกสงตรงไปยังเอาตพุต โดยผานชุดคานํ้าหนัก    

การเร ียนรู ของโครงขายประสาทเทียม ทําไดโดย   
การสงขอมูลเขามายังสวนที่เรียกวา เพอรเซ็ปตรอน  
สามารถเทียบไดกับเซลสมองของมนุษย โดยท่ี   
เพอรเซ็ปตรอนจะทําการรับขอมูลที ่อยู ในรูปของ     
เมททริกซ ซึ่งเปนตัวเลข  เขามาคํานวณดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงรูปของเพอรเซ็ปตรอน 

Function ผลรวม (Summation Function)   

1

z

i i
i

n x w b


   

 
โดยที่   
  n  คือ ผลรวมที่ไดจากฟงกชันผลรวม   
  ix  คือ คาขอมูลเขาตัวที่  i     
  iw  คือ คานํ้าหนักของนิวรอนตัวที่  i  

  z  คือ จํานวนแอตทริบิวตขอมูลเขา     
  b  คือ คาความโนมเอียง i  มีคาต้ังแต  
            1 ถึง z  
 

         2.1.3 การจัดกลุมขอมูล (Cluster analysis)  
         2.1.4 การหาคาผิดปกติที่เกิดขึ้น(Outlier analysis) 
หรือขอมูลบางอยางไมนาจะเปนจริงได 
         2.1.5 การวิเคราะหแนวโนม(Trend and evolution 
analysis) 
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2. วิธีการวิจัย 
 

         2.1 ศึกษาปญหาและความตองการของระบบ  
 

         เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการวิเคราะหและออกแบบ
พัฒนาในขั้นตอไปผู พัฒนาจึงไดทําการวิเคราะห
รูปแบบ ขอมูลดวยการใชเทคนิคทางดาตาไมนนิง   
โดยใชอัลกอริทึมของ แผนภาพตนไมเพ่ือการตัดสินใจ  
กฎความสัมพันธของริปเปอร และโครงขายประสาท
เทียมมาทําการเทียบเคียงหาประสิทธิภาพ เพ่ือความ
แมนยําในการทํานายคา โดยวิเคราะหลักษณะของชุด
ขอมูล ชุดขอมูลที่ใชเปนขอมูลที่ไดจาก สํานักงาน
พัฒนางานวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
ซึ่งไดทําการเก็บขอมูลจากการสํารวจและการตรวจ
รางกายของทหารในแตละวันเพ่ือเฝาระวังการเกิด   
โรคลมรอนจากทหารใหม หรือทหารท่ีอยูในสภาพ 
การออกกําลังกาย การฝกหนักเสียเหง่ือมาก อากาศรอน
และสภาพแวดลอมในการฝก ในแตละวันเปนเวลา      
2 เดือน ในป 2551 โดยมีรายละเอียดขอมูล คือ  จํานวน
ขอมูลทั้งหมด 9987 ระเบียน จํานวนแอทริบิวตทั้งหมด 
6 แอทริบิวต และจํานวน 2 คลาส คือ คลาส 1 คือ   
เสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน  และคลาส 0 คือ ปกติ     
ซึ่งขอมูลดังตารางที่ 1 
 

2.2 การเตรียมขอมูลสําหรับทําดาตาไมนนิง 
(Data preparation) ขั้นตอนการเตรียมขอมูลกอนที่จะ
สงไปเขาสูกระบวน การหาอัลกอริทึมและวิเคราะห  
ซึ่งขั้นตอนน้ีสําคัญมาก  เน่ืองจากเปนขั้นตอนการ
เตรียมขอมูลกอนที่จะสงไปเขาสูกระบวนการหา
อัลกอริทึม  และวิเคราะห  และนําขอมูลมาทําการ
วิเคราะห   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 รายละเอียดขอมูล 
 

variable Detail key code 
dnk นํ้าที่ด่ืม ตัวเลขจํานวนแกว 
urn ปสสาวะ ตัวเลขจํานวนครั้ง 
color สีปสสาวะ  1=  เหลืองเขม   

 2 = เหลือง  
 3 = ใส    
4 = อื่นๆ 

wg นํ้าหนัก
กอนนอน 

ตัวเลขกิโลกรัม 

Tmp อุณหภูมิ
กอนนอน 

ตัวเลขอุณหภูมิ 

Status สถานะ 0 = ปกติ 
1 = เสี่ยงตอการเกิดโรค 

 

         นําไปกําจัด Missing value โดยใชการแทนคา 
แบบ Series Mean และทําการวิเคราะหพฤติกรรมของ
ขอมูล โดยไดเลือกวิธีการพล็อตขอมูลแบบ Box Plot   
จะพบวา ขอมูลสวนใหญกระจายตัวแบบเกาะกลุมกัน
จะมีบางแอททริบิวตที่ขอมูลมีการกระจายมากและ
ขอมูลสวนใหญจะมีคา Outlier นอย 

และในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดแบงขอมูลเปนไฟล
สําหรับใชสอน (Training set) กับสําหรับการทดสอบ 
(Test set) โดยทําการแบงขอมูลเปนขอมูลสําหรับ      
ใชสอน 6,990 ระเบียน ขอมูลใชสําหรับการทดสอบ 
2,997 ระเบียน คิดเปน 70 % ตอ30 % ตามคําแนะนํา
ของ Han และ Kamber [2] 

 

2.3 การสรางโมเดลระบบและการสอนขอมูล 
การเรียนรูแบบมีการควบคุม (Supervised Learning) 
เปนการเรียนรูซึ่งตองมีชุดขอมูลสําหรับการเรียนรู  

     2.3.1 สรางโมเดลแผนภาพตนไมเพ่ือการตัดสินใจ 
โดยขั้นตอนน้ีทําการเลือกชนิดของการทําไมนน่ิง คือ 
J48 graft มาทําการสรางโมเดล แผนภาพตนไม เพ่ือการ
ตัดสินใจ 
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              2.3.2 สรางโมเดลกฎริปเปอรแบงแยกขอมูล 
(Building a Ripper Rule) โดยขั้นตอนน้ี ทําการเลือก   
JRip มาทําการสราง Rule Base 

2.3.3 สรางโมเดลโครงขายประสาทเทียม   
โดยทําการปรับเปล่ียนจํานวนโนดในช้ันซอน 

 

         2.4 การทดสอบขอมูลและปรับปรุงแกไข      
(Test Datasets and improvement) เปนขั้นตอนสุดทาย
ของการประมวลผล 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         การทํานายโดยใชเทคนิคดาตาไมนนิง ซึ่งไดทํา
การนําขอมูลมาทําการเรียนรูและทดสอบแลว จะแบง
ผลลัพธเปนดังน้ี การใหขอมูลมีการเรียนรู (Train)     
ถูกแบงออกเปน 3 ประเภท โดยจะแบงเปนอัลกอริทึม 
J.48 graft, Decision Tree, JRip Rules และโครงขาย
ประสาทเทียม เปนตัวจําแนก (Classifier) หลังจาก   
การเรียนรูเสร็จแลวก็เปรียบเสมือนวา ไดทําการจัด
โมเดลขอมูลใหกับขอมูลไมเหมือนกัน 3 ประเภท     
ซึ่งจะมีผลตอการ Test และเปอรเซ็นตของความถูกตอง
ในการจัดคลาส ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถสรุปได         
ดังตารางที่ 2 และ 3 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาความถูกตอง  
 

Type Training set Test set 
Correctly Incorrect Correctly Incorrect 

J48 graft 100 0 89.04 10.96 
JRip 100 0 89.04 10.96 
Neural 
Network 100 0 82.19 17.81 
    

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาความถูกตอง Confusion 
Matrix  

 

=== Confusion Matrix === 
Training Set Test Set 

Decision Tree   “J48 graft” 
 Classify   Classify 

0 1   0 1 

Re
al 0 3695 0 

Re
al 0 1705 185 

1 0 3295 1 143 964 
Rule Base   “JRip” 

 Classify   Classify 
0 1   0 1 

Re
al 0 3695 0 

Re
al 0 1705 185 

1 0 3295 1 143 964 
Neural Network 

 Classify   Classify 
0 1   0 1 

Re
al 0 3695 0 

Re
al 0 1565 325 

1 0 3295 1 209 898 
 
         จากตารางที่ 2 และ 3 ผลลัพธที่ไดจากการทํา 
ดาตาไมนนิง โดยใชโมเดลในการเรียนรูดวยอัลกอริทึม
โครงขายประสาทเทียมมีคาความผิดพลาดเมื่อนํามา
ทดสอบสูงมากกวาโมเดลการเรียนรูชนิดอื่นอยางเห็น
ไดชัด และจากผลการทดลองน้ีสรุปไดวา โมเดลใน 
การเรียนและการทดสอบท่ีควรใช คือ J48 graft 
Decision Tree และ JRip Rule เพราะใหคาพยากรณที่  
มีความถูกตองสูงถึง 89.04 % ในขณะที่โมเดลของ
อัลกอริทึมโครงขายประสาทเทียมมีคาความถูกตอง
เพียง 82.19%  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

         การจัดทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือใชใน   
การทํานายความเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอน ซึ่งการทํา
ดาตาไมนนิงน้ันจะทําใหรูวาขอมูลที่เขามาในระบบน้ี
จะเสี่ยงตอการเกิดโรคลมรอนหรือปกติ  ดวยการสังเกต
จากรูปแบบ (Pattern) ของขอมูล ที่ผานเขามาในระบบ
โดยหาความสัมพันธของขอมูลออกมาเปนกฎตางๆ 
ดวยเทคนิคทางดาตาไมนนิง  ซึ่งเทคนิคทาง             
ดาต าไมน นิงชนิดการ เ รียนรู แบบมีการควบคุม 
(Supervised Learning) น้ี สามารถนําไปประยุกตใชงาน
ในดานอื่นๆไดอีกดวย 
         จากการทดลองหาโมเดลในการทดสอบชุดขอมูล
ที่เหมาะสม พบวา การวิเคราะหโดยใชอัลกอริทึม
โครงขายประสาทเทียม จะมีคาความผิดพลาดมากกวา
โมเดลชนิดอื่น โดยเปรียบเทียบคาจากโมเดลการ
จําแนก จึงกลาวไดวาอัลกอริทึมโครงขายประสาทเทียม
มีความเหมาะสมนอยกวาโมเดลอัลกอริทึม J48graft 
Decision Tree และ JRip Rule เพราะคาเปอรเซ็นต
ความถูกตองขอมูลมีคานอยกวาโมเดลอัลกอริทึมชนิด
อื่นๆ และในทางการแพทยขั้นตอนวิธีที่ควรนํามา
พิจารณาเปนลําดับแรก คือ ขั้นตอนวิธีการเรียนรูที่
ใหผลลัพธอยูในรูปของกฎที่ผู เช่ียวชาญเฉพาะดาน
สามารถทําความเขาใจได เชน association rule หรือ 
decision tree  สวนวิธีการโครงขายประสาทเทียม      
ซึ่งเปน black box มักไมเปนที่นิยมในการทํา           
ดาตาไมนน่ิงสําหรับขอมูลทางการแพทย เน่ืองจาก  
การทํางานแบบ black box มักไมเปนที่ยอมรับของ
แพทย เน่ืองจากไมไดอยูในรูปของกฎที่ผูเช่ียวชาญ
สามารถทําความเขาใจได 
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ทัศนคติตองานบริการของพนักงานบริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
 

อรวรรณ  ยุสเปรมานนท 1 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติตองานบริการ และเปรียบเทียบทัศนคติตอ  
งานบริการของพนักงานที่มีประสบการณการทํางาน สายงานในองคการ และความพึงพอใจในงานตางกัน กลุมตัวอยาง
เปนพนักงานที่กําลังปฏิบัติงานอยูในเดือนสิงหาคม 2552 จํานวน 191 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย    
สรางขึ้นไดอาศัยกรอบแนวคิดทัศนคติที่มีตองานบริการของ โจนส และ ล็อกวูด (Jones and Lockwood)  ประกอบดวย  
5 องคประกอบ ไดแก ทัศนคติตอลักษณะงานบริการ ทัศนคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน ทัศนคติตอการบริหารงานบริการ 
ทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการ และทัศนคติตอสภาพแวดลอมของการบริการ สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก         
การทดสอบ t-test และความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ Test) ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงานมีทัศนคติตองานบริการรวมทุกดานอยูในระดับ        
ปานกลาง และมีทัศนคติตอลักษณะงานบริการ ทัศนคติการปฏิบัติงานบริการอยูในระดับสูง 2)พนักงานที่มี
ประสบการณการทํางานตางกัน มีทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01          
3) พนักงานที่มีสายงานในองคการตางกัน มีทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่    
ระดับ .05 และมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4) พนักงานที่มีความ
พึงพอใจในงานตางกันมีทัศนคติตองานบริการท้ัง 5 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คําสําคัญ  ทัศนคติ  การบริการ  จิตสํานึกการบริการ 

1. บทนํา 
         ปจจุบันกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกดาน
สังคม  เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี  มีอยูตลอดเวลา 
กระแสโลกาภิวัฒน  ทําใหตลาดของโลกกวางขวาง
มากข้ึน นโยบายของรัฐบาลและพันธะผูกพันของ
ประเทศไทยกับองคการการคาโลก ทําใหประเทศไทย
ตองเตรียมรับการเปดตลาดเสรีทางการคา  (FTA) 
ภายใตเง่ือนไขที่ช่ือวา “GATT” (General Agreement 
on Tax and Tariff) เปดโอกาสใหกลุมทุนบริษัท
ตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ สงผลกระทบตอกลุม
ธุรกิจตางๆ รวมถึงธุรกิจดานประกันภัย [1] องคการ 

 
 

         1 ส า ข า ก า ร ศึ ก ษ า ผู ใ หญ  แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต อ เ นื่ อ ง                      
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
999  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170   
E-mail  y.orawan@gmail.com 

 

จึงตองเพ่ิมขีดความสามารถใหแขงขันในเวทีระดับโลก 
ซึ่งการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งหน่ึง 
ที่ผูบริหารองคการตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะการ
ปรับแนวคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรใน
องคการ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ  
ก ล ยุ ท ธ ก า ร บ ริ ห า ร ลู ก ค า สั ม พั น ธ ( Customers 
Relationship Management) หรือ CRM เปนหน่ึงใน  
กลยุทธทางการตลาดที่นิยมใชในปจจุบัน เนนและ    
ใหความสําคัญกับลูกคา เพ่ือสรางความความจงรักภักดี 
(Brand Loyalty) และสรางผลกําไรในระยะยาวใหกับ
บริษัท รักษาฐานลูกคาเดิมไวใหเปนลูกคาที่มีความ
ผูกพันตอธุรกิจมากขึ้น อันจะสงผลตอองคการในรูป
ของตัวเงิน มูลคาหุน ผลกําไร และทางจิตใจในความ
ทรงจําของลูกคา[2] ซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญและจําเปน
อย า งยิ่ ง  ก็คื อทรัพยากรมนุษย  หรือ  “พนักงาน                
ผูใหบริการ” เพราะคุณภาพของบุคลากรเปนตัวกําหนด
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ความสําเร็จของธุรกิจ คนเปนกลไกทําใหเกิดงาน    
งานที่มีคุณภาพเกิดจากคนที่มีคุณภาพ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลปจจุบันมี   
พระราชดํารัสวา “จะตองพัฒนาคนเพ่ือพัฒนาประเทศ” 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550-2554) มุงเนนให “คนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา”[3] ดังน้ันองคการที่มีการพัฒนาบุคลากร
อยางมีระบบ และมีรูปแบบการจัดฝกอบรมท่ีดีให
พนักงานเกิดทัศนคติที่ดีตองาน มีความพึงพอใจในงาน 
ยอมนําไปสูการแสดงพฤติกรรมที่ดีของพนักงานตอ
องคการและลูกคาชวยสนับสนุนใหองคการประสบ
ผลสําเร็จดังเปาหมายท่ีวางไว บริษัท เทเวศประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) เปนองคการเอกชนที่ดําเนินธุรกิจ
ทางดานรับประกันวินาศภัย ซึ่งไดรับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจโดยตรงในการเปดเสรีทางการคา รวมทั้ง
วิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน ดังน้ันการดําเนินธุรกิจใน
ปจจุบันและอนาคต จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
สรางความพึงพอใจ และใหความสําคัญกับลูกคาเปน
อันดับแรก องคการไดกําหนดคุณลักษณะของแบรนด 
(Brand Attibutes) สะทอน Brand Model คือ ลูกคาคือ
หัวใจ หมายถึง การมุงมั่นในการดูแลเอาใจใสลูกคา  
ทั้งภายในและภายนอกอยางใกลชิด  โดยยึดความ
ตองการของลูกคาเปนหลัก พรอมทั้งเต็มใจใหบริการ 
ที่ดีที่สุดโดยไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ให กับลูกคา  อันจะนํามาซึ่ งผลประโยชนในเ ชิง
สรางสรรคตอลูกคาและองคการ[4] องคการจึงมี   
ความตองการท่ีจะสรางและพัฒนาพนักงานเพ่ือใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ เพราะทัศนคติมีอิทธิพล
ตอกระบวนการคิดของคนเราไมนอยไปกวาความเช่ือ 
และคานิยม ถาเรามีทัศนคติที่ดีตอสิ่งใด เราก็จะให
ความสําคัญตอสิ่งน้ัน ยกยองสิ่งน้ัน เ ช่ือถือสิ่งน้ัน
เพ่ิมขึ้น[5] การศึกษาเพื่อประเมินคาทัศนคติการบริการ
ของพนักงาน จึงมีประโยชนตอองคการอยางยิ่ง คือ 
หากการศึกษาเปนไปในแงบวก มีแนวโนมที่องคการ
น้ันจะดําเนินงานไดอยางประสบผลสําเร็จ และหาก
เปนไปในแงลบองคการจะไดนําไปพัฒนาปรับปรุง
แกไข  เ พ่ือเสริมสรางทัศนคติที่ ดีตอการทํางานได 

เพราะพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน จะทําให
ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพดีตามไปดวย ผูวิจัยจึงสนใจ 
ที่จะศึกษาทัศนคติตองานบริการของพนักงาน บริษัท 
เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) และปจจัยสวนบุคคล
ที่มีผลตอทัศนคติตองานบริการ  โดยคาดหวังว า 
ผลการวิจัยจะทําใหทราบถึงระดับของทัศนคติที่มีตอ
งานบริการของพนักงาน อันจะสามารถนํามาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร การสรรหาพนักงาน 
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  เ พ่ือ
สงเสริมทัศนคติของพนักงานใหมีใจรักการบริการมาก
ยิ่งขึ้น  เพราะการพัฒนาคนตองมีการพัฒนาอยาง
ตอเน่ืองเปนระบบ จึงจะสามารถใหงานบริการพัฒนา
และดํารงอยูได 

2. วิธีการวิจัย 
         การ ศึกษาครั้ ง น้ี เ ป นก าร วิ จั ย เ ชิ งบรรย า ย 
(Descriptive research) เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติตอ   
งานบริการของพนักงาน บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) และปจจัยสวนบุคคลไดแก ประสบการณ
การทํางาน สายงานในองคการ และความพึงพอใจ    
ในงาน ที่มีผลตอทัศนคติตองานบริการ  

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  พนักงานของ 
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน)สํานักงานใหญ 
จํานวนทั้งสิ้น 382 คน ที่ปฏิบัติงานอยูในเดือนสิงหาคม 
2552  

กลุมตัวอยาง ไดแก พนักงานของบริษัท เทเวศ
ประกันภัย จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ ที่กําลัง
ป ฏิบั ติ ง านอยู ใน เ ดือนสิ งหาคม  2 5 5 2  ใชสู ตร      
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ R.V.Krejcie & 
D.W.Morgan ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95 % ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 191 คน แลวดําเนินการสุมตัวอยาง 
โดยวิธีแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)   
และสุมกลุมตัวอยางแบบงาย ใหไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
191 คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 
ประกอบดวย 3 สวน ดังน้ี 
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติตองาน
บริการ ตามทฤษฎีของ โจนสและ ล็อกวูด (Jones and 
Lockwood, 1989) [6] มีขอคําถามแบบประเมินคา 
(Rating Scale) ทั้งสิ้น 40 คําถาม แบงเปน 5 ดาน โดยมี
ขอคําถามทางบวก (Positive Items) และขอคําถาม  
ทางลบ (Negative items) เพ่ือวัดทัศนคติตองานบริการ 
5 ดาน 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ลักษณะ
คํ าถามปลายเปด  สอบถามขอ เสนอแนะในการ
ใหบริการของบริษัทฯ 

นําแบบสอบถามท่ีสรางไปทดสอบคาความตรง 
(Content Validity) โดยเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  และผู เ ช่ียวชาญจากภายนอก จํานวน          
3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง หาความตรงเชิงเน้ือหา
ของขอคําถาม ปรับปรุงแกไขขอคําถามตามคําแนะนํา 
และทดสอบความเช่ือมั่น โดยนําแบบสอบถามไปทํา
การทดสอบกับประชากรที่ไมไดเปนกลุมตัวอยาง
จํานวน  30 คน  นํามาหาความเช่ือมั่น  โดยใชสูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาซ 
(Cronbach, L.J., 1971:160) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ .941 

ดําเนินการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม
ให กับพนักงาน  จํานวนทั้ งสิ้น  191 ฉบับและรับ
แบบสอบถามที่ไดรับการตอบแลวดวยตนเอง  

วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปในการประมวลผล และวิเคราะหขอมูลที่ได
จากแบบสอบถาม โดยสถิติที่ใชไดแก การแจกแจง
ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
t-test Independent ทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ียของ   
ตัวแปรตนซึ่งจําแนกเปน 2 กลุมไดแก ประสบการณ
การทํางาน และ F-testใชทดสอบความแตกตางของ  
ตัวแปรตนซึ่งจําแนกต้ังแต 3 กลุมขึ้นไป ไดแก สายงาน
ในองคกร และความพึงพอใจในงาน โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว  และเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’ Test) 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
อัตราเงินเดือน   

ต่ํากวา 10,000 บาท  14  7.3  
10,000 – 15,000 บาท  106  55.5  
15,001 – 20,000 บาท  49 25.7 
มากกวา 20,000 บาท  22 11.5 

ประสบการณการทํางาน  
ต่ํากวา 3 ป  91  47.6  
มากกวา 3 ป  100  52.4  

สายงานในองคกร 
สายธุรกิจประกันภัย  60  31.4  
สายสนันสนุนธุรกิจ 55  28.8  
สายอ่ืนๆ 76 39.8 

ความพึงพอใจในงาน  
พึงพอใจนอย 13  6.8 
พึงพอใจปานกลาง 149 78.0 
พึงพอใจมาก 29 15.2 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
รวม 191 100 
เพศ    

ชาย  67   35.1 
หญิง 124 64.9 

อายุ 
นอยกวา 30 ป 122 63.9 
ระหวาง 30-40 ป   51   26.7 
ระหวาง 30-40 ป  14   7.3 
ตั้งแต 51 ป ขึ้นไป  4   2.1 

อายุต่ําสุด 23 ป อายุสูงสุด 57 ป อายุเฉล่ียรวม 3. 4506 ป    
สถานภาพ  

โสด 150 78.6 
สมรส  39   20.4 
อ่ืนๆ(แยกกันอยู/อยาราง)  2    1.0 

ระดับการศึกษา     
ต่ํากวาปริญญาตรี  12    6.3 
ปริญญาตรี  165 86.4 
ตั้งแตปริญญาโทหรือสูงกวา 14    7.3 

ตําแหนงงาน  
ลูกจางช่ัวคราว/ประจํา  16    8.4 
พนักงานระดบั 1-3   9    4.7 
พนักงานระดบั 4-5  138 72.2 
พนักงานระดบั 6 หรือสูงกวา    28 14.7 
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 ตัวแปร คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
ทัศนคตติอการบริการโดยรวม 3.4469 0.42697      ปานกลาง
ทัศนคตติอการบริการแยกตามรายดาน

   ทัศนคตติอลักษณะงานบริการ 3.9287 0.56812          สูง
   ทัศนคตติอเง่ือนไขผลตอบแทน 3.1008 0.58108      ปานกลาง
   ทัศนคตติอการบริหารงานบริการ 3.2938 0.60477      ปานกลาง
   ทัศนคตติอการปฏิบัตงิานบริการ 3.6819 0.55484          สูง
   ทัศนคตติอสภาพแวดลอมการบริการ   3.2291 0.53746      ปานกลาง

 

รวม X S.D. ระดับ

1.    ทานเร่ิมการใหบริการผูอ่ืนดวย
ความยินดี เต็มใจ และเปนมิตร

82
(42.9)

88
(46.2)

19
(9.9)

2
(1.0)

191
(100)

4.3089 .69120 สูง

2.    ทานยิ้มแยมทักทาย และถาม
ความตองการจากลูกคาภายนอก 
เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถใหบริการ
ไดอยางถูกตอง

81
(42.4)

86
(45)

23
(12.1)

1
(0.5)

191
(100)

4.2932 .69427 สูง

3.    ทานยิ้มแยมทักทาย และถาม
ความตองการจากลูกคาภายใน 
เพ่ือใหมั่นใจวาสามารถใหบริการ
ไดอยางถูกตอง

66
(34.5)

101
(52.9)

24
(12.6)

191
(100)

4.2199 .65198 สูง

4.    ทานรูสึกอึดอัด เบื่อหนาย ที่
ตองใหบริการแกผูอ่ืนที่มาติดตอ

3
(1.5)

15
(7.9)

34
(17.8)

88
(46.1)

51
(26.7)

191
(100)

3.8848 .94442 สูง

5.    เมื่อใหบริการเรียบรอยแลว 
ทานจะสอบถามทบทวนการ
ใหบริการอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
ม่ันใจวาการใหบริการเปนไปดวย
ความเรียบรอย

27
(14.1)

84
(44)

67
(35.1)

12
(6.3)

1
(0.5)

191
(100)

3.6492 .81917 ปานกลาง

6.    ทานมีการขอบคุณลูกคาที่มาใช
บริการดวยความเต็มใจ

78
(40.8)

79
(41.4)

29
(15.2)

4
(2.1)

1
(0.5)

191
(100)

4.199 .80929 สูง

7.    ทานไดติดตามดูแลลูกคา
ภายนอกหลังการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ

18
(9.4)

74
(38.7)

78
(40.8)

19
(10.1)

2
(1)

191
(100)

3.4555 .83783 ปานกลาง

8.     ทานไดติดตามดูแลลูกคา
ภายในหลังการใหบริการอยาง
สมํ่าเสมอ

17
(8.9)

70
(36.6)

83
(43.5)

18
(9.4)

3
(1.6)

191
(100)

3.4188 .84134 ปานกลาง

คาเฉล่ียรวม 3.9287 .56812 สูง

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ทัศนคติตอลักษณะงานบรกิาร เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง

ไมเห็นดวย
จํานวนคนท่ีแสดงความคิดเห็น

1.1 ทัศนคติตองานบริการของพนักงาน บริษัท 
เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) รวมทุกดาน 

แบงคะแนนออกเปน 3 ระดับ คือ สูง ปานกลาง 
และตํ่า  โดยการหาความกวางของอันตรภาคช้ัน    
(class interval) มีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  

คะแนนระหวาง 3.68 - 5.00 หมายถึง พนักงาน   
มีทัศนคติตองานบริการในระดับสูง 

คะแนนระหวาง 2.34 - 3.67 หมายถึง พนักงาน   
มีทัศนคติตองานบริการในระดับปานกลาง 

คะแนนระหวาง  1.00 - 2.33 หมายถึง พนักงาน  
มีทัศนคติตองานบริการในระดับตํ่า 

 
 

 
 
 
 

1.1.1 ดานทัศนคติตอลักษณะงานบริการ 
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9.      ระดับเงินเดือนของทาน
สอดคลองกับภาระงานที่ทาน
รับผิดชอบอยู

5
(2.6)

26
(13.6)

89
(46.6)

57
(29.9)

14
(7.3)

191
(100)

2.7435 .87788 ปานกลาง

10.    งานบริการ เปนงานที่ได
คาตอบแทนสูง

4
(2.1)

31
(16.2)

71
(37.2)

71
(37.2)

14
(7.3)

191
(100)

2.6859 .90365 ปานกลาง

11.   งานบริการ เปนงานที่ไดรับ
สวัสดิการเหมาะสม

5
(2.6)

28
(14.7)

85
(44.5)

61
(31.9)

12
(6.3)

191
(100)

2.7539 .87490 ปานกลาง

12.   งานบริการ เปนงานที่ไมมี
ความมั่นคง

3
(1.6)

19
(9.9)

96
(50.3)

57
(29.8)

16
(8.4)

191
(100)

3.3351 .82893 ปานกลาง

13.   งานบริการ เปนงานที่ไดรับ
สิทธิพิเศษเทาเทียมตําแหนงงานอ่ืนๆ

7
(3.7)

44
(23)

92
(48.2)

40
(20.9)

8
(4.2)

191
(100)

3.0105 .87051 ปานกลาง

14.   งานบริการ เปนงานที่มีโอกาส
กาวหนา

15
(7.8)

37
(19.4)

109
(57.1)

24
(12.6)

6
(3.1)

191
(100)

3.1623 .85830 ปานกลาง

15.   งานบริการ เปนงานที่มีโอกาส
ในการพัฒนาทักษะ

33
(17.3)

92
(48.2)

52
(27.2)

11
(5.7)

3
(1.6)

191
(100)

3.7382 .86727 สูง

16.   งานบริการ เปนงานที่มีโอกาส
ไดรับรางวัลพิเศษ

23
(12.0)

61
(31.9)

76
(39.9)

27
(14.1)

4
(2.1)

191
(100)

3.3770 .94272 ปานกลาง

คาเฉล่ียรวม 3.1008 .58108 ปานกลาง

ไมเห็น
ดวยอยางย่ิง

ทัศนคติตอเงื่อนไขผลตอบแทน เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง

ไมเห็นดวย
จํานวนคนท่ีแสดงความคิดเห็น

1.1.2 ดานทัศนคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน 
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17.     ทานรูสึกวานโยบายดานการ
บริการลูกคาของบริษัทฯ มีความ
ชัดเจนดี

12
(6.3)

70
(36.7)

86
(45.0)

21
(11.0)

2
(1.0)

191
(100)

3.3613 .80156 ปานกลาง

18.     ทานรูสึกวาฝายบริหารเห็น
คุณคา และใหความสําคัญกับ
พนักงานผูใหบริการ

12
(6.3)

53
(27.8)

86
(45.0)

35
(18.3)

5
(2.6)

191
(100)

3.1675 .89041 ปานกลาง

19.      ทานรูสึกวาการประเมินผล
การปฏิบัติงานมีความยุติธรรม

3
(1.6)

45
(23.6)

78
(40.8)

47
(24.6)

18
(9.4)

191
(100)

2.8325 .94768 ปานกลาง

20.     หัวหนางานของทานไมเคย
กลาวชมเชย หรือใหกําลังใจในการ
ใหบริการลูกคา

5
(2.6)

25
(13.1)

77
(40.3)

57
(29.8)

27
(14.2)

191
(100)

3.3979 .97268 ปานกลาง

21.     ทานรูสึกเช่ือถือการตัดสินใจ
แกปญหาการบริการลูกคาของ
หัวหนางาน

17
(8.9)

77
(40.3)

80
(41.9)

12
(6.3)

5
(2.6)

191
(100)

3.4660 .84458 ปานกลาง

22.     หัวหนางานใหอิสระทานอยาง
เต็มท่ี ในการแกไขปญหาเฉพาะ
หนาระหวางการบริการ

23
(12.0)

79
(41.4)

75
(39.3)

10
(5.2)

4
(2.1)

191
(100)

3.5602 .84933 ปานกลาง

23.      หัวหนางานแสดงความ
หวงใยเอื้ออาทรตอทาน ท้ังในดาน
งานและสวนตัว

22
(11.5)

61
(31.9)

75
(39.3)

25
(13.1)

8
(4.2)

191
(100)

3.3351 .98557 ปานกลาง

24.     หัวหนางานมักถือวา ปญหาที่
เกิดข้ึนกับทานในการทํางาน เปน
เหมือนปญหาของตนเอง

20
(10.5)

57
(29.8)

73
(38.2)

29
(15.2)

12
(6.3)

191
(100)

3.2304 1.03584 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 3.2938 .60477 ปานกลาง

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ทัศนคติตอการบรหิารงานบรกิาร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง

ไมเห็นดวย
จํานวนคนท่ีแสดงความคิดเห็น

1.1.3 ดานทัศนคติตอการบริหารงานบริการ 
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25.     ทานชอบปฏิบัติงานบริการ 
ดวยความรวดเร็ว ถูกตอง เพ่ือใหผูอื่น
เกิดความพึงพอใจ

59
(30.9)

100
(52.4)

31
(16.2)

1
(0.5)

191
(100)

4.1361 .69001 สูง

26.     ทานยินดีและเต็มใจท่ีจะ
ใหบริการ แมจะเปนเร่ืองท่ีลูกคามีการ
รองเรียน

52
(27.2)

87
(45.6)

50
(26.2)

1
(0.5)

1
(0.5)

191
(100)

3.9843 .77783 สูง

27.     ทานไมรูสึกเบื่อหนาย ท่ีตอง
ใหบริการในเร่ืองเดิม ที่ตองอธิบายซ้ํา
แลวซํ้าอีก

24
(12.6)

68
(35.6)

66
(34.5)

26
(13.6)

7
(3.7)

191
(100)

3.3979 .99409 ปานกลาง

28.    ทานรูสึกอึดอัดใจ ท่ีตองกล้ัน
เก็บอารมณความรูสึกไว เม่ือเจอกับ
ลูกคาท่ีจูจ้ีจุกจิก

19
(9.9)

49
(26.6)

88
(46.1)

21
(10.1)

14
(7.3)

191
(100)

2.8010 1.01162 ปานกลาง

29.    ทานรูสึกวา การใหบริการท่ีดี
จําเปนตองแสดงความนับถือ และให
เกียรติตอผูอื่น

69
(36.1)

83
(43.5)

37
(19.4)

2
(1)

191
(100)

4.1466 .76052 สูง

 30.   ทานเต็มใจท่ีจะใหบริการ แมวา
จะหมดเวลางานแลวก็ตาม

31
(16.2)

82
(42.9)

66
(34.6)

10
(5.3)

2
(1)

191
(100)

3.6806 .84454 สูง

31.    เมื่อลูกคาภายในหรือภายนอก
ตองการสิ่งใดเปนพิเศษ ทานเต็มใจท่ี
จะทําใหทันที

27
(14.1)

88
(46.1)

70
(36.7)

4
(2.1)

2
(1)

191
(100)

3.7016 .77456 สูง

32.    ทานชอบงานบริการ และ
พยายามหาวิธีการใหบริการ เพ่ือให
เกินความคาดหวังของลูกคา

24
(12.6)

78
(40.8)

81
(42.4)

6
(3.2)

2
(1)

191
(100)

3.6073 .78656 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 3.6819 .55484 สูง

ไมเห็นดวย
อยางยิ่ง

ทศันคติตอการปฏิบัติงานบรกิาร เห็นดวย
อยางย่ิง

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง

ไมเห็นดวย
จํานวนคนทีแ่สดงความคิดเห็น

1.1.4 ดานทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการ 
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33.    ทานรูสึกวา การจัดสถานที่
ภายในบริษัทฯ เอ้ืออํานวยตอการ
ใหบริการ

7
(3.7)

44
(23.1)

82
(42.9)

48
(25.1)

10
(5.2)

191
(100)

2.9476 .91616 ปานกลาง

34.    ทานรูสึกวาอุปกรณ เคร่ืองมือที่
ใชในการใหบริการ มีความพรอมเพ่ือ
ใหบริการแกลูกคา

9
(4.7)

41
(21.5)

88
(46.1)

48
(25.1)

5
(2.6)

191
(100)

3.0052 .97357 ปานกลาง

35.    ทานรูสึกวาเพ่ือนรวมงานให
ความรวมมือแกทานในการบริการลูกคา

11
(5.8)

61
(31.9)

94
(49.2)

19
(9.9)

6
(3.2)

191
(100)

3.2723 .83931 ปานกลาง

36.    พนักงานใหอภัยกันและกันเสมอ 
เมื่อเกิดความผิดพลาดในระหวางการ
ปฏิบัติงานใหบริการ

21
(11)

54
(28.3)

94
(49.2)

19
(9.9)

3
(1.6)

191
(100)

3.3717 .86635 ปานกลาง

37.     เมื่อทานมีปญหาในการทํางาน
บริการ ทานสามารถปรึกษาหัวหนา
งานของทานไดเสมอ

33
(17.3)

77
(40.3)

64
(33.5)

13
(6.8)

4
(2.1)

191
(100)

3.6387 .91787 ปานกลาง

38.     ทานรูสึกวา พนักงานในบริษัทฯ 
มีปญหาขัดแยงกันในการใหบริการ

17
(8.9)

33
(17.3)

93
(48.7)

37
(19.3)

11
(5.8)

191
(100)

2.9581 .97782 ปานกลาง

39.     หัวหนางานจะติดตามการทํางาน
และชวยเหลือทานอยางใกลชิด

16
(8.4)

58
(30.3)

88
(46.1)

24
(12.6)

5
(2.6)

191
(100)

3.2932 .88728 ปานกลาง

40.     ทานรูสึกวา ทุกคนในบริษัทฯ 
สามารถทํางานใหบริการรวมกันได
เปนอยางดี

23
(12)

51
(26.7)

91
(47.6)

21
(11.1)

5
(2.6)

191
(100)

3.3455 .92108 ปานกลาง

คาเฉลี่ยรวม 3.2291 .53746 ปานกลาง

ไมเห็น
ดวยอยางยิ่ง

ทศันคติตอสภาพแวดลอมการบรกิาร เห็นดวย
อยางยิ่ง

เห็นดวย เห็นดวย
ปานกลาง

ไมเห็นดวย
จํานวนคนทีแ่สดงความคิดเห็น

1.1.5 ดานทัศนคติตอการสภาพแวดลอมการบริการ 
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         การที่พนักงานสวนใหญ มีทัศนคติตอลักษณะ
งานบริการ  และทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการ       
อยูในระดับสูงน้ันเปนเพราะพนักงานใหความสําคัญ 
และมีความเขาใจในกระบวนการบริการ เกิดจิตสํานึก
ในการใหบริการจึงสงผลถึงความคิดและพฤติกรรม 
และองคการไดมีการจัดฝกอบรมและจัดกิจกรรมตางๆ 
อยางตอเน่ือง เพ่ือกระตุนพนักงานใหมีจิตสํานึกในการ
เปนผูใหบริการ สอดคลองกับแนวคิดของ รวีวรรณ [7] 
กลาวถึง ลักษณะของการบริการวา มีลักษณะที่แตกตาง
ไปจากสินค า  การบริการตองอาศัยคนเปนหลัก 
เ น่ืองจากผูรับบริการเปนคนที่ เ กิดมาพรอมความ
ตองการท่ีไมมีขีดจํากัด และเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 
ตลอดจนมีอารมณและความรูสึกตางๆ เปนเครื่องปรุง
แตง ดังน้ันสิ่งที่จะสามารถเขาใจและตอบสนองความ
ตองการของคนไดดีที่สุดคือคนน่ันเอง  
 

         2 .  เปรี ยบ เ ทียบทัศนคติตองานบริการของ
พนักงาน บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล 
 

2.1 พนักงานที่มีประสบการณการทํางานตางกัน 
พบวามีทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานที่มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ป มีทัศนคติตอ
ลักษณะงานบริการดีกวาพนักงานที่มีประสบการณการ
ทํางานตํ่ากวา 3 ป ทั้งน้ีเปนเพราะพนักงานที่มี
ประสบการณการทํางานมานาน จะมีมุมมองการคิด
เก่ียวกับการทํางานที่เห็นถึงความสําคัญของงานและ
ขององคการมากขึ้น และพนักงานที่มีประสบการณ 
การทํ างานมานานจะมีโอกาสความก าวหนาใน
ตําแหนง และระดับรายไดสูงกวาพนักงานที่เพ่ิงบรรจุ
ใหม  ซึ่งสวนใหญจะมี วัยและคุณวุฒิใกล เคียงกัน       
ซึ่งอาจยังมีประสบการณในการทํางานคอนขางนอย 
ดังน้ันจึงมีทัศนคติตองานบริการแตกตางหรือตํ่ากวา
พ นักง านที่ มี ป ระสบการณ ก า รทํ า ง านมานาน 
สอดคลองกับแนวคิดของ  จิตตินันท  [8] กลาววา
ประสบการณการทํางาน การกระทําของบุคคลใน
สถานการณตางๆ ทําใหบุคคลเรียนรูวิธีโตตอบตอสิ่ง

กระตุนตางๆ ในสภาพแวดลอมและมีทัศนคติตอสิ่งน้ัน
ในทางบวกหรือลบได ดังน้ัน ผูที่มีประสบการณในการ
ใหบริการจะรูจักการสังเกตบุคลิกภาพของผูรับบริการ 
และสามารถสนองตอบบริการที่ถูกใจผูรับบริการได
ทันที ซึ่งมีผลทําใหผูรับบริการพึงพอใจ สงผลใหผู
ใหบริการเกิดทัศนคติที่ดีและนําไปสูการใหบริการที่มี
คุณภาพตอไป 

 

2.2 พนักงานที่มีสายงานในองคการตางกัน พบวา 
มีทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีสายงาน
ในองคการตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการ
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01     
โดยกลุมสายงานอื่นมีทัศนคติตอลักษณะงานบริการ 
สูงกวากลุมสายงานธุรกิจประกันภัย และกลุมสายงาน
อื่นมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการสูงกวากลุม    
สายงานสนับสนุนธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะแตละกลุมสายงาน
ที่มีหนาที่ความรับผิดชอบหลักแตกตางกัน ซึ่งสายงาน
อื่นประกอบดวยฝายลูกคาสัมพันธซึ่งมีหนาที่โดยตรง
ในการดูแลและใหบริการลูกคา พนักงานจึงไดรับ    
การฝกอบรมและเนนใหความสําคัญในเรื่องของ 
Service minded ทําใหพนักงานมีทัศนคติตอลักษณะ
งานบริการและทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการสูงกวา
ในกลุมสายงานอ่ืนๆ สอดคลองกับแนวคิดของโจนส
และล็อกวูด กลาววา ทัศนคติตอลักษณะงานบริการ 
เปนทัศนคติที่ผูใหบริการมีตองานที่ไดรับมอบหมาย 
ในกระบวนการบริการ ซึ่งอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทและลักษณะการจัดการระบบองคการของ    
แตละองคการบริการ 

 

2.3 พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานตางกัน 
พบวา มีทัศนคติตองานบริการประกอบดวยทัศนคติ 
ตอลักษณะงานบริการ ทัศนคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน 
ทัศนคติตอการบริหารงานบริการ  ทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ และทัศนคติตอสภาพแวดลอมการ
บริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยพนักงานที่มีความพึงพอใจในงานมากมีทัศนคติตอ
งานบริการสูงกวากลุมอื่น ทั้งน้ีเปนเพราะพนักงานที่มี
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ความพึงพอใจในการทํางานสูง จะมีความรูสึกที่ดีตอ
งานและสภาพแวดลอมในการทํางาน สงผลใหเกิด
ความกระตือรือรน ความเต็มใจและความมุงมั่นที่จะ  
ทําใหงานบริการบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งการท่ีบุคคลจะเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานไดน้ัน ตองอาศัยปจจัย
หลายดานดวยกัน เชน ความสนใจในลักษณะงาน
บริการ ความถนัดไดรับโอกาสในการเรียนรู มีความ
ชัดเจนในเปาหมายของงาน ไดรับความกาวหนาใน
อาชีพ สามารถเขากับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
ไดรับสวัสดิการท่ีดี มีคาตอบแทนดี ตลอดจนอยูใน
สภาพแวดลอมที่ ดี  ซึ่ งหากพนักงานไดรับความ         
พึงพอใจในการทํางานแลว  จะทําใหรูปแบบของ
พฤติกรรมการใหบริการออกมาในทางบวก พนักงาน
จะมีความเต็มใจ มีความพรอมที่จะใหบริการ และ
แสดงความสามารถในการใหบริการมากขึ้น เพ่ือให
การบริการบรรลุผลสําเร็จ สอดคลองกับแนวคิดของ
ปรียาพร  [9] กล าวว า  บุคคลที่มีความรูสึกความ         
พึงพอใจในงานในทางบวกจะทําใหเกิดความรูสึก
กระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและ
กําลังใจ และสอดคลองกับแนวคิดของ สมศักด์ิ [10]   
กลาววา เมื่อผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงานที่ทํา 
เขาก็จะมีความพยายาม อุตสาหะ มีความสุขในการ
ทํ า ง าน  และความ มุ งมั่ นจนงาน น้ันสํ า เ ร็ จต าม
วัตถุประสงค 

4. สรุปผลการวิจัย 
         1. ทัศนคติตองานบริการของพนักงาน บริษัท 
เทเวศประกันภัย จํากัด(มหาชน) รวมทุกดานอยูใน
ระดับปานกลาง (มีคาเฉล่ีย 3.4469) 
 

         2. จําแนกทัศนคติตองานบริการเปนรายดาน 
พบวา  ด านทัศนคติตอลักษณะงานบริการอยู ใน
ระดับสูง (มีคาเฉล่ีย 3.9287) ดานทัศนคติตอเง่ือนไข
ผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง (มีคาเฉล่ีย 3.1008) 
ดานทัศนคติตอการบริหารงานบริการอยูในระดับ   
ปานกลาง  (มีค า เฉ ล่ีย  3 .2938)  ดานทัศนคติการ
ปฏิบัติงานบริการอยูในระดับสูง (มีคาเฉล่ีย3.6819)  

ดานทัศนคติตอสภาพแวดลอมการบริการอยูในระดับ
ปานกลาง (มีคาเฉล่ีย 3.2291) 
 

         3.  เปรียบเทียบทัศนคติตองานบริการของ
พนักงาน  บริษัท เทเวศประกันภัย  จํากัด(มหาชน) 
จําแนกตามตัวแปร ปจจัยสวนบุคคล  
 

             3.1 พนักงานที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกันมีทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานที่มี
ประสบการณการทํางานมากกวา 3 ป มีทัศนคติตอ
ลักษณะงานบริการดีกวาพนักงานที่มีประสบการณ 
การทํางานตํ่ากวา 3 ป 
 

3.2 พนักงานที่มีสายงานในองคการตางกันมี
ทัศนคติตอลักษณะงานบริการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพนักงานที่มีสายงาน
ในองคการตางกันมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการ
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01      
โดยกลุมสายงานอื่นมีทัศนคติตอลักษณะงานบริการ 
สูงกวากลุมสายงานธุรกิจประกันภัย และกลุมสายงาน
อื่นมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานบริการสูงกวากลุมสาย
งานสนับสนุนธุรกิจ 

 

3.3 พนักงานที่มีความพึงพอใจในงานตางกัน  
มีทัศนคติตองานบริการทุกดาน ประกอบดวยทัศนคติ
ตอลักษณะงานบริการ ทัศนคติตอเง่ือนไขผลตอบแทน 
ทัศนคติตอการบริหารงานบริการ  ทัศนคติตอการ
ปฏิบัติงานบริการ และทัศนคติตอสภาพแวดลอมการ
บริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยพนักงานที่มีความพึงพอใจในงานมากมีทัศนคติ 
ตองานบริการสูงกวากลุมอื่น 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ผูบริหารหรือ
หนวยงานที่เก่ียวของควรใหความสําคัญในการติดตาม
ประเมินความพึงพอใจลูกคาหลังการใหบริการในทุก
สวนงานที่เก่ียวของกับลูกคา และควรหาแรงจูงใจอื่นๆ 
เขามาผสมผสาน เชน การใหรางวัล  การประกวด
แขงขัน การทํางานเปนทีม ฯลฯ เพ่ือเสริมสรางให
พนักงานเกิดจิตสํานึกการบริการท่ียั่งยืน 
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ความพึงพอใจในงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

โสภณา  สําราญ1  พรเทพ  เกียรติดํารงกุล1  ปฏิกมล  โพธิคามบํารุง2  และ ลัดดาวัลย  หวังเจริญ2   
 

บทคัดยอ—  งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในงานและความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ 
กับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงาน  และศึกษาถึงปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลลานนาตอการปฏิบัติงาน  พบวา บุคลากรมีระดับความพึงพอใจตองานในระดับปานกลาง  ในปจจัยจูงใจ  
บุคลากรมีระดับความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในดานผลสัมฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน  ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  และดานความรับผิดชอบ  สวนปจจัยอนามัยบุคลากรมีระดับความ    
พึงพอใจในระดับปานกลาง  โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน                
ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  และดานตําแหนงหนาที่ในหนวยงาน  โดยที่มีระดับความพึงพอใจในระดับนอย
ในดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต  การศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ กับระดับความ          
พึงพอใจในงานของบุคลากร  พบวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงงาน  รายไดตอเดือน  และระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน         
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  บุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยที่ชวยสงเสริมหรือกระตุนใหเกิดความ  
พึงพอใจในการทํางานมากท่ีสุด คือ เพ่ือนรวมงาน  รองลงมาเปนอันดับสอง คือ การท่ีหนวยงานมีสวัสดิการที่ดี  ปจจัย 
ที่เปนสาเหตุใหเกิดความทอถอยในการทํางานมากที่สุด คือ ผูบริหารขาดความยุติธรรม  รองลงมา คือ การมีภาระงาน    
ที่มากเกิน  สถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบันควรไดรับการปรับปรุงแกไขในเร่ือง อุปกรณควรทันสมัย  ครบถวนและ   
พรอมใชงาน และมีความเห็นวาครอบครัวมีสวนสงเสริมใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานในการเปนกําลังใจ
มากที่สุด   

คําสําคัญ   ความพึงพอใจในงาน 

1. บทนํา 
         มหาวิทยา ลัย เทคโนโลยี ราชมงคลล านนา               
เปนสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 จัดเปนมหาวิทยาลัย 
ใหมสังกัดของสํานักงานการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ การเปนมหาวิทยาลัยแหงใหมจึงทําให 
 

         1สาขาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
เขตพื้นที่พิษณุโลก  ต.บานกราง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทรศัพท:+66(55)-298-438  โทรสาร:+66(55)-298-440  
E-mail:ssophana@rmutl.ac.th  
         2สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เขตพื้นที่พิษณุโลก    
ต.บานกราง  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
โทรศัพท:+66(55)-298-438 โทรสาร: +66(55)-298-440                   
E-mail:scoopy_I@rmutl.ac.th 

 

ตองมีการปรับ ตัว เตรี ยมพรอมให เที ยบ เท า กับ
มหาวิทยาลัยช้ันนําอื่นๆ ไดน้ัน ถือเปนภารกิจที่สําคัญ
อยางยิ่งของบุคลากรในองคกรแหงน้ี ความสําเร็จใดๆ 
ของมหาวิทยาลัยหรือองคกร โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
หรือองคกรที่ เกิดขึ้นมาใหม ยอมเปนผลจากความ
พยายามรวมกันของบุคลากรทุกฝาย ไมใชแตผูบริหาร
เทาน้ันแตรวมถึงบุคลากรทุกคนดวย  ซึ่งจัดอยูในฐานะ
ของผูตาม  ดังน้ันปจจัยตางๆ ในสวนของผูตามที่ทําให
เกิดพฤติกรรมการทํางานที่พึงปรารถนาจึงเปนเรื่องที่
นาศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยดานความพึงพอใจ
ตองานของผูตามที่เปนบุคลากร  จากการศึกษาเก่ียวกับ
ความพึงพอใจตองาน  พบวาความพึงพอใจตองาน
สามารถเปล่ียนพฤติกรรม โดยที่ความพึงพอใจตองาน
จะนําไปสูการปฏิบัติงาน  เมื่อพนักงานมีความรูสึก   
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พึงพอใจในงานท่ีทํา  ผลผลิตที่ไดก็จะสูงขึ้น [1] ดังน้ัน
การที่บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจตองาน
ยอมนําความสําเร็จมาสูมหาวิทยาลัยหรือองคกรได  
ดังน้ัน คณะผูวิจัยซึ่งเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัยแหงน้ี  
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ  
ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติ ง านของบุ คลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เพ่ือเปน
ขอมูลพ้ืนฐานใหหนวยงานและนําไปเปนแนวทาง
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เปนผลที่สง
ถึงประสิทธิภาพของการปฏิบั ติ งานใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไวได 

2. วิธีการวิจัย 
         สุมตัวอย างแบบหลายขั้นตอนจากบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  จํานวน    
350  คน และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน
ดวยการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย โดยในงานวิจัยครั้งน้ีใช
ทฤษฎีสองปจจัย  แบงปจจัยใหญๆ คือ ปจจัยจูงใจ  
และปจจัยอนามัย โดยที่ปจจัยจูงใจ คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ 4) ความรับผิดชอบ 5) ความกาวหนา  
ปจจัยอนามัย คือ 1) เงินเดือนและสวัสดิการ 2) โอกาส
ที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต  3) ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 4) ตําแหนงหนาที่ในหนวยงาน            
5) นโยบายและการบริหารงาน  6) สภาพแวดลอม  
ของงาน  7)  ความมั่นคงปลอดภัยในการทํ างาน           
8) การปกครองบังคับบัญชา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

         แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน  ดังน้ี 
 

         ตอนท่ี  1  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
    

         ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
การทํางานของบุคลากร แบงออกเปน 13 ดาน แตละขอ
จะมีระดับความพึงพอใจใหเลือก 5  ระดับ โดยมีความหมาย 
ดังน้ี 

         นอยที่สุด  หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ปจจัยน้ันในระดับนอยมาก 

นอย  หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในปจจัย
น้ันในระดับนอย 

ปานกลาง  หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ปจจัยน้ันในระดับปานกลาง 

มาก  หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในปจจัย
น้ันในระดับมาก 

มากที่สุด  หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจใน
ปจจัยน้ันในระดับมากที่สุด 

 

ตอนท่ี  3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปจจัย  
ตางๆ ซึ่งมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 

 

เ มื่ อ ส ร า ง แบบสอบถาม เส ร็ จ แล วทํ า ก า ร
ตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity)  โดยผูวิจัย
นําแบบสอบถามไปหาความความเท่ียงตรงดานเน้ือหา
และความถูกตองของภาษาโดยผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน   
3 ทาน ทําการปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับบุคลากร
ที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  77  คน      
วัดความเช่ือถือไดของแบบสอบถามดวยการวิเคราะห
วิธี ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s ) ไดคาความ
เช่ือมั่นเทากับ  0.96  ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความ
ถูกตองและเที่ยงตรงเหมาะสมท่ีจะนําไปใช 
 

การแปลความหมาย 
 

         ผลคะแนนท่ีไดนํามาคํานวณคะแนนเฉล่ียและ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจการทํางานของ
บุคลากร ที่ไดนํามาแปลความหมายตามเกณฑ ดังน้ี 
 

4.21 – 5.00  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก  
2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจนอย 
1.00 – 1.80  หมายถึง มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
         ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 350 คน โดยขอมูล
ทั่วไปดานขอมูลสวนบุคคล     พบวา  บุคลากรเปน      
เพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง   26 – 35  ป      
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด  สวนใหญเปน
ลูกจางช่ัวคราว (พนักงานตามพันธกิจ) มีรายไดตํ่ากวา  
10,000  บาทตอเดือน   มีระยะเวลาการทํางานอยูในชวง 
1 – 5  ป    
         การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของบุคลากร  พบวา ในปจจัยจูงใจ  บุคลากรมีระดับ
ความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูใน
ระดับ  ปานกลาง  โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ในดานผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ดานลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ  และดานความรับผิดชอบ สวนปจจัย
อนามัย  บุคลากรมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง  โดยมีระดับความพึงพอใจใน 
ระดับมากในดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน     
ดานความสัมพันธ กับผูใตบังคับบัญชา  และดาน
ตําแหนงหนาที่ ในหนวยงาน  โดยที่มีระดับความ       
พึงพอใจในระดับนอยในดานโอกาสที่ จะไดรับ
ความกาวหนาในอนาคต (ภาพที่ 1) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงระดับความพึงพอใจของการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ตอปจจัยจูงใจ และปจจัยอนามัย 

 

         การศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ กับ
ระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากร พบวา
บุคลากร ท่ีมี ตํ าแหน งงาน  รายไดต อ เ ดือน  และ
ระยะเวลาการทํางานที่ตางกัน มีความพึงพอใจในการ 

 
ปฏิบัติงานแตกตางกัน ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
0.05 (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉล่ียและความแตกตางระหวางปจจัย
ตางๆ กับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงาน  
ของบุคลากร 

  

 

 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   
ผู วิจัยพบประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายผลไว         
ณ  ที่น้ี  ดังน้ี 
         ปจจัยจูงใจ   โดยสรุป  บุคลากรมีระดับความ     
พึงพอใจตอการปฏิบั ติงานในภาพรวมในระดับ      
ปานกลาง  ซึ่งตามทฤษฎีแลวปจจัยจูงใจมีผลทําให   
คนเกิดความพอใจในงานที่ทํา  พบวา บุคลากรมีระดับ
ความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจในระดับมากในดาน
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ดานลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ  และดานความรับผิดชอบ (ภาพท่ี  1) แสดงให
เห็นวา บุคลากรซึ่งสวนใหญเปนอาจารยที่เนนการสอน
ทางวิชาชีพ   มีความรูสึกว าได ใชความรู ในการ
ปฏิบัติงาน  ไดใชความสามารถเฉพาะตน  งานท่ีทําตรง
กับความรูที่ไดศึกษามา   ตรงกับความตองการ  ทาทาย
ตรงกับความถนัดและมีโอกาสใชความคิดริ เริ่ม
สรางสรรค  รวมถึงไดรับความเช่ือถือและไววางใจ   
ในงานท่ีรับผิดชอบ โดยไมตองควบคุมอยางใกลชิด 
ระดับความรับผิดชอบในงานที่ ไดรับมอบหมาย
เพียงพอกับความตองการ  โอกาสแสดงความสามารถ
ไดรับผิดชอบในงานอยางเต็มที่  การตัดสินใจหรือ
แกไขปญหาในงานของตนเองสําเร็จ และรูสึกเปนสวน
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หน่ึงของความสําเร็จในงาน รวมถึงผลสําเร็จของงาน
เปนไปตามเปาหมายท่ีตองการสอดคลองกับ [2]         
ไดกลาวถึงปจจัยพ้ืนฐานในการสรางความพึงพอใจ  
ในการปฏิบั ติงานไว  ดัง น้ี  1)  การให เ กียร ติและ
ตระหนักในผลงานที่ไดกระทํา 2) เปนงานท่ีควรแก
ความสนใจ ทาทายความสามารถ 3) การทํางานเปน
กลุมที่มีการประสานงานเปนอยางดี 4) มีอิสระในการ
วินิจฉัยปญหา และ [3] ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจท่ีจะสราง
ความพึงพอใจในการทํางานใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
สิ่งจูงใจดังกลาวมีองคประกอบสําคัญ 1) โอกาสของ
บุคคลที่ ไมเก่ียวกับวัตถุ หมายถึง โอกาสท่ีบุคคลจะ
ไดรับ   เชน  การไดรับการยอมรับนับถือ   เกียรติยศ 
ช่ือเสียงความกาวหนาในหนาที่การงาน 2) การ
ตอบสนองในเชิงอุดมคติ   ไดแก  การที่หนวยงานได
เปดโอกาสใหบุคลากรไดสนองอุดมการณของตนเอง  
เชน  ความภูมิใจที่ไดแสดงฝมือ ความรูสึกพอใจที่ได
ทํางานอยางเต็มความรูความสามารถ 3) การเปดโอกาส
ใหทุกคนมีสวนรวมรับผิดชอบอยางกวางขวาง   ไดแก  
การสรางใหบุคคลมีความรูสึกวาตนเปนคนสําคัญ   
ของหนวยงานทุกคนเปนสวนหน่ึงของงาน 
         ปจจัยอนามัย  บุคลากรมีระดับความพึงพอใจ  
ในระดับปานกลาง  ซึ่งตามทฤษฎีแลวปจจัยอนามัย 
เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความไมพอใจในงาน   พบวา        
มีระดับความพึงพอใจตอปจจัยอนามัยในระดับมาก  
ในด า นคว ามสั ม พันธ กั บ เ พ่ื อนร ว ม ง าน  ด า น
ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา  และดานตําแหนง
หนาที่ในหนวยงาน (ภาพท่ี 1)  เน่ืองจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  มีบุคลากรไมมากนัก   
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ดังน้ัน ทําให
บุคลากรมีความใกลชิดสนิทสนมกันเปนอยางดี  มีการ
ชวยเหลือกันทั้งในเรื่องงานและสวนตัว มีกิจกรรม  
กีฬาสันทนาการใหทํารวมกัน  แมวาในแตละวิทยาเขต
จะอยูหางไกลกันก็ตาม ดังที่ [4] สรุปองคประกอบที่
เก่ียวของกับการทํางาน ดังน้ี สภาพแวดลอมทางสังคม
คนงานจะรูสึกสบายใจและมีขวัญกําลังใจดีถาหากวา
เขาทํางานอยูในกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เชน       

มีความสนใจคลายคลึงกัน  มีการศึกษาเหมือนกัน  
รวมท้ังลักษณะของเช้ือชาติ  ศาสนา  ตลอดจนสภาพ
สิ่งแวดลอมจากครอบครัว  คนงานจะมีขวัญกําลังใจดี  
ถาหากเขามีทีมทํางานที่ฉลาด  มีประสิทธิภาพ  มีความ
รวมมืออยางดีภายในกลุม   ทุกคนในกลุมยอมรับ      
ทุกคนในกลุมรูจักหนาที่ของตน  มีความรับผิดชอบ     
มีความสัมพันธดี ดังที่ [5] ไดเนนวาเพ่ือนรวมงานเปน
องคประกอบที่จะสงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจ   
ที่ มี ต อ ก า ร ทํ า ง าน  ถ าห ากมี เ พ่ื อนร วม ง าน ท่ีมี
ความสามารถสูง  พรอมที่จะใหความชวยเหลือคนอื่น
และมีความเปนมิตร ก็อาจมีความพึงพอใจในสภาพ 
การทํางาน ในทางตรงกันขามถาหากมีเพ่ือนรวมงาน  
ที่ดอยความสามารถ  พ่ึงพาอาศัยอะไรไมไดและ        
ไมเปนมิตร ก็อาจเปนสาเหตุที่ทําใหไมมีความสุขใน
การทํางานไปดวย 
         บุคลากรมีระดับความพึงพอใจตอปจจัยอนามัย
ในระดับนอยในดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา
ในอนาคต  อาจเน่ืองจากบุคลากรที่สวนใหญเปนอัตรา
จางหรือลูกจางช่ัวคราว  ซึ่งไมมีความมั่นใจตองานที่
ตนปฏิบัติวาจะมีความม่ันคง  ตลอดทั้งมีความกาวหนา
เปนไปอยางไร เหมือนกับที่ [4] ไดเนนวาโอกาสที่จะ
กาวหนา เปนองคประกอบอันหน่ึงที่คนทํางานมีขวัญ
กําลังใจสูงหรือตํ่า  คนงานจะมีขวัญกําลังใจสูงถา    
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนหรือความชอบโดย
พิจารณาจากการทํางาน  ความสําคัญกอนหลังมี
กฎเกณฑที่แนนอน  ซึ่ งคนงานทุกคนจะไดทราบ
ลวงหนาแลว  ทําใหคนงานมีความทะเยอทะยานสูงขึ้น   

         ดังน้ัน  ปจจัยอนามัยซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิด 
ความไมพอใจในงานท่ีทําได  ดังน้ัน ผูบริหารควรมี
การกําหนดสูทางการเล่ือนตําแหนงใหชัดเจน มีความ
เสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือนตําแหนง รวมถึง
หลักเกณฑในการเล่ือนตําแหนงตองมีความยุติธรรม
และเปนไปตามหลักคุณธรรม   การกําหนดหลักเกณฑ
หรือพิจารณาตัวบุคคลใหรับตําแหนงที่สูงขึ้น ตอง
คํานึงถึงประโยชนขององคเปนหลัก เพ่ือที่จะรักษา
สมดุลระหวางปจจัยจูงใจและปจจัยอนามัยใหได  
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เพราะตามทฤษฎีสองปจจัยแลวการรักษาสมดุลของ
สองปจจัยน้ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
และยังผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
ตอไป 
         การศึกษาถึงความแตกตางระหวางปจจัยตางๆ 
กับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
         1) บุคลากรท่ีมีตําแหนงงานตางกัน มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ดวยระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ  0.05  จากกการวิจัยพบวาตําแหนงผูบริหารมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด  และลูกจางช่ัวคราวมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด (ตารางท่ี 2) เปนไปตามที่ 
[6]  ศึกษาพบวาความพึงพอใจในการทํางานของคนจะ
เพ่ิมขึ้นเมื่อตําแหนงหนาที่ในการงานของคนสูงเพ่ิมขึ้น  
และจากการศึกษาของ [7] ผลปรากฏวา  ระดับอาชีพที่
สูงหรือพวกที่อยูในวิชาชีพ  เชน  งานวิศวกร แพทย  
หรือการทํางานในสํานักงานมักจะมีความสุข และมี
ความพึงพอใจในงานมากกวา  ผูที่อยูในระดับอาชีพ  
ตํ่ากวา  เชน พนักงานไรฝมือ หรือกรรมกรในโรงงาน  
สวน [7] ไดวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพกับ
ความตองการความมั่นคงปลอดภัยและโอกาสในการ
แสดงออกและ  พบวา  ผูที่ มีอา ชีพตํ่า  มักมีความ
ปรารถนาในเรื่องของความม่ันคงในการทํางาน         
ในดานตัวแปรตําแหนงงานในองคการมีความสัมพันธ
กับความม่ันคงในการทํางานหากผูที่มีตําแหนงงานสูง  
ยอมที่จะมีความมั่นคงในการทํางานมากกวา     
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและความแตกตางระหวางตําแหนง

งานกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 
 
 
 

 

         2) บุคลากรที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ  
0.05 โดยที่บุคลากรท่ีมี เงินเดือนมากกวา  30,000  บาท      
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด   และบุคลากรที่มีเงินเดือน
นอยกวา 10,000 บาท  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด 
(ตารางท่ี3) เปนไปตามที่ [7] พบว าป จจั ยเรื่ องของ
ผลตอบแทนมีผลตอความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต [8] ได
กลาววา รายไดสวัสดิการมีผลตอความพอใจในงาน [6] ได
ศึกษา   เรื่อง ความรูสึกมั่นคงในการทํางานของลูกจาง
เอกชน :  ศึกษาเฉพาะกิจการอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผาชาย
และเด็กชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา คาจางมี
ความสัมพันธกับความรูสึกมั่นคงในการทํางานสูง สวน
เรื่องของสิ่งจูงใจอันเปนผลเก้ือกูลใหผูปฏิบติังาน 
 

ตารางท่ี 3 แสดงคาเฉล่ียและความแตกตางระหวางรายได
ตอเดือนกับระดับความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

 

         3) ระยะเวลาการทํางาน   มีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ดวยระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
โดยท่ีบุคลากรที่มีระยะเวลาทํางาน 16 – 20  ป              
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด และบุคลากรที่มี
ระยะเวลาทํางาน  6 – 10  ป  มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
ตํ่าสุด (ตารางท่ี 4) การท่ีบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ
ทํางานนอยมีความพึงพอใจนอยกวาบุคลากรท่ีทํางาน
มานานกวา  อาจมีผลจากหลายอยางซึ่งแนนอนวา
บุคลากรที่ทํางานมานานยอมมีตําแหนงหนาที่สูงกวา
และมีรายไดสูง  และยังผลถึงความม่ันคงแลว จึงมี
ความพึงพอใจสูงน่ันเอง  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษา
ของ  [7] ที่พบวาระยะเวลาการปฏิบั ติงานมีความ 
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สัมพันธกับความพึงพอใจในงาน   และการจะมีความ 
สัมพันธเปนเชิงบวกหรือเชิงลบน้ันจะขึ้นอยูกับสถานะ
ของงาน เชน บางงานไดรับการยกยองจากสังคมหรือ
งานที่ปฏิบัติเกิดความรูสึกมั่นใจ   เปนตน  อีกตัวแปร
หน่ึงที่พบวา  มีความสัมพันธกับความม่ันคงในการ
ทํางาน  เน่ืองจากผูที่ทํางานยอมมีความพอใจที่จะ
ปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวคิดของ [9] พบวา ผูที่อายุ
การทํางานมากกวา 5 ป ไมมีความตองการเปล่ียนงาน
แตมีความกังวลในเรื่องการบริหารงาน อายุการทํางาน
ที่สูงขึ้นกับหนาที่ของพนักงานขาย  ซึ่งจะไมมีความ
มั่นคงในการทํางานในอนาคต  อัตราการลาออกเปน
สัญลักษณของการตองการเปล่ียนแปลงงานที่ดีกวา 
[10] พบวา ระยะเวลาในการทํางานเปนตัวแปรที่สงผล
ตอความพึงพอใจและความพึงพอใจน้ันจะสงผลตอ
ความคิดที่จะลาออกจากองคการ  

         บุคลากรมีความคิดเห็นวาปจจัยที่ชวยสงเสริม
หรือกระตุนใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมาก
ที่สุดคือ  เพ่ือนรวมงาน  รองลงมาเปนอันดับสอง คือ 
การท่ีหนวยงานมีสวัสดิการท่ีดี  ปจจัยที่เปนสาเหตุให
เกิดความทอถอยในการทํางานมากท่ีสุด คือ ผูบริหาร
ขาดความยุติธรรม รองลงมา คือ การมีภาระงานที่    
มากเกิน สถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบันควรไดรับการ
ปรับปรุงแกไขในเรื่อง อุปกรณควรทันสมัย  ครบถวน
และพรอมใชงาน และมีความเห็นวาครอบครัวมีสวน
สงเสริมใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานใน
การเปนกําลังใจ มากที่สุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคาเฉลี่ยและความแตกตางระหวางระยะเวลา 
การทํางานกับระดับความพึงพอใจของบุคลากร 
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ความผูกพันในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) 

 
เบญจมาภรณ  ทับทอง1 

 

บทคัดยอ—   การศึกษาความผูกพันในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด 
(มหาชน) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความผูกพันและเปรียบเทียบความผูกพันในองคการ จําแนกตามตัวแปร     
ปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางที่ใชเปนพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานไมนอยกวา 1 ป ใน 2 กลุมงาน คือ กลุม
สํานักงาน และกลุมขาย จํานวน 271 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 

1. ความผูกพันในองคการอยูในระดับสูง โดยมีความผูกพันในองคการดานความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน    
เพ่ือประโยชนขององคการสูงที่สุด 

2. ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหความผูกพันในองคการแตกตางกัน ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา  และ
อายุงาน โดยตัวแปรอายุ และวุฒิการศึกษา มีผลทําใหความผูกพันในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการแตกตางกัน          
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สวนตัวแปรอายุงานมีผลทําใหความผูกพันในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สําหรับตัวแปรคาตอบแทนไมพบความแตกตางใดๆ 

จากผลการวิจัยดังกลาว ผูบริหารหรือหนวยงานที่เก่ียวของควรจะมีการผลักดันนโยบายที่สามารถ  
สรางความม่ันใจใหกับพนักงานวา การปฏิบัติงานอยูในองคการจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเองได   
เชน การปรับเพ่ิมลําดับขั้นของตําแหนงงาน การเปดโอกาสใหสามารถกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิมของตน      
เปนตน และควรทําการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกถึงปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความผูกพันในองคการจากบุคคลดังกลาวตอไป 

คําสําคัญ  ความผูกพันในองคการ 

1. บทนํา 
         ในการที่จะพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา 
และเกิดความมั่นคงภายใตสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน อีกทั้งการแขงขันทางธุรกิจของหลายๆ องคการ 
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จุดมุงหมายที่สําคัญของการ
บริหารงานในองคการใหมีประสิทธิภาพน้ันอยูที่         
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคตรงตามเปาหมาย    
ที่กําหนดไว ปจจัยที่ตองคํานึงถึงมากที่สุดคือ “คน” 
 

         1สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล   
999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170   
E-mail: benjamaporn.tub@gmail.com 

 
         แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10     
(พ .ศ .  2550-2554)  และแผนแมบทด านแรงงาน             
(พ.ศ. 2550-2554) ยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา” ทําใหองคการตองหันมาตระหนักถึงความสําคัญ
ในเรื่องของ “การบริหารจัดการคนในองคการ” มากยิ่งขึ้น
เพ่ือสรางคนในองคการใหมีคุณคา (Value Creation)  
สร างความได เปรี ยบในการแข งขั น (Competitive 
Advantage) ดังน้ัน หนาที่ที่สําคัญของผูบริหารองคการ   
ก็คือการดูแลเอาใจใส  และกระตุนให ผูปฏิบั ติงาน          
ในองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ        
เพ่ือสรางและเพ่ิมขีดความสามารถขององคการใหสามารถ
คงความไดเปรียบ ในการแขงขันของเวทีระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและในระดับโลก สวนผูปฏิบัติงานเอง         
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ก็ตองทํางานเพ่ือตอบสนองตอความตองการขององคการ
เชนกัน            

         สภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีตกตํ่า  ในปจจุบัน 
รวมถึงสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง
ภายในประเทศ สงผลใหทุกองคการตองมีการปรับตัว 
และเตรียมพรอมที่จะรับมือกับสถานการณ ทั้งน้ีเพ่ือ
รักษาความอยูรอดของธุรกิจไว จากผลการสํารวจพิเศษ
บริษัทตางๆ ทั่วประเทศ ทั้งที่ เปนบริษัท ขนาดใหญ 
(Large Enterprises : LEs) และบริษัทขนาดกลางและ 
ขนาดยอม (Small and Medium  Enterprises : SMEs)    
เรื่อง การปรับตัวของธุรกิจและการจางงานในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย พบวา ในชวงครึ่งหลังของป พ.ศ. 2551 
เกือบรอยละ 90 ของผูประกอบการไดปรับตัวเพ่ือรับมือ
กับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการผลิต และลดตนทุนการผลิต รองลงมาปรับตัวดวย
การบริหารจัดการสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และการแสวงหาตลาดใหมเพ่ือชดเชยการสงออกที่ลดลง
จากคําสั่งซื้อของลูกคาหลัก[1]  ซึ่งสอดคลองกับการ
สอบถามขอมูลจากผูประกอบการภายใตโครงการ
แลกเปล่ียนขอมูลเศรษฐกิจและธุรกิจ ระหวางธนาคาร
แหงประเทศไทยและนักธุรกิจที่พบวา  ผูประกอบการ   
จะปรับลดคาใชจายขององคการ โดยเฉพาะตนทุน       
ดานพนักงาน เริ่มจากการปรับลดเวลาการทํางานลวงเวลา
เปนลําดับแรก จากน้ันจะลดการทํางานของแรงงาน
ประเภทสัญญาจาง Contract Out และลดเวลาทํางาน     
ของพนักงานประจํา ซึ่งหากสถานการณยังไมดีขึ้น      
คอยพิจารณาการเลิกจาง [2] แตความอยูรอดเพียงอยาง
เดียวคงไมใชเปาหมายแหงความสําเร็จขององคการ  
เพราะถึงแมวาองคการจะสามารถฝาฟนวิกฤติเศรษฐกิจ
ไปได แตถาสภาพขององคการภายหลังวิกฤติสงผลให
องคการตองสูญเสียบุคลากรท่ีดีและมีศักยภาพสูงไป 
คงเหลือไวแตบุคลากรท่ีดี แตไมคอยมีคุณภาพ ยอมสงผล
ใหองคการไมสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดตามปกติ [3] 
 

         การรักษาบุคลากรท่ีดี  ที่มีศักยภาพสูงใหอยู กับ
องคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่องคการตองเผชิญ  
กับวิกฤติจึงเปนสิ่งที่องคการควรตองคํานึงถึง ทั้งน้ี  

เพราะการที่องคการตองสูญเสียบุคลากรเหลาน้ีไปดวย
สาเหตุ  ใดก็ตาม ยอมเทากับว าองคการไดสูญเสีย
ทรัพยากรที่มีคาไป ในขณะเดียวกันองคการยังตอง
รับภาระในการสรรหา คัดเลือก ฝกอบรม และพัฒนา
บุคลากรที่เขามาทดแทน ความรูความชํานาญที่บริษัทได
ถายทอดใหกับบุคลากรไดสูญเสียไป ซึ่งกวาที่องคการ  
จะสามารถพัฒนาบุคลากรท่ีเขามาทดแทนใหมีศักยภาพ
ทัดเทียมกับบุคลากรเดิมไดน้ัน องคการตองสูญเสีย
ทรัพยากรตางๆ ทั้งในรูปของตัวเงิน และเวลาแทนที่จะ  
ใชไปในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ [4] 
 

         ดังน้ัน สิ่ งที่องคการตองตระหนักอยู เสมอ คือ 
องคการจะสรางและสงเสริมใหบุคลากรเกิดความผูกพัน
ในองคการไดอยางไร เพ่ือใหองคการสามารถใชศักยภาพ
ของบุคลากรไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  และสอดคลอง 
ไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจขององคการ กลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการโดยรวม [5] โดยเฉพาะในสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอย ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยความ
ทุมเท เสียสละของคนในองคการเพ่ือนําพาองคการ        
ใหผานพนวิกฤติไปใหได และจะทําอยางไรใหบุคลากร
ยอมรับในเปาหมาย คานิยมขององคการ และพรอมที่จะ
ทุมเทพลังความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค  และเปาหมายที่องคการกําหนด           
ในขณะเดียวกันก็พรอมที่จะธํารงรักษาไวซึ่งการเปน
สมาชิกขององคการ [6] นอกเหนือจากคุณประโยชน   
ของความผูกพันในองคการของพนักงานที่จะเกิดกับ
องคการแลว ยังสงผลในภาพรวมของประเทศอีกดวย    
ในรูปของการลดคาใชจายที่ เกิดจากการเปล่ียนงาน 
(Voluntary Turnover) ของคนในประเทศ และการเพ่ิม
ผลผลิตของประเทศ [7] จึงเห็นไดวาความผูกพันใน
องคการเปนคุณสมบัติที่มีคา ทําใหองคการสามารถฟนฝา
อุปสรรคยามวิกฤติ ชวยใหธุรกิจสามารถยืนหยัดอยูได 
และในขณะเดียวกันก็ยังเปนการสรางความแข็งแกรง    
ใหระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  
 

         บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) เปน
บริษัทในกลุมผลิตภัณฑสายอาหารในเครือบริษัท 
สหพัฒนพิบูลย จํากัด ที่กอต้ังโดย ดร.เทียม โชควัฒนา 
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เริ่มทําธุรกิจในป พ.ศ. 2523 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ    
ผลิตและจัดจําหนายขนมปงและผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ทัดเทียมสากลภายใตตรา “ฟารมเฮาส” 
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินธุรกิจบริษัทมีการเจริญโตอยาง
ตอเน่ือง  ปจจุบันบริษัท เพรซิ เดนท เบเกอรี่  จํากัด 
(มหาชน) มีโรงงานผลิตสินคาจํานวน 3 โรงงาน และ  
ศูนยกระจายสินคากระจายอยู ในกรุงเทพมหานคร  
ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก    
และภาคใต  รวม 33 สาขา มีพนักงานรวมท้ังสิ้น 3,412 คน 
(ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2552) ปจจุบันถือไดวาบริษัท 
เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) เปนผูนําอันดับหน่ึง
ในตลาด ขนมปงและเบเกอรี่ ทั้งในดานเทคโนโลยีใน  
การผลิตที่ถือวาทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และมีศักยภาพการผลิตรวมสูงสุดในประเทศ 
รวมทั้งการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินคาทุกช้ิน 
ตลอดจนความสามารถทางดานการกระจายสินคาทั่ว
ภูมิภาคของประเทศแบบวันตอวัน [8] 
 

         สภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยูในภาวะถดถอย
อยางเชนในปจจุบัน ถึงแมวาจะไมสงผลกระทบตอ
บริษัทอยางรุนแรงแตก็ทําใหบริษัทตองมีการปรับตัว
เพ่ือใหสามารถแขงขันและอยูรอดในสภาวะเชนน้ีได 
พนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงาน     
ที่สังกัดอยูในกลุมงานขาย ซึ่งถือไดวาเปนพละกําลังหลัก
ของบริษัท เพราะเปรียบเสมือนเปนผูหารายไดเขาสู
องคการ จึงตองรับภาระหนาที่รับผิดชอบงานท่ีมากขึ้น
เพ่ือใหสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไว ในขณะเดียวกัน     
ก็ตองแสวงหาลูกคาใหม เพ่ือชดเชยกับคําสั่งซื้อของลูกคา
หลักที่ลดลง ประกอบกับบริษัทมีการขยายสาขาอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหการกระจายสินคาครอบคลุมทั่วภูมิภาค
ของประเทศ สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงโยกยายพนักงาน
ไปตางสาขา ซึ่งบอยครั้งเปนการยายไปยังตางภาค        
ตางพ้ืนที่  ตางภูมิ ลําเนา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอวิถี       
การดําเนินชีวิต กอใหเกิดปญหาครอบครัว  และอาจสงผล
ใหพนักงานตองลาออกจากองคการไปในที่สุด  
 
 

         จากสถิติอัตราการลาออกของพนักงานในชวง 3 ป   
ที่ผานมาแสดงใหเห็นวา อัตราการลาออกของพนักงาน 
อยูในระดับสูงติดตอกัน (ป 2549 = 39.13%  ป 2550 = 
28.59%  และป 2551 = 25.46%) (ที่มา : ฝายทรัพยากร
บุคคล บริษัท เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน), 2552) 
ซึ่งพนักงานที่ลาออกเหลาน้ัน สวนหน่ึงเปนพนักงาน       
ที่ดี มีความรู มีความสามารถ เปนทรัพยากรที่มีคุณคา         
เมื่อพนักงานลาออกไปจึงสงผลใหบริษัทตองสูญเสีย
บุคลากรอันจะทําประโยชนใหแกองคการ กอใหเกิด
ความลาชาในการพัฒนาองคการ และอาจทําใหไม
สามารถบรรลุสูเปาหมายขององคการไดในที่สุด  
 

         จากสาเหตุที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยในฐานะท่ี
ปฏิบั ติงานอยู ในฝ ายทรัพยากรบุคคลของ  บริษัท           
เพรซิเดนทเบเกอรี่ จํากัด (มหาชน) จึงมีความสนใจที่     
จะศึกษาเรื่อง ความผูกพันในองคการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ บริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) 
เน่ืองจากเปนตัวแปรที่จะทําใหองคการสามารถธํารงรักษา
บุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถไวใหอยูกับองคการ
ตอไป เปนการลดภาระงานท้ังทางดานการบริหารจัดการ 
การฝกอบรม และการพัฒนาบุคลากร โดยคาดหวังวา
ผลการวิจัยจะสามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนแนวทางในการ
สรางความผูกพันในองคการแกพนักงานในอนาคต อีกทั้ง
เพ่ือเปนการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงของบริษัทไว      
อันจะสงผลใหบริษัทมีความมั่นคงเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการแขงขันในอุตสาหกรรมตอไป 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) โดยใชแบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางและ
พัฒนาข้ึนโดยกําหนดกรอบแนวความคิดในการสราง
แบบสอบถามจากเน้ือหา ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
         ตอนที่  1 ขอมูลป จจั ยส วนบุคคลของผู ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย วุฒิการศึกษา อายุงาน      
กลุมงาน และคาตอบแทน มีลักษณะคําถามแบบปด 
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(Close ended) โดยมีคําตอบเตรียมไวใหผูตอบ
แบบสอบถามตอบในลักษณะใหเลือกตอบ (Check list) 
สวนคําถามเก่ียวกับขอมูลอายุ  เปนลักษณะคําถาม      
แบบเปด (Opened ended) ใหผูตอบแบบสอบถาม       
เขียนตอบตามความเปนจริง  
         ตอนที่ 2 ระดับความผูกพันในองคการ ประกอบดวย  
การยอมรับนโยบาย และเปาหมายในการบริหารงาน    
ขององคการ ความเต็มใจที่จะทํางานเพ่ือประโยชน      
ขององคการ และความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิก   
ขององคการ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา (Rating Scale)      
5 ระดับ ตามมาตราวัดของลิเคิรท 
         ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มีลักษณะคําถาม
แบบเปด (Open ended) ใหผูตอบแบบสอบถามเขียนตอบ
ตามความคิดเห็นของตน 
         ประชากรท่ีใช คือ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท 
เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานอยู
ระหวางเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552  
และมีอายุงานนับจากวันเริ่มงานไมนอยกวา 1 ป ใน 2 
กลุมงาน คือ กลุมสํานักงาน และกลุมขาย จํานวนรวม
ทั้งสิ้น 836 คน สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน [9]    
ที่ระดับความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยาง .05 ได    
กลุมตัวอยางจํานวน 271 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถาม 
ดวยตนเองสําหรับกลุมตัวอยางกลุมสํานักงาน และ       
ขอความรวมมือจากหัวหนางานฝายงานขาย เพ่ือแจก
แบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางกลุมขาย  แลวขอรับ
กลับภายในเดือนกรกฎาคม 2552 ซึ่งเปนระยะเวลา            
4 สัปดาห จากน้ันนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา
ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณ จากน้ันนําไปทําการ
วิเคราะหขอมูล โดย 

1. ระดับความผูกพันในองคการของวิเคราะห โดยใช
สถิติรอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

 

2. เปรียบเทียบความผูกพันในองคการตามตัวแปรที่
ศึกษา โดยการทดสอบคาที (t-test) สําหรับตัวแปรที่มี       
2 กลุม และวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มีมากกวา 2 กลุม 

3. เปรียบเทียบความแตกตางของตัวแปรที่ศึกษา 
เปนรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe Test) 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         ระดับความผูกพันในองคการพบวา พนักงานระดับ
ปฏิบัติการบริษัท เพรซิเดนทเบเกอร่ี จํากัด (มหาชน)       
มีระดับความผูกพันในองคการในภาพรวมอยูในระดับสูง 
(คาเฉล่ีย 3.90) โดยมีระดับความผูกพันในองคการ       
ดานความเต็มใจท่ีจะทํางาน เพ่ือประโยชนขององคการ 
สูงที่สุด (คาเฉล่ีย 4.05) สําหรับความผูกพันในองคการ
ดานการยอมรับนโยบายและเปาหมายขององคการ       
และดานความตองการท่ีจะคงอยูเปนสมาชิกขององคการ 
มีระดับความผูกพันในองคการเทากัน (คาเฉล่ีย 3.83) 
         อยางไรก็ตาม แมวาความผูกพันในองคการท้ัง         
3 ดานจะมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูงทุกดาน แตเปน     
ที่นาสังเกตวาในดานความตองการที่จะคงอยูเปนสมาชิก
ขององคการมีขอความผูกพันในองคการจํานวน 2 ขอที่ได
คะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ซึ่งไดแก ขอคําถามที่ 21 
(ถาทานมีโอกาสเปล่ียนงานทานยินดีเปล่ียนทันที) 
คะแนนเฉล่ีย (3.03) และขอคําถามที่ 25 (ทานรูสึกไมได
ประโยชนเทาที่ควรถาตองทํางานในบริษัทน้ีตอไป
เรื่อยๆ) คะแนนเฉลี่ย (3.21) ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวา 
สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการขยายสาขาอยางตอเน่ือง
เพ่ือใหการกระจายสินคาครอบคลุมทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ สงผลใหมีการเปล่ียนแปลงโยกยายพนักงาน  
เ พ่ือความเหมาะสมใหไปปฏิบั ติ งานที่สาขาใหม             
ซึ่งบอยครั้งเปนการยายไปยังตางภาค ตางพ้ืนที่ ตาง
ภูมิลําเนา  ซึ่งอาจสงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิต 
กอใหเกิดปญหาภายในครอบครัวของพนักงานตามมาได 
พนักงานระดับปฏิบัติการ จึงมีความจําเปนตองมอง
หาทางเลือกอื่นๆ ในการทํางานไวบาง  และถามีโอกาส 
ได เ ลือกปฏิบั ติ งานในภูมิ ลํ า เนาเ ดิมของตนแล ว    
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พนักงานระดับปฏิบัติการจึงยินดีที่จะเปล่ียนงานในทันที 
ประกอบองคการไมมีนโยบายในการปรับเพ่ิมลําดับขั้น
ของตําแหนงงานใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการในบาง
ตําแหนง เชน พนักงานขาย และพนักงานขับรถ นอกเสีย
จากวาพนักงานทั้ง 2 ตําแหนงที่กลาวมาน้ัน จะมีผล     
การปฏิบัติงานที่โดดเดนกวาพนักงานคนอื่นๆ ในสาขา
และหัวหนางานพิจารณาแลวเห็นวาเปนบุคคลที่มี     
ความเหมาะสม มีความสามารถเปนที่ยอมรับจึงจะ
สามารถกาวขึ้นสูตําแหนงงานที่สูงขึ้น ซึ่งมีเพียงตําแหนง
รองหัวหนาสาขา และตําแหนงหัวหนาสาขารองรับ
เทาน้ัน แตก็มีโอกาสเปนไปไดนอย เพราะตําแหนงงาน  
ที่สามารถรองรับไดมีสัดสวนที่แตกตางกันมาก ทําให
พนักงานขาย และพนักงานขับรถ ซึ่งเปนพนักงานสวน
ใหญที่เปนผูตอบแบบสอบถามเกิดความรูสึกวาไมไดรับ
ความเจริญกาวหนาในหนาที่การงานเทาที่ควร สงผลให
คะแนนเฉล่ียความผูกพันในองคทั้ง 2 ขอที่กลาวมาแลว
ขางตนอยูในระดับปานกลาง  
         เปรียบเทียบความผูกพันในองคการของพนักงาน
ระดับปฏิบั ติการบริษัท เพรซิ เดนท เบเกอรี่  จํ ากัด 
(มหาชน) จําแนกตามตัวแปรปจจัยสวนบุคคล ไดแก  อายุ 
วุฒิการศึกษา อายุงาน และคาตอบแทน พบวา 
         อายุที่ตางกัน มีความผูกพันในองคการแตกตางกัน 
การท่ีอายุมีผลตอความผูกพันในองคการดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยเห็นวา นาจะเปนเพราะพนักงานระดับปฏิบัติการ   
ที่มีอายุ  30 ปขึ้นไป ตระหนักดีวาอายุที่ เพ่ิมมากขึ้น      
เปนอุปสรรคในการแสวงหางานใหม ซึ่งแตกตางไปจาก
พนักงานที่มีอายุระหวาง 25-30 ป ซึ่งยังมีอายุไมมาก   
และยังคงเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ประกอบกับ
พนักงานที่มีอายุมากมักจะมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
ทางครอบครัวที่เพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย จึงมีความตองการ
ที่จะทํางานอยูภายในองคการ  ที่มีความมั่นคงเพื่อเปน
หลักประกันใหกับชีวิตของตนเอง และครอบครัววาจะ 
ไมลําบาก ดังน้ัน การที่พนักงานที่มีอายุมากจะตัดสินใจ
ลาออกจากองคการเดิมซึ่งมีความมั่นคง  มีการเติบโตอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือไปเริ่มตนกับองคการใหม จึงเปนสิ่งที่
ตัดสินใจไดยาก สอดคลองกับ มิทเชลลและลารสัน [10] 

ที่ไดอธิบายวา ลักษณะสวนบุคคลทางดานอายุ ระยะเวลา
ในการปฏิบั ติงานในองคการ และระดับการศึกษา             
มีความสัมพันธกับความผูกพันในองคการ  
         วุฒิการศึกษาตางกัน มีความผูกพันในองคการ
แตกตางกัน การท่ีวุฒิการศึกษามีผลตอความผูกพันใน
องคการดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวา นาจะเปนเพราะ
พนักงานปฏิบั ติการท่ีมี ระดับการศึกษาที่ ตํ่ ากว า     
ปริญญาตรี ตระหนักดีวาตนเองมีทางเลือกในการทํางาน
นอยกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
เพราะวุฒิการศึกษาถือเปนอุปสรรคอยางหน่ึงของ        
การแสวงหางานใหม อีกทั้งคาตอบแทนและสวัสดิการ
ตางๆ ที่พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีระดับการศึกษาตํ่า
กวาปริญญาตรีไดรับจากองคการ เมื่อเทียบกับพนักงาน  
ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับเดียวกันกับองคการอื่นแลว    
ถือวาอยูในอัตราที่สูงกวา ดังน้ัน การท่ีพนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่มี วุฒิการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี        
จะคิดลาออกจากองคการเดิมเพ่ือไปเริ่มงานกับองคการ
ใหม  โดยไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการที่ เทากัน     
หรือมากกวาจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดยาก สอดคลองกับผล
การศึกษาของ สมใจ ดานศิริสมบูรณ และวศินี  บูรณกิจ 
[11] ที่พบวา ปจจัยดานระดับการศึกษาที่แตกตางกัน       
มีความสัมพันธต อระดับความผูกพันในองคการ    
แตกตางกัน 
         อายุงานตางกัน มีความผูกพันในองคการแตกตาง
กัน การท่ีอายุงานมีผลตอความผูกพันในองคการดังกลาว
ขางตน ผู วิจัยเห็นวานาจะเปนเพราะโดยปกติแลว
พนักงานที่มีอายุงานมาก จะไดรับอัตราคาตอบแทน
มากกวาพนักงานที่มีอายุงานนอยกวา ประกอบกับ
พนักงานที่มีอายุงานมากมักจะมีอายุที่ เ พ่ิมมากขึ้น        
ตามไปด วย  ซึ่ งจะส งผลใหพนักงานมีการสั่ งสม
ประสบการณในชีวิตและในการทํางานสูง ทําใหผล     
การปฏิบั ติ งานอยู ใน เกณฑ ดี เป นที่ ยอมรั บของ
ผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน สอดคลองกับอัลเลน 
และเมเยอร [12] ที่กลาวถึงความผูกพันในองคการที่     
เกิดจากการคิดคํานวณของบุคคล โดยมีพ้ืนฐานอยูบน
ตนทุนที่บุคคลใหกับองคการ และผลตอบแทนที่บุคคล
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ไดรับจากองคการ หรือการรับรู ถึงผลประโยชนที่        
อาจสูญเสียไปหากออกจากองคการ เปนความผูกพัน     
ในองคการอันเน่ืองมาจากการลงทุน  (Continuance 
Commitment)  
         คาตอบแทน ไมมีผลทําใหความผูกพันในองคการ
แตกตางกัน ผูวิจัยเห็นวา นาจะเปนเพราะพนักงานระดับ
ปฏิบัติการคํานึงถึงเรื่องความมั่นคงขององคการเปนหลัก 
รวมถึงสวัสดิการต างๆ  ที่ องคการจัดใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของพนักงานได ประกอบกับ
ในชวงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศที่ตกตํ่า สงผลให
หลายองคการตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจ 
โดยเนนที่การปรับลดรายจายขององคการ โดยเฉพาะ
ตนทุนดานพนักงาน องคการเองถึงแมจะไดรับผลกระทบ
อยางหลีกเล่ียงไมได แตก็ไมไดมีนโยบายที่จะเลิกจาง
พนักงานหรือแมแตการลดคาตอบแทนหรือสวัสดิการ
ของพนักงาน ดังเชนที่ปรากฏในองคการอ่ืนๆ การคงอยู
เปนสมาชิกขององคการแมจะไมไดรับคาตอบแทนท่ี
เพ่ิมขึ้น แตการไดรับคาตอบแทนในอัตราเดิมทามกลาง
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่าก็ทําใหพนักงานระดับปฏิบัติการ
ตองยึดเหนี่ยวไวกอน ดังน้ันคาตอบแทนจึงไมมีผล       
ตอความผูกพันในองคการ  
4. สรุปผลการวิจัย 
         ความผูกพันในองคการอยู ในระดับสูง โดยมี     
ความผูกพันในองคการดานความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน    
เพ่ือประโยชนขององคการสูงที่สุด 
         ตัวแปรปจจัยสวนบุคคลที่ทําใหความผูกพันใน
องคการแตกตางกัน ไดแก อายุ วุฒิการศึกษา  และอายุงาน 
โดยตัวแปรอายุ และวุฒิการศึกษา มีผลทําใหความผูกพัน
ในองคการของพนักงานระดับปฏิบัติการแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 สวนตัวแปร อายุงาน
มีผลทําใหความผูกพันในองคการของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สําหรับตัวแปรคาตอบแทนไมพบความแตกตางใดๆ 
          

         จากผลการวิจัยดังกลาว ผูบริหารหรือหนวยงาน     
ที่ เก่ียวของควรจะมีการผลักดันนโยบายที่สามารถ       
สรางความม่ันใจใหกับพนักงานวา การปฏิบัติงานอยูใน
องคการจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับตนเอง
ได เชน การปรับเพ่ิมลําดับขั้นของตําแหนงงาน การเปด
โอกาสใหสามารถกลับไปปฏิบัติงานในภูมิลําเนาเดิม  
ของตน เปนตน และควรทําการศึกษาวิจัยแบบเจาะลึก   
ถึงปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความผูกพันในองคการจาก
บุคคลดังกลาวตอไป 
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ปจจัยที่มีอทิธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยว 
ชาวตางประเทศ พ.ศ. 2532-2551 

 

สุพัฒนา   เตโชชลาลัย1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย และเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเท่ียว     
ชาวตางประเทศ แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
โดยใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ต้ังแตป พ.ศ. 2542 – 2551 สวนที่ 2 ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการ
ทองเที่ยวในประเทศไทย ใชขอมูลทุติยภูมิ ต้ังแตป พ.ศ. 2532 – 2551 ดวยวิธีการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ  
(Multiple Regression Analysis) อยูในรูปของลอการิธึมธรรมชาติ (Natural Logarithm)  

ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานพบวา  แนวโนมจํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศลดลงต้ังแตป              
พ.ศ. 2547 - 2551 โดยมีนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียและญี่ปุนเขามามากที่สุด นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ    
25 – 34 ป นักทองเที่ยวแถบเอเชียประกอบอาชีพเกษตรกร สวนนักทองเที่ยวแถบตะวันตกประกอบอาชีพนักวิชาการ 
นักทองเที่ยวสวนใหญเคยมาทองเที่ยวในประเทศไทยแลวและเดินทางมาดวยตนเอง สวนใหญมาเพ่ือพักผอน รายได
สวนใหญมาจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวเกาหลีมียอดคาใชจายเฉล่ียสูงที่สุด โดยนักทองเที่ยว
ชาวสหราชอาณาจักรมีวันพักเฉล่ียสูงสุด 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการทองเท่ียวในประเทศไทย พบวา ผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศ
เบื้องตน (PPP) มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เกาหลี สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอเมริกาที่เดินทางมาประเทศไทย สวนผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตน (PPP) ไมมีความสัมพันธ   
กับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุน จีนและออสเตรเลีย สําหรับดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศเกาหลี จีนและสหรัฐอเมริกา แตไมมีความสัมพันธกับจํานวน
นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน สหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย สําหรับจํานวนประชากรมีความสัมพันธ     
ในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุน จีนและออสเตรเลีย  นอกจากน้ียังมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศเกาหลีและสหรัฐอเมริกา แตไมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยว
จากประเทศมาเลเซียและสหราชอาณาจักร อยางไรก็ตามอัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศและเหตุการณ
วิกฤตการณทางการเมืองในประเทศไทยไมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวทุกประเทศท่ีเดินทางมาประเทศไทย 

คําสําคัญ  อุปสงคการทองเที่ยว 
 
 

         สาขาวิชาการเงิน ภาควิชาบัญชีและการเงิน  
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
2  ถ.นางล้ินจี่ แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท: +66(2)-287-9600 
E-mail: Suphattana.t@rmutk.ac.th 
 
 
 

 

1. บทนํา 
         ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาการ
ทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญอยางมากตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ  เน่ืองจากการทองเที่ยวกอใหเกิดการ   
จางงาน สรางอาชีพ และกระจายรายไดสูทองถ่ินที่เปน
แหลงทองเที่ยวน้ันๆ สําหรับประเทศไทยนักทองเที่ยว
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ชาวตางประเทศนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวเปน
จํานวนมาก นักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทาง   
เข ามาทอง เที่ ยวในประเทศไทยสูงสุด  7  อันดับ 
ประกอบดวย นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย ญี่ปุน 
เกาหลี  จีน  สหราชอาณา จักร  ออสเตร เ ลียและ
สหรัฐอเมริกา นักทองเที่ยวเหลาน้ีเปนสวนหน่ึงที่ชวย
สร างรายได ใหแกภาคธุ ร กิจการทอง เที่ ยวและ
ประชาชนท่ีอยูยังแหลงทองเที่ยวตางๆ สงผลใหรายได
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มขึ้น และมีสวนชวย
ลดการขาดดุลการชําระเงินของประเทศ จากขอมูลที่
กลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยประสงคที่จะศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขา
มาทองเ ท่ียวในประเทศไทย  และศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในประเทศไทยของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศ เพ่ือเปนประโยชนตอ
ภาครัฐบาลและภาคธุรกิจการทองเที่ยวใชในการ
วางแผน และกําหนดกลยุทธการตลาดทองเท่ียวให
สอดคลองกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
2. วิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
         1. ตารางขอมูลพ้ืนฐานของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ  

2. ตารางปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ที่มีอิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในประเทศไทย 

3. ตารางจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 lnQMAt = -5.684 + 0.751lnYMAt          (1)          
   (-4.014)** (13.825)** 

 

เมื่อผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตน 
ของประเทศมาเลเซีย(PPP) (YMat) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1  ทําให
จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทาง   
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.751 

 
  

 lnQJPt = -417.335 + 23.110lnNJPt (2)                          
    (-13.179)** (13.613)**     
 

         เมื่อจํานวนประชากรของประเทศญี่ปุน (NJPt) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
ญี่ปุนที่เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
รอยละ 23.110 
  
lnQKOt = 219.440 + 4.365lnYKOt - 4.816lnCKot 

   -18.471lnNKOt    (3)        
(3.392)** (6.172)** (-3.319)** (-3.905)** 
 

เมื่อผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตนของ
ประเทศเกาหลี (PPP) (YKOt) เพ่ิมขึ้นรอยละ1 ทําให
จํานวนนักทองเท่ียวจากประเทศเกาหลีที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.365 

เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบ (CKOt) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
เกาหลีที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง
รอยละ 4.816  

เมื่อจํานวนประชากรของประเทศเกาหลี(NKOt) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
เกาหลีที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง
รอยละ 18.471 

 

    lnQCHt =  -294.699–2.193lnCCHt+14.693lnNCHt (4)
    (-13.345)** (-4.734)**    (13.930)** 
 

เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบ (CCHt) 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
จีนที่ เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยลดลง         
รอยละ 2.193  

เมื่อจํานวนประชากรของประเทศจีน  (NCHt) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
จีนที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 
รอยละ 14.693 

 lnQUKt = -70.947 + 2.980lnYUKt            (5)         
          (-26.550)** (31.371)**     
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         เมื่อผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตนของ
ประเทศสหราชอาณาจักร (PPP) (YUKt) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 
ทํ าให จํ านวนนักทอง เที่ ยวจากประ เทศสหราช 
อาณาจักรที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 2.980  

 lnQAUt = -70.458 + 4.959lnNAUt (6)
                       (-7.781)** (9.174)**     
 

         เมื่อจํานวนประชากรของประเทศออสเตรเลีย 
(NAUt) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ประเทศออสเตรเลียที่ เ ดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 4.959 
  

 lnQUSt =  -10.045+4.352lnYUSt - 1.270lnCUSt  
  – 5.529lnNUSt  (7)        
  (-0.647)  (6.676)** (-3.898)**(-3.143)** 
 

         เมื่อผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา(PPP) (YUSt) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1  
ทําใหจํานวนนักทองเท่ียวจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่
เดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 
4.352  
 

         เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบ (CUSt) 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ลดลงรอยละ 1.270 
 

         เมื่อจํานวนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NUSt) เพ่ิมขึ้นรอยละ 1 ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยลดลงรอยละ 5.529   

         จากผลการวิเคราะหขอมูลขางตน ทําใหทราบถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในประเทศ
ไทยของนักทองเที่ ยวชาวตางประเทศ  ผลที่ไดมี
บางสวนตรงตามสมมติฐานและบางสวนไมตรงตาม
สมมติฐาน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 

         สมมติฐานขอท่ี  1  “ผลิตภัณฑประชาชาติใน
ประเทศเบ้ืองตน  (PPP) มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ี    
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย” 
 

         1. ผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตน (PPP) 
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยว
จากประเทศมาเลเซีย เกาหลี  สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับ
งานวิจัยของฉัตรชัย ปานเฟอง [1] พบวา ผลิตภัณฑ 
มวลรวมภายในประเทศที่แทจริงมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศ 
สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา  และสอดคลอง 
กับแนวคิดของฉลองศรี   พิมลสมพงศ  [2] และศิริ     
ฮามสุโพธิ์ [3] กลาววา ประเทศที่มีเศรษฐกิจดียอม
เอื้ออํานวยใหคนเดินทางมากขึ้นเพ่ือไปเจรจาติดตอ
ธุรกิจ ไปประชุม ไปศึกษาหาความรู หรือไปพักผอน  
 

         2. ผลิตภัณฑประชาชาติในประเทศเบื้องตน 
(PPP) ไมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ประเทศญี่ปุน จีน และออสเตรเลียที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว จากแนวคิดของหมอมหลวงตุย ชุมสาย [4] 
กลาวถึงความรูสึกของคนที่มีตอการทองเที่ยวแตกตาง
กันไป บางคนแมจะมีรายไดสูง แตก็ไมเห็นวาการ
ทองเที่ยวเปนความตองการสําคัญของชีวิต 
 

         สมมติฐานขอท่ี  2  “อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ระหวางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน   
กับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทาง     
เขามาทองเที่ยวในประเทศไทย” 
 

         อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
มา เล เซี ย  ญี่ ปุ น   เ ก าห ลี  จีน  สหราชอาณาจั กร 
ออสเตรเ ลีย  และสหรัฐอเมริกาที่ เ ดินทางเข ามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ต้ังไว สอดคลองกับงานวิจัยของเอกวัฒน เดชสกุล  
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[5] พบวา  อัตราแลกเปล่ียนไมมีความสัมพันธกับ
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศที่เดินทางมายัง      
ประเทศไทย  
 

         สมมติฐานขอท่ี  3 “ดัชนีราคาผูบริโภค  โดย
เปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย” 
 

         1 .  ดั ช นี ร าค า ผู บ ริ โภคโดย เปรี ยบ เที ยบมี
ความสัม พันธ ในทิศทางตรงกันข าม กับจํ านวน
นักทองเที่ยวจากประเทศเกาหลี จีน และสหรัฐอเมริกา
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรทิพย  อิสริยานนท [6] พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค 
โดยเปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับจํานวนนักทองเที่ยว และฉลองศรี พิมลสมพงศ [2] 
กลาววา ราคาการทองเที่ยวมีผลกระทบตออุปสงค   
การทองเที่ยว ถาราคาการทองเที่ยวที่จุดหมายปลายทาง
ไมแพงมากนักก็จะดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมา
ทองเที่ยว  
 

         2 .  ดัชนีราคาผูบริโภคโดยเปรียบเทียบไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ
มาเลเซีย ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลียที่ 
เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเน่ืองมาจากมีเหตุผลอื่นๆ   
ที่สนับสนุนตอจํานวนนักทองเท่ียว ดังเชน แนวคิด 
ของหมอมหลวงตุย  ชุมสาย [4] กลาววา ความรูสึก
เก่ียวกับราคาของบริการการทองเที่ยวจะแปรเปล่ียนไป
ตามกาลเวลาและสถานที่มากยิ่งกวาราคาของสินคา
และบริการอ่ืนๆ  
 

         สมมติฐานขอท่ี 4 “จํานวนประชากรของประเทศ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศท่ีเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย” 
 

         1. จํานวนประชากรของประเทศนักทองเที่ยว        
ชาวตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน    
กับจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุน  จีนและ

ออสเตรเลียที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว และสอดคลองกับ
แนวคิดของศิริ ฮามสุโพธิ์ [3] กลาววา จํานวนของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความตองการเดินทางทองเที่ยว
ไปตามสถานที่ตางถ่ินเพ่ิมมากขึ้น 
 

         2. จํานวนประชากรของประเทศนักทองเที่ยว        
ชาวตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
กับจํ านวนนักทอง เที่ ยวจากประเทศเกาหลีและ
สหรัฐอเมริกาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว อาจเน่ืองมาจาก
มีปจจัยอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากการศึกษา  จากงาน
วิเคราะหตลาดตางประเทศ  พบวา  นักทองเ ท่ียว        
ชาว เกาหลี เห็นว าประ เทศไทยอยู ในระยะใกล            
ซึ่ ง นักทอง เที่ ย ว นิยม เ ดินทางใกลบ าน  รวมทั้ ง
นักทองเที่ยวสหรัฐอเมริกาเห็นวาไทยมีแหลงทองเที่ยว
หลากหลาย  สามารถตอบสนองความตองการของ
นักทอง เที่ ย วได [7] จากป จจั ย ดั งกล าวจึ งทํ า ให
นักทอง เที่ ยวประเทศเหล า น้ี เข ามาทอง เที่ ยวใน  
ประเทศไทย 
 

          3. จํานวนประชากรของประเทศนักทองเที่ยว
ชาวต า งประ เทศไมมี ความสัม พันธ กับจํ านวน
นักทอง เที่ ยวจากประเทศมาเล เซีย  และสหราช
อาณาจักรที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย   
ซึ่ ง ไม เ ป นไปตามสมม ติฐ านที่ ต้ั ง ไว  ทั้ ง น้ี อ าจ
เน่ืองมาจากปจจัยอื่นๆ  ที่นอกเหนือจากการศึกษา    
ตามแนวคิดของศิริ ฮามสุโพธิ์ [3] กลาววา ความสะดวก 
ทางดานการคมนาคมนับวาเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริม
ทําให เ กิดการทองเที่ ยว  เชน  ประเทศมาเลเซียมี    
พรหมแดนติดตอกับประเทศไทย ทําใหการเดินทาง
สะดวกรวดเร็ว และมีการเพ่ิมเที่ยวบินจากประเทศ 
สหราชอาณาจักรมาประเทศไทยสรางความสะดวก
และรวดเร็วในการเดินทาง [7] ปจจัยตางๆ เหลาน้ี     
ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศเพ่ิมขึ้น  
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         สมมติฐานขอท่ี 5 “เหตุการณวิกฤตการณทาง
การเมืองในประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ       
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย” 
 

         เหตุการณวิกฤตการณทางการเมืองในประเทศ
ไทยไมมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ประ เทศมา เล เซี ย  ญี่ ปุ น   เ ก าห ลี  จีน  สหราช - 
อาณาจักร ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาที่เดินทาง  
เขามาทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ังไว อาจเน่ืองมาจากปจจัยอื่นๆ โดย
ฉลองศรี พิมลสมพงศ [2] กลาววา ปจจัยทางภูมิศาสตร 
(Geographic Factors) เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ     
อุปสงคการทองเท่ียว เชน นักทองเท่ียวจากประเทศ    
ที่มีอากาศหนาวนิยมเดินทางมาพักผอนในประเทศไทย 
เพราะมี อ ากาศอบอุ น  อย า งไร ก็ตาม  บุญหลิบ   
พานิชชาติ [8] กลาวอีกวา นโยบายดานความสัมพันธ
ร ะหว า งประ เทศ เปนป จ จั ยที่ ส ง ผลต อ จํ านวน
นักทองเที่ยวตางประเทศเชนกันจากปจจัยตางๆ ที่กลาว
มาขางตนสงผลใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทย แมวาประเทศไทยจะเกิด
หรือไมเกิดเหตุการณวิกฤตการณทางการเมืองใน
ประเทศไทยก็ไมไดสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 

4. สรุปผลการวิจัย 
         4.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่เดินทางเขามาทองเที่ยว
ในประเทศไทย 
         แนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
เพ่ิมขึ้นในระยะแรก และลดลงในระยะหลัง 
นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเขามาทองเที่ยว      
ในประเทศไทยมากที่สุด นักทองเท่ียวสวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุ 25 – 34 ป มีอาชีพเกษตรกร ลูกจางและ
นักวิชาการ นักทองเที่ยวเหลาน้ีเคยมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยแลว และเดินทางมาดวยตนเอง               
มาทองเที่ยวเพ่ือพักผอน นอกจากน้ีรายไดจากการ

ทองเที่ยวสวนใหญมาจากนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน    
สวนนักทองเท่ียวชาวเกาหลีมีคาใชจายเฉล่ียสูงที่สุด 
ในขณะท่ีนักทองเที่ยวชาวสหราชอาณาจักรมีจํานวน
วันพักเฉล่ียมากที่สุด 
         4.2 สรุปผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตออุป
สงคการทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ พ.ศ. 2532-2551 
         จากการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑประชาชาติใน
ประเทศเบื้องตน  (PPP) มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนนักทองเท่ียวจากประเทศมาเลเซีย 
เกาหลี  สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกาที่ เ ดิน
ทางเข ามาทอง เที่ ยวในประเทศไทย  สวนอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ และเหตุการณ
วิกฤตการณทางการ เ มืองในประเทศไทย  ไมมี
ความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ 
ที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 

ขอเสนอแนะ 
1. จากผลการวิจัย พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญ

เปนเพศชาย มีอายุ 25 – 34 ป ซึ่งเปนกลุมคนทํางาน
แลว ดังน้ันควรเนนกิจกรรมการทองเที่ยวที่ทาทาย  
และการทองเที่ยวแบบผจญภัย เชน การปนหนาผา  
การแขงรถ การลองแกง การตกปลา  

2. จากผลการวิจัย พบวา แนวโนมของผลิตภัณฑ
ประชาชาติในประเทศเบ้ืองตน (PPP) มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเท่ียวจากประเทศ
มาเลเซีย เกาหลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  
ที่ เ ดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย  ดังน้ัน
ภาครัฐบาล และภาคธุรกิจการทองเที่ยวควรมีการ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดเพ่ือดึงดูดนักทองเที่ยว 
เชน การดํานํ้าชมปะการัง  ชมหิ่งหอยยามค่ําคืน พักคาง
คืนกับชาวบาน พรอมชมวิธีการทําอาหารไทยเพ่ือ
สุขภาพ สปาเพ่ือสุขภาพ และการบําบัดเพ่ือผอนคลาย
รางกาย 

3. จากผลการวิจัย พบวา ดัชนีราคาผูบริโภค โดย
เปรียบเทียบมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศเกาหลี  จีน  และ
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สหรัฐอเมริกาที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 
ดังน้ัน ภาครัฐบาล และภาคธุรกิจการทองเที่ยวควร
รวมมือกันจัดกิจกรรมการทองเที่ยวตางๆ ใหคุมคาเงิน
ของนักทอง เที่ ยว  เชน  การซื้อสินค าปลอดภาษี                 
การทองเที่ยวราคาถูก 
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รูปแบบการปลูกฝงวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เชียงราย 

 

วรัทยา   สุภารัตน 1 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยเรื่อง รูปแบบการปลูกฝงวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลลานนา เชียงราย  เพ่ือสรางรูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และศึกษาแนวทางการมีสวนรวมในการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจร   
ของผูบริหาร หัวหนางานพัฒนาวินัย อาจารยที่ปรึกษา อาจารยผูสอน สโมสรนักศึกษา นักศึกษา และเจาหนาที่จราจร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา     เชียงราย โดยการทดลองใชกับนักศึกษาปการศึกษา 2552  จํานวน      
2,099 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุมตัวอยางนักศึกษา จํานวน 340 คน    
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษา  พบวา   
1) ความคิดเห็นตอรูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา  เชียงราย รวม 4 ประการ  พบวา 1) การจัดทําฐานขอมูลทะเบียนผูขับขี่ยานพาหนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44  2) การจัดการสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการจราจร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย      
เทากับ 4.11   3) การจัดกิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.17  4) การมีสวนรวมจากทุกฝายในการปลูกฝงวินัยตามกฎจราจร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27  
2) แนวทางการมีสวนรวมในการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของผูบริหาร หัวหนางานพัฒนาวินัย อาจารย        
ที่ปรึกษา อาจารยผูสอน สโมสรนักศึกษา นักศึกษา และเจาหนาที่จราจรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงราย พบวา การทําใหโครงการบรรลุผลสําเร็จไดตองมาจากความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย  ต้ังแตการระดมความคิด  
การรวมปฏิบัติ ตอการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจร 

คําสําคัญ  รูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจร  การปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา 
 

1. บทนํา 
 

         ปจจุบันปญหาการจราจร สงผลกระทบตอความ
เป นอยู ข อ งประชาชนในวงกว า ง  ทั้ ง ใน พ้ืนที่
ก รุ ง เทพมหานคร  และต า งจั งห วัดทั่ วประ เทศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่มีปริมาณการจราจรสูงใน
พ้ืนที่ที่ เปนยานการคาและที่ที่มี ชุมแออัดมีการใช
ยวดยานพาหนะจํานวนมากสงผลใหเกิดการจราจร 
 

         1สาขาวิชาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและ    
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  
99 หมู 10 ต. ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120  
โทรศัพท: +66(53)-72-9600 โทรสาร: +66(53)-72-9607  
E-mail:  supika_s@hotmail.com 

 
 
ติดขัดในชวงช่ัวโมงเรงดวน สงผลกระทบตอผูที่สัญจร
ไปมา และกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจรได  ซึ่งเปนปญหา 
ที่สําคัญของประเทศไทย และนับวันจะทวีความรุนแรง
มากย่ิงขึ้น กอใหเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน
จํานวนมหาศาลในแตละป ในจังหวัดเชียงรายอัตรา 
การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนมีเพ่ิมมากขึ้น ดูไดจาก
สถิติการเกิดอุบั ติ เหตุบนทองถนนในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ตัวอยางเชน ศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนไดเปดเผยถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
และผูเสียชีวิตในชวงการรณรงค 7 วันอันตราย เทศกาล
ปใหม 2552 วามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั่วประเทศ   
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รวม 368 ครั้ง มีผูไดรับบาดเจ็บรวม 400 คน  เสียชีวิต 
22 คนโดยจังหวัดที่มีผูเสียชีวิตรวมสูงสุด คือ จังหวัด
เชียงราย 15 คน จึงเห็นไดวาอุบัติเหตุเปนสิ่งที่ไม
สามารถคาดการณไดวาจะเกิดขึ้นเม่ือใด เปนสิ่งที่สราง
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินอยางมาก  หนทางท่ี
จะแกไขหรือลดการเกิดอุบัติเหตุที่ดีที่สุดในขณะน้ี      
ก็คือ การชวยกันปองกันและการไมประมาทในเรื่อง
ของยานพาหนะ จึงเปนสิ่งหน่ึงที่ถูกเพงเล็งวาเปนตัว
ก อ ให เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ  ย านพ าหนะช นิ ด น้ั น  คื อ
รถจักรยานยนต  ซึ่งในปจจุบันมีกระจายอยูทั่วไป      
ในทุกแหงทั่วประเทศ พรอมๆ กับการเกิดอุบัติเหตุ 
ของรถจักรยานยนตก็ขยายตัว โดยเฉพาะต้ังแตชวง 
2535 เปนตนมา การขยายตัวเปนไปอยางรวดเร็ว โดยที่
ไมมีใครรูแนชัดวา ตนเหตุที่แทจริงของปญหาคืออะไร 
กันแน  [5 ] ในสวนของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี         
ราชมงคลลานนา เชียงราย ไดประสบปญหาในเรื่อง
การขับขี่ ย านพาหนะของนั กศึ กษา ในสถา บัน
เชนเดียวกัน เพราะการเดินทางของนักศึกษาสวนใหญ
จะใชรถจักรยานยนต จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงราย ป พ.ศ.2550 - 2551 พบวา มีผูประสบอุบัติเหตุ
ที่เปนเพศชาย จํานวน 22 ราย และเพศหญิง จํานวน     
7 ราย และเสียชีวิตจํานวน 1 ราย แมวาอุบัติเหตุ           
ที่เกิดขึ้นสวนใหญมักเกิดบริเวณพ้ืนที่นอกมหาวิทยาลัย  
แต เปนประเด็นที่ ช้ีให เห็นถึงการท่ีมหาวิทยาลัย        
ตองใหความสําคัญตอการปลูกฝงวินัยจราจรภายใน   
รั้วมหาวิทยาลัยกอน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไมปฏิบัติ
ตามกฎจราจร  ทั้งเจตนาและไมเจตนา  จากปญหา
ดังกลาว จึงจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการปลูกฝง
วิ นั ย  ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม กฎ จ ร า จ ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ขึ้น 
เ พ่ือตองการปลูกฝงคุณสมบัติที่ พึงประสงคของ
นักศึกษาใหเปนคนดี และเคารพวินัย ขอบังคับใน   
การปฏิบัติตนใหเปนไปตามระเบียบของสังคมตอไป 
 
 
 

2. วิธีการวิจัย 
         ขั้นที่ 1 ประชุมระดมความคิดรวมกัน  โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวม ระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย  
คือ ผูบริหาร หัวหนางานพัฒนาวินัย อาจารยที่ปรึกษา 
อาจารย ผูสอน  สโมสรนักศึกษา  นักศึกษา  และ 
เจาหนาที่จราจรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงราย ในการกําหนดรูปแบบกิจกรรมการ
ปลูกฝงวินัย การปฏิบัติตามกฎจราจร รวม 4 ประการ  
อันไดแก  (1) การจัดทําฐานขอมูลทะเบียนผูขับขี่
ยานพาหนะที่ใชในการสัญจรไปมาในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย (2) การจัดการ
สภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับการจราจร (3) การจัด
กิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร  
(4) การมีสวนรวมจากทุกฝายในการปลูกฝงวินัยการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร การรณรงค และประชาสัมพันธ 

          ขั้นที่ 2 นํารูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติ 
ตามกฎจราจร ทดลองใชในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงราย ขั้นที่ 3 สรางเคร่ืองมือเพ่ือ
ประเมินผล และหาแนวทางการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติ
ตามกฎจราจรของนักศึกษาท่ีเหมาะสม ประชากร คือ  
นักศึกษาที่เปนเจาของยานพาหนะที่ใชในการสัญจร 
ไปมาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงราย  ปการศึกษา 2552  จํานวนทั้งสิ้น 2,099 คน   
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Yamane 
(Taro Yamane. 1973 : 125) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95%  
และความผิดพลาดสูงสุดที่ยอมใหเกิด 5% หรือ0.05  
ไ ด ข น า ด ข อ ง ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง เ ท า กั บ  3 4 0  ค น                   
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
3. ผลและการอภิปรายผล 
         จากแนวทางของรูปแบบการปลูกฝ ง วิ นัย       
การปฏิบัติตามกฎจราจร 4 ประการ ดําเนินการ คือ 
        1. จัดทําฐานขอมูลทะเบียนผูขับขี่ยานพาหนะใน
มหาวิทยาลัย โดยใชระบบสารสนเทศ เปนเครื่องมือใน
การจัดเก็บขอมูล ดวยการประชาสัมพันธเชิญชวนให
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นักศึกษา ผูขับขี่ยานพาหนะในมหาวิทยาลัย  เขาไปทํา
ก า ร ก รอกข อ มู ล ผ า นท า ง ร ะบบ เ ว็ บ ไซต ข อ ง
มหาวิทยาลัย  จากขอมูลจํานวนนักศึกษาปการศึกษา  
2552  มีจํานวนทั้งสิ้น 2,099 คน พบวา นักศึกษาให
ความรวมมือเขาไปกรอกขอมูลผูขับขี่ยานพาหนะ     
ในมหาวิทยาลัยจาํนวน 1,405 คน คิดเปน 66.94 % ของ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด   
         2. การจัดการสภาพแวดลอมที่ เ ก่ียวของกับ
การจราจรใหเหมาะสม ไดแก การตัดแตงตนไมที่     
บดบังเสนทาง หรือปายจราจร และจัดทําปายจราจรท่ี
เหมาะสม ไดดําเนินการ ปรับปรุงปายเกา  และจัดทํา
ปายใหม ติดต้ังเพ่ิมเติมบางจุด ซึ่งไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานอาคารสถานที่ กองบริหารทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย และ
ชวยดําเนินการติดต้ังปายไวนิลประชาสัมพันธและ
รณรงคใหความรูความเขาใจ  (ขนาด 2  X 6.5 เมตร) 
จํานวน 4 ปาย ไดแก บริเวณทางเขามหาวิทยาลัย 1 จุด 
บริ เวณหนาอาคารตางๆ  2  จุด  ไดแกอาคารคณะ
บริหารธุ ร กิจและศิลปศาสตร  และอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร ระหวางเสนทางจากอาคารคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ไปอาคารโยธา 1 จุด  

         3. การจัดกิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรมการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร ไดมีการดําเนินการประสานงาน
กลุมงานกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพ่ือขอ
ความรวมมือในการสอดแทรกการใหความรูในเรื่อง
เ ก่ี ย ว กับ วิ นั ยก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎจร าจรภ า ย ใน
มหาวิทยาลัย, การใชรถใชถนน, การขับขี่อยาง
ปลอดภัย เพ่ือใหผูขับขี่ยานพาหนะมีความรูความเขาใจ
ที่ถูกตอง ในแตละโครงการ อันไดแก โครงการวัน 
ไหวครู, โครงการพี่ดูแลนอง, โครงการประกวดดาว
เดือน โครงการ Just say no. งาน Marketing Night   
ของหลักสูตรการตลาด และจัดโครงการรณรงคการ 
ขั บขี่ ป ลอด ภั ย  ในค าบ กิ จก ร รมด ว ย  จ ากก า ร
สังเกตการณเบื้องตน นักศึกษาสวนใหญใหความสนใจ
และเกิดการรับรู  มีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น       
การซักถามขอสงสัยตางๆ  เ ก่ียวกับการจราจรใน

มหา วิทย า ลั ย  สรุ ปผลการ ดํ า เ นินง านจากการ
สังเกตการณ พบวา นักศึกษาช้ันปที่ 1 ซึ่งเปนนักศึกษา
ใหม สวนใหญมีความต้ังใจในการรับรู มีการซักถาม
ความเขาใจ  มากกวา นักศึกษา ป 2,3,4  เน่ืองจากเปน
นักศึกษาเก า  จึงไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร     
พรอมกันน้ันไดจัดทําเอกสาร  คูมือและสต๊ิกเกอร    
โดยเอกสารคูมือแผนพับทําการแจกแกนักศึกษาใน 
การจัดโครงการวันไหวครู, สต๊ิกเกอรรณรงคแจกให
นักศึกษาที่มาลงทะเบียนผูขับขี่ยานพาหนะทุกคน   
โดยมารับที่หองงานกิจกรรมนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา   
         4. การมีสวนรวมจากทุกฝายในการปลูกฝงวินัย
ตามกฎจราจร ไดดําเนินการขอความรวมมือไปยัง
อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษาใหสอดแทรก
เน้ือหาความรูการขับขี่ที่ปลอดภัย, วินัยการจราจรของ
มหาวิทยาลัย หรือประสบการณที่พบเห็นเก่ียวกับ
การจราจรใหนักศึกษาไดทราบในการเรียนการสอน 
แตละรายวิชา และขอความรวมมือในการประพฤติตน
เปนแบบอยางการขับขี่อยางมีวินัย อันเปนการปลูกฝง
หรือกระตุนชักจูงใหนักศึกษาไดทราบถึงผลดีในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร และผลเสียของการฝาฝน ผลการ
ดําเนินงานโดยการสุมสัมภาษณนักศึกษาทั้ง 2 คณะ 
พบวา อาจารยผูสอน และอาจารยที่ปรึกษา ใหความ
รวมมือในการสอดแทรกเรื่องดังกลาวในการเรียน   
การสอน แตเปนบางรายวิชาสําหรับดานเจาหนาที่
จราจรของมหาวิทยาลัยไดขอความรวมมือใหเจาหนาที่
จราจรคอยแนะนํา  ตักเตือนนักศึกษาที่ยั งปฏิบั ติ         
ไมถูกตอง เชน การจอดรถกีดขวางทางจราจร การจอด
รถซอนคัน การขับขี่ยอนศร การซอนทาย 3 คน การใช
โทรศัพทมือ ถือขณะขับขี่  ฯลฯ  พบวา  นักศึกษา
บางสวนยอมรับฟงคําตักเตือนและปฏิบัติตามดวยดี  
ห ลั ง จ า ก น้ั น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ด ว ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม  
(Questionnaire) เพ่ือวัดความคิดเห็นตอรูปแบบการ
ปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  
รวม 4 ประการ โดยพบวา ระดับความคิดเห็นดาน   
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การจัดทํ าฐานขอมูลทะเบียนผูขับขี่ ยานพาหนะ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.44 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การสอบถามขอมูล
ทะเบียนผูขับขี่มีความครบถวน ระบบการจัดการขอมูล
เขาใจงาย ไมซับซอน ระบบขอมูลจะสามารถพัฒนาให
เหมาะสมมากย่ิงขึ้น การจัดทําฐานขอมูลทะเบียน   
และบันทึกความผิดกฎจราจรกอใหนักศึกษาเกิด      
การรับรูและปฏิบัติตามกฎจราจรมากขึ้น และสามารถ
กรอกขอมูลไดสะดวก ไมยุงยาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.53  4.52  4.49  4.34  และ 4.32 ตามลําดับ[4] ระดับ
ความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมสรางเสริมพฤติกรรม
การปฏิบัติตามกฎจราจร โดยรวมอยูในระดับมาก       
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา  การจัดประชุมสรางความรูความเขาใจไดรับ
ความรวมมืออยางดีจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย   
รอ งล งม า  ได แ ก  ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมสร า ง เ ส ริ ม
ประชาสัมพันธ /รณรงคอย างตอ เ น่ือง  คูมือขับขี่
ปลอดภัยมีเน้ือหากระชับ อานเขาใจงาย การจัดประชุม
สรางความรูความเขาใจทําใหสามารถปฏิบั ติตาม      
กฎจราจรไดดีขึ้น การสอดแทรกวินัยจราจรในแตละ
กิจกรรมของ นักศึ กษา มีจํ านวนครั้ งที่ เ พี ย งพอ           
การสอดแทรกวินัยจราจรในแตละกิจกรรมของ
นักศึกษามีความเหมาะสม การจัดกิจกรรมสรางเสริม
กอใหนักศึกษาเกิดการรับรูและปฏิบัติตามกฎจราจร
มากขึ้น รูปแบบสต๊ิกเกอรสวยงาม สะดุดตา และปาย
ประชาสัมพันธ/รณรงค สวยงาม เดน สะดุดตา โดยมี
คาเฉล่ีย 4.69  4.61  4.49  4.45  4.44  4.31  4.03  3.37   
และ 3.11 ตามลําดับ [1] ระดับความคิดเห็นดานการ    
มีสวนรวมจากทุกฝายในการปลูกฝงวินัยตามกฎจราจร  
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27   
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ไดรับความรวมมือ   
เปนอยางดีจากทุกฝายที่มีสวนไดสวนเสีย รองลงมา 
ไดแก กอใหเกิดการรวมกันสรางและปลุกจิตสํานึก   
ในการปฏิบัติตามกฎจราจร อาจารยที่ปรึกษามีการ
สอดแทรกเน้ือหาวินัยจราจรใหแกนักศึกษา การมีสวน
รวมจากทุกฝายกอใหนักศึกษาเกิดการรับรูและปฏิบัติ
ตามกฎจราจรมากขึ้น รูปแบบการปลูกฝงวินัยจราจร 

แกนักศึกษา สามารถสรางจิตสํานึก และปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการปฏิบัติตามกฎจราจร อาจารยผูสอนมี  
การสอดแทรกเน้ือหาวินัยจราจรในการเรียนการสอน   
รูปแบบการปลูกฝงวินัยจราจรแกนักศึกษา สามารถ  
ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา และเกิดการ
พัฒนาตนเองจากทุกฝายเพ่ือเปนแบบอยางการขับขี่
อยางมีวินัยแกนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ีย 4.49  4.45  4.44  
4.40  4.36  4.31  4.25 และ 4.03 ตามลําดับ [3] และ
ขอมูลพฤติกรรมการใชยานพาหนะในมหาวิทยาลัย
ของนักศึกษา ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใช
ยานพาหนะในมหาวิทยาลัยของนักศึกษา หลังการ
ทดลองใชรูปแบบการปลูกฝงวินัย การปฏิบัติตามกฎ
จราจรของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีการปฏิบัติใน 
การขับขี่ดวยความเร็วไมเกินกําหนดตามเครื่องหมาย
จราจร รอยละ 99.41[2] รองลงมา นักศึกษาใหสัญญาณ
ไฟเล้ียวทุกครั้งกอนทําการเล้ียว รอยละ 98.52 นักศึกษา
ไมขับรถแขงกันภายในมหาวิทยาลัย รอยละ 97.65   
นักศึกษาไมขับขี่ ในขณะที่มึนเมา  รอยละ  96.76  
นักศึกษาไมมีการซอนทายเกินกําหนด รอยละ 93.24  
นักศึกษาไมใชโทรศัพทเคล่ือนที่ขณะขับขี่ รอยละ  
61.75 เมื่อถึงทางแยกนักศึกษาจะลดความเร็วของรถ
และดูความปลอดภัยทุกครั้งกอน รอยละ 55 นักศึกษา 
มีการจอดรถอยางเปนระเบียบเรียบรอย รอยละ 23.53  
นักศึกษาไมมีการขับขี่ยอนศร หรือผิดชองทาง รอยละ  
12.35 และนักศึกษาสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถจักรยานยนตหรือคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่
รถยนต รอยละ 0.88 ตามลําดับ ขอเสนอแนะอื่นๆ ตอ
รูปแบบการปลูกฝงวินัยการปฏิบัติตามกฎจราจรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ได  
แกควรทําการรณรงคโครงการอยางตอเน่ืองไปตลอด   
เพราะในปการศึกษาใหม จะมีนักศึกษาใหมเขามาอีก,   
จัด กิจกรรมตรวจ เ ช็คสภาพรถมอเตอร ไซค ใน
มหาวิทยาลัย, ควรปรับสภาพพ้ืนผิวถนนในบางจุดให
เรียบ  เพราะเปนดินโคลนในฤดูฝน ฯลฯ, จัดใหมีการ
อบรมกฎจราจรและจัดสอบทําใบขับขี่แกนักศึกษา  
เปนตน 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         เ พ่ื อ ให พฤ ติกรรมการ ใช ย านพาหนะใน
มหาวิทยาลัยของนักศึกษามีการปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น 
มหาวิทยาลัยจึงควรสงเสริม  สนับสนุน  และเพ่ิม
มาตรการกรณีที่นักศึกษาฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการจราจรภายในมหาวิทยาลัย  โดยมี
บทลงโทษเปนลําดับขั้นตอไป และแนวทางการปลูก 
ฝง วิ นัยการปฏิบั ติตามกฎจราจรของนักศึกษาที่
เหมาะสม ของผูมีสวนไดสวนเสีย แตละบทบาท ไดแก 
ผูบริหาร ควรกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนอยางตอเน่ือง 
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอตอการดําเนินการและ
จัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาดูแลทั้งในเรื่องของการ
ควบคุม การจัดระเบียบที่จอดรถ และปองกันอุบัติเหตุ
จราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการติดตาม  และ
ประเมินผลทุกป หัวหนางานพัฒนาวินัย พัฒนาระบบ
ใหคุณและโทษ เพ่ือปรับใชใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ระเบียบของมหาวิทยาลัยคณาจารย อาจารยที่ปรึกษา 
ใหความรวมมือสอดแทรกในรายวิชา, เปนแบบอยาง  
ที่ดีตอนักศึกษา เจาหนาที่จราจร ควรกําหนดบทบาท
หนาที่ของเจาหนาที่จราจร เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่
เปนไปอยางเครงครัด ตามขอบขายอํานาจหนาที่ และ
ใหมีการรายงานผลตอมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลที่ไดไป
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป และสโมสรนักศึกษา อาจ
เปดใหมีการรับขอรองทุกขปญหาการจราจรจาก
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาซึ่ง เปรียบเสมือน
ตัวแทนของนักศึกษา จึงตองดํารงตนเปนแบบอยางที่ดี
กอน และรวมมือกันในการสอดแทรกสิ่งเหลาน้ีใน   
แตละกิจกรรม เพ่ือปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดจิตสํานึก
รวมกัน 
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โครงการรูปแบบและแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงปากถุงเทียว 
อ.นํ้าพอง จ.ขอนแกน 

 
จวงจันทร  ดวงสา 1   พิศาล  โพธ์ิทองแสงอรุณ 1   ศิรวรรณ   ชาญศิริวัฒน 2   วันชัย   มโนคุน 3 

เพ็ญศรี  เจริญวานิช 4  และ นัชชา  อินทวงษา 5 
 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาธุรกิจทองเท่ียวเชิงนิเวศและ
แนวทางที่จะดําเนินธุรกิจชุมชน ศึกษาและพัฒนารูปแบบการดําเนินกิจกรรมธุรกิจทองเท่ียวที่มีชุมชนเปนฐานศึกษา
ลักษณะการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในการบริหารจัดการและดําเนินธุรกิจ และเพ่ือวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมทองเท่ียวทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของชุมชน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะทาง
กายภาพของบึงปากถุงเทียวมีความหลากหลายทางภูมิศาสตรมีองคประกอบทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสม          
ในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว ปญหาของชุมชนที่ตองการแกไขอยางเรงดวน คือ ปญหาเศรษฐกิจ และมีความเห็น
รวมกันในการแกปญหาดวยการจัดทํากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยกําหนดรูปแบบของการทองเที่ยวใหมี           
4 กิจกรรม ดังน้ี 1) แหลงเรียนรูแปลงสาธิตเกษตรปลอดสารพิษ 2) สวนครัวเศรษฐกิจพอเพียง 3) แปลงทดลองการปลูก
สบูดําพืชพลังงานทดแทน 4) แปลงนาสาธิต (ปลอดสารเคมี)  
 

คําสําคัญ  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  การทองเที่ยวเชิงเกษตร  การพัฒนา 

1. บทนํา 
 

         หากจะอ าง ถึงประวั ติของจังหวัดขอนแกน        
ซึ่งเริ่มกอต้ังเปนเมืองมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 1 อายุ  
เพียงแคสองรอยกวาป  ก็คงจะกลาวไมไดวา เปน     
เมืองเกา  แตที่จริงแลวดินแดนบนที่ราบสูงแหงน้ี        
มีประวัติศาสตรที่ยาวนานมากไมวาจะเปนทาง 
___________________________________________ 
      1สาขาวิ ช าก า รตลาด  คณะค รุศ าสตร อุ ตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
150 ถ.ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

2สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร คณะครุศาสตร 
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน          
วิทยาเขตขอนแกน 150 ถ.ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

3สาขาวิชาฟสิกส   คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
150 ถ.ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

4ภ า ค วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  123/2008 หมู 16 ต.ในเมือง ถ.มิตรภาพ 
อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

5เทศบาลตําบลลํานํ้าพอง อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 

 
ธรรมชาติหรือทางอารยธรรมดังที่มีการคนพบซาก
สิ่งมีชีวิตดึกดําบรรพอายุนับลานป พบชุมชนเมือง
โบราณสมัยกอนประวัติศาสตรหลายแหง ตลอดจน
ปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ดวยอารยธรรม    
ที่สั่งสมมาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตร สิ่งที่พบที่น่ี
ไมวาจะเปน วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานตางๆ 
จึงลวนเปนสวนหน่ึงที่สะทอนใหทราบความเปนมา
ของคนไทยและชาติไทย  ทั้งยังเปนศูนยกลางทาง
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ เ ท ค โน โ ล ยี ด ว ย เ ป น ที่ ต้ั ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแกน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ มีพรอมเพรียง ภายในอําเภอ
เมือง รถโดยสารประจําทางว่ิงบริการหลายสาย มีที่พัก
บริการหลายระดับต้ังแตหองพักราคายอมเยาไปจนถึง
โรงแรมระดับหาดาว  สิ่ง เหลา น้ีลวนเปนปจจัยที่
สงเสริมศักยภาพทางการทองเที่ยวดวยขนาดของ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ประมาณ 10,855,991 ตารางกิโลเมตร  
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         อําเภอนํ้าพองเปนอําเภอหน่ึงในจังหวัด ขอนแกน
ที่มีทรัพยากรและแหลงทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณ      
เปนอําเภอที่สําคัญทางทิศเหนือของจังหวัดขอนแกน  
มีแมนํ้าพองไหลผาน จึงทําใหหลายพ้ืนที่มีความอุดม
สมบูรณ หน่ึงในนั้นคือ บึงปากถุงเทียว ซึ่งมีลักษณะ
เปนหนองน้ําจืดธรรมชาติขนาดใหญ ต้ังอยูในเขตพื้นที่
บ านโคกสูง  หมู  17 ตําบลนํ้าพอง  อํา เภอนํ้าพอง    
จังหวัดขอนแกน มีพ้ืนที่ประมาณ 418 ไร เปนแหลงนํ้า 
ที่ใชประโยชนในทางการเกษตร และเปนแหลงอาหาร
ของสัตวนํ้าตามธรรมชาติ อุดมสมบูรณไปดวยกุง หอย 
ปู  ปลา  ในปจจุบันกําลังไดรับการพัฒนาให เปน
สวนสาธารณะและแหลงทองเที่ยวประจําตําบล ที่มา
ของช่ือบึงปากถุงเทียว จากคําบอกเลาของคุณพอ       
สาธร เหลาเจริญ อดีตผูใหญบาน บานโคกสูง หมู 9  
บึงปากถุงเทียวมีประวัติความเปนมา ดังน้ี …ยอนหลัง
ไปเมื่อประมาณรอยกวาปที่ผานมา ไดมีกองคาราวาน
ของนายฮอยควาย (พอคาควาย) เดินทางมาจากฟากภู
เพ่ือตอนควายไปขายท่ีเมืองลุมเมืองลาง (เมืองโคราช) 
เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณหนองนํ้าใหญไดแวะพัก 
ขบวนคาราวาน ใตตนมะขามเทศบริเวณปากบึงเปง 
(ปากน้ํากอนไหลลงสูแมนํ้าพอง) ระหวางพักการ
เดินทางไปปลดถุงกะเทียว (ถุงสัมภาระขนาดใหญ
คลายถุงไปรษณีย) ที่บรรทุกมาบนหลังควายแขวนไว
ใตตนมะขามเทศ  เมื่อพักผอนจนหายเหนื่อยแลวก็ได
ออกเดินทางตอไป แตเน่ืองจากความเรงรีบที่จะออก
เดินทาง ทําใหนายฮอยควายไดลืมเอาถุงกะเทียวที่
แขวนไวใตตนมะขามเทศไปดวย เมื่อชาวบานแถวน้ัน
ผานมาพบเขาก็ไดบอกตอกันไปเปนเรื่องขบขัน และ
ไดเรียกบริเวณปากนํ้าน้ันวา “ปากถุงเทียว” ตอมา
ชาวบานเห็นวาเปนแหลงนํ้าจืดขนาดใหญ  และมี 
ความสําคัญตอชาวบานในการไดใชประโยชนจาก
แหลงนํ้าน้ีทั้งตําบล จึงไดเกณฑชาวบานตามหมูบาน  
ที่อยูในบริเวณใกลเคียง เชน บานโคกสูง บานหวยไผ-
หนองโสน และบานดวง รวมกันปนคู นํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้า 
และเรียกกันตอมาวา “บึงปากถุงเทียว” 

         จากศักยภาพของพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ      
มีความหลากหลายของระบบนิเวศน ประชาชนใน
พ้ืนที่ ตางคาดหวังวาสถานที่แหงน้ีจะไดรับการพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวประจําตําบล แตปญหาที่เกิดขึ้น  
คือ บึงถุงเทียว ยังไมไดรับความสนใจและเปนที่รูจัก
ของบุคคลทั่วไป ตลอดการพัฒนาก็เปนไปอยางไม
ตอเน่ือง ซึ่งในระยะแรกมีประชาชนบางกลุมที่เขาไป
จําหนายดอกไมประดับ  หรือทําธุรกิจประมงแตก็
ยกเลิกไป ซึ่งถาสถานการณยังคงเปนไปในลักษณะน้ี
เช่ือแนวาแหลงทองเที่ยวแหงน้ีจะยังคงไมเปนที่รูจัก   
ไมสามารถเปนแหลงทองเที่ยวที่มีนักทองเท่ียวแวะมา
อย างตอ เ น่ือง  และไมสามารถพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวที่มีความยั่งยืนสรางรายไดใหแกชุมชนใน
ระยะยาว ทางคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เพ่ือใหไดมาซึ่งรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในแหลงทองเที่ยวดังกลาว เพ่ือให
เปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหน่ึงที่มีช่ือเสียงในจังหวัด
ขอนแกน และไดแนวทางพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
ที่มีความยั่งยืนตอไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

         การวิจัยครั้ ง น้ีใชรูปแบบการวิจัยและพัฒนา    
โดยประยุกตรูปแบบการประเมินผลของ Center of   
the study and Evaluation (CSE Model) เปนกรอบใน
การวิจัย [1] ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
 

         ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นคนหาความตองการ (needs 
assessment) เปนขั้นการจัดเตรียมขอมูลเก่ียวกับปญหา
และความตองการของบุคคลและชุมชน หรือเปนการ
สืบคนวาบุคคลหรือชุมชนมีความตองการอะไรท้ังน้ี
เพ่ือนํามาเปนเปาหมายหรือจุดมุงหมายของโครงการ  
 

         ขั้นตอนที่  2 เปนขั้นการวางแผนโครงการ 
(program planning) เปนขั้นการดําเนินงานในการ
คนหาทางเลือกเพ่ือแกปญหาหรือสนองความตองการ
ของบุคคลและชุมชน ขั้นตอนน้ีเปนการมุงเนนในการ
วางแผนโครงการและคัดเลือกกิจกรรม  (program 
selection) การดําเนินงานในขั้นตอนท่ี 2 คณะผูวิจัยใช
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เทคนิคการประชุมแบบ AIC (Appreciation-influence 
and control) เพ่ือใหผูวิจัยและประชาชนในชุมชนได
รวมกันคิดและเรียนรูรวมกันตลอดจนสามารถวาง
แผนการบริหารจัดการกิจกรรมของโครงการเพ่ือ
พัฒนาใหชุมชนสามารถดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศได 
 

         ขั้ น ตอนที่  3 เ ป น ขั้ น ก า รประ เ มิ น ผลก า ร
ดําเนินงาน (implementation evaluation) หลังจากได 
ทําการวางแผน และดําเนินกิจกรรมเพื่อการทองเที่ยว 
ขั้นตอนตอมา  คือ  ขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งเปน
โครงการนํารอง (pilot project) และมีการประเมินผล
การดําเนินงาน  
 

         ขั้ นตอนที่  4 เ ป นขั้ นตอนการประ เมิ นผล
ความกาวหนา (progress evaluation) หลังจากที่ได
ดําเนินโครงการนํารอง 
 

         ขั้ นตอนที่  5 เ ป นขั้ นตอนการประ เมิ นผล 
(outcome evaluation) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งใน  
ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมชุมชน  
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
 

         ขั้นคนหาความตองการ บึงปากถุงเทียวมีความ
หลากหลายทางภูมิศาสตร รวมถึงมีองคประกอบทาง
กายภาพและชีวภาพท่ีเหมาะสมในการพัฒนาใหเปน
แหลงทองเที่ยวไดเปนอยางดี พ้ืนที่บางสวนของบึง   
ในปจจุบันมีความเหมาะสมในการเปนที่อยูอาศัยของ
นกนํ้า จากการศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณบึง  
พบนกทั้งสิ้น 32 ชนิด โดยเปนนกอพยพจํานวน 9 ชนิด 
และนกประจําถ่ิน จํานวน 23 ชนิด ขอมูลความตองการ
ของชาวบานในการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ  พบวา  ปญหาของชุมชนที่
ตองการแกไขอยางเรงดวนที่สุด ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนปญหาทางเศรษฐกิจ 
(ความยากจน รายไดนอย และทําการเกษตรไมไดผล) 
รอยละ 83.8 คิดวาการพัฒนาบึงใหเปนแหลงทองเที่ยว
ของชุมชนน้ัน จะสามารถสรางรายไดใหแกคนใน

ชุมชนจะชวยลดปญหาทางเศรษฐกิจได รอยละ 97.3 
จากการสอบถามขอมูลความคิดเห็นในการพัฒนาบึง
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด  31 คนในดานผลิตภัณฑ 
(แหลงทอง เที่ ยว )  น้ันพบว า  ใหรักษาความเปน
ธรรมชาติของบึงถุงเทียวไวใหมากที่สุด และควรนํา
เอกลักษณของชุมชนเขามาเปนสวนหน่ึงของบึงเพ่ือ
สรางความเปนเอกลักษณของทองถ่ิน รอยละ 100.0 
ความคิดเห็นดานราคา  (คาใชจาย) มีความเห็นวา     
ควรเปดโอกาสใหนักทองเที่ยว หรือบุคคลในชุมชนอื่น
เขาเยี่ยมชมโดยไมตองเสียคาใชจาย รอยละ 83.8 ดาน
สถานที่ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน ศาลาริมนํ้า 
เกาอี้พักผอน  จุดแวะพัก กระจายใหทั่วบึง รอยละ 
100.0 และดานการสงเสริมการตลาด ควรทําโฆษณา
ตามสื่อตางๆ เชน วิทยุ ปายโฆษณา เพ่ือเชิญชวนให 
คนมาเที่ยวบึง รอยละ 100 
 

         ขั้นการวางแผนโครงการ ผลการวิจัยในขั้นตอนน้ี
สามารถสรุปในภาพรวมไดวา สภาพของบึงปากถุงเทียว
อยูในที่ต้ังที่เหมาะสม รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ เน่ืองจากมีทรัพยากร
ด้ังเดิมที่คอนขางอุดมสมบูรณ รวมถึงมีศักยภาพใน 
การจัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรได สมาชิก
มีความเห็นรวมกันในการแกปญหาเศรษฐกิจดวยการ
จัดทํากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro tourism) 
การจัดต้ังเปนกลุมหรือชมรมทําหนาที่บริหารจัดการ
และควบคุมดูแลกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตร    
โดยกําหนดใหมีกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังน้ี 1) แหลง
เรียนรูแปลงสาธิตเกษตรปลอดสารพิษ 2) สวนครัว
เศรษฐกิจพอเพียง 3) แปลงทดลองการปลูกสบูดําพืช
พลังงานทดแทน 4) แปลงนาสาธิต (ปลอดสารเคมี) 
 

         ขั้นการประเมินผลความก าวหนา  เปนการ
ประเมินผลการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนที่ 
เขารวมกิจกรรม/ โครงการ ขั้นการวางแผนโครงการ
สวนใหญประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการมี 
สวนรวมแบบใหความรวมมือ ขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ
สวนใหญประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรม/ โครงการมี 
สวนรวมแบบใหความรวมมือ ขั้นการติดตามและ



การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที ่3  ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ กรุงเทพฯ  วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553  

NC-3SO-013                                                       590 

ประเมินผลสวนใหญประชาชนที่ เขารวมกิจกรรม/ 
โครงการมีสวนรวมแบบตองใหความชวยเหลือ ขั้น 
การกําหนดการแบงปนผลประโยชนสวนใหญ
ประชาชนที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการมีสวนรวมแบบ
ตองใหความชวยเหลือ 
 

         ขั้นการประเมินผล โดยการเก็บขอมูลเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/ โครงการ
สรุปผลที่ได ดังน้ี ดานองคประกอบของพื้นที่ พบวา 
รูปแบบกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ที่ สุ ด คื อ รู ป แ บ บ ข อ ง กิ จ ก ร ร ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดลอมโดยรอบของบึง คาเฉลี่ยเทากับ 4.05   
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมดาน
องคประกอบของพ้ืนที่เทากับ 3.98  ความพึงพอใจ
ระดับมาก ดานการจัดการ พบวา รูปแบบกิจกรรมที่
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การดําเนิน
กิจกรรมได นําทรัพยากรในทอง ถ่ินมาใชให เ กิด
ประโยชน คาเฉล่ียเทากับ 4.00 ความพึงพอใจระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ียรวมดานการจัดการเทากับ 3.59  
ความพึงพอใจระดับมาก ดานการมีสวนรวม พบวา 
รูปแบบกิจกรรมท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด คือ สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบ   
การดําเนินกิจกรรม คาเฉล่ียเทากับ 3.80 ความพึงพอใจ
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียรวมดานองคประกอบการมี
สวนรวมเทากับ 3.58  ความพึงพอใจระดับมาก ดาน
กิจกรรม/ กระบวนการ พบวา รูปแบบกิจกรรมที่กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ลักษณะของ
กิจกรรมเปนกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู คาเฉล่ีย
เทากับ 3.95 โดยมีคาเฉล่ียรวมดานองคประกอบดาน
กิจกรรม/ กระบวนการ เทากับ  3.64  ความพึงพอใจ
ระดับมาก 
 

         ผลจากการวิจัยรูปแบบ และแนวทางพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงปากถุงเทียว ซึ่งเปนการวิจัยบน
พ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน  โดยนํา
รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมดวย
เทคนิค AIC (Action, influence and Control) ซึ่งเปน
การวิจัยและพัฒนาที่เปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน

เขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา และ   
ทุกกิจกรรมโดยยึดหลักการจัดสรรผลประโยชน         
ที่ เปนธรรม  การดําเนินการในลักษณะดังกลาวจะ
สามารถสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของใหแก
ประชาชนในทองถ่ินได  นอกจากน้ันการดําเนิน
โครงการยังพัฒนาอยูบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของ
ชุมชน ลักษณะนี้ยังเปนการสรางพลังอํานาจใหแก
ชุมชนในการบริหารจัดการและควบคุมการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการในลักษณะการทองเที่ยวของชุมชน
ไดเน่ืองจากประชาชนไดมีโอกาสในการเรียนรูรวมกัน 
มีสวนรวมในการคนหาปญหาของชุมชน ทางเลือกใน
การแกไขปญหา  และผลที่เกิดขึ้นจากทางเลือกที่ตนเอง
มีสวนรวมในการเลือกดังกลาว มีโอกาสเรียนรูและ
โอกาสท่ีจะสรางกิจกรรม/ โครงการใหมๆ สําหรับ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนได  
 

         แตการดําเนินกิจกรรม/โครงการใดๆ ก็ตามใน
พ้ืนที่ที่มีหนวยงานราชการสวนทองถ่ินเขามาดูแล
รับผิดชอบน้ัน ตองยอมรับวาอิทธิพลของหนวยงาน
ราชการมีผลกระทบโดยตรงตอรูปแบบกิจกรรมตอ
แนวคิดของประชาชนในพ้ืนที่ เน่ืองจากทางหนวยงาน
ราชการอาจมีแนวคิดของการพัฒนา  ซึ่งตอเน่ืองไปถึง
การจัดทําโครงการ หรืองบประมาณท่ีไดดําเนินการ  
ไปแลว ดังน้ัน รูปแบบของกิจกรรมอาจไมไดมาจาก
ประชาชนท้ังหมด เน่ืองจากเง่ือนไขของนโยบายหรือ
ขอจํากัดในดานอื่นๆ ดังน้ัน การพัฒนาควรเปนความ
ตองการรวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในทองถ่ินในการระดมความคิดรวมกัน หา
จุดรวมในการพัฒนา  ซึ่งจะทําใหการพัฒนาไดรับ 
ความรวมมือจากทุกฝายอยางเปนรูปธรรม  
 

         สําหรับรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเปน
รูปแบบหน่ึงของการทองเที่ยวเชิงนิเวศนั้น ควรเปน
ก ารท อ ง เที่ ย วที่ มุ ง เ น นทางด านการ เ รี ยนรู วิ ถี
เกษตรกรรมของชาวชนบท  โดยเนนการมีสวนรวม
ของนักทองเที่ยวในการดําเนินกิจกรรมใหเกิดการ
เรียนรูดานการเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณี และเปนการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิด 
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การเรียนรูมาทําใหเกิดประโยชนกอใหเกิดรายไดตอ
ชุมชน และตัวเกษตรกร ใหความสําคัญกับการอนุรักษ
ควบคูไปกับการจัดการทองเที่ ยว  เ พ่ือไมให เ กิด
ผลกระทบต อ ชุ มชนและผลกระทบต อสภ าพ
สิ่งแวดลอม และควรนําเอกลักษณที่สําคัญของชุมชน
มาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรม เพ่ือสรางความแตกตาง 
จุดเดน และเอกลักษณจากแหลงทองเที่ยวแหลงอื่น 
ผสมผสานกับแนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศท่ีจะ  
ขยายผลตอไปในอนาคต เพ่ือใหเปนแหลงทองเที่ยว   
ที่มีจุดขาย สามารถดึงดูดใหมีนักทองเท่ียวจากตางถ่ิน
เขามาทองเที่ยวอยางตอเน่ือง 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

         บึงปากถุงเทียวเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได ปญหาสําคัญ
ที่สุดที่ตองทําการแกไขอยางเรงดวน คือ ปญหาทาง
เศรษฐกิจ ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งจูงใจทางการตลาด
ในการพัฒนาบึง พบวา ดานผลิตภัณฑ ควรรักษาความ
เปนธรรมชาติไวใหมากที่สุด ดานราคา ควรเปดโอกาส
ใหนักทองเที่ยวหรือบุคคลในชุมชนอื่นเขาเยี่ยมชม 
โดยไมเสียคาใชจาย ดานสถานที่ ควรสรางอาคารหรือ
สิ่ งกอสรางที่ทันสมัย  สวยงามปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบ ดานการสงเสริมการตลาด ควรทําปายทางเขา
เพ่ือบงบอกถึงที่ต้ังของบึงใหใหญและสวยงามมากขึ้น 
กลุมตัวอยางมีความเห็นรวมกันในการแกปญหา
เศรษฐกิจดวยการจัดทํากิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
เกษตรโดยกําหนด 4 กิจกรรม คือ 1) แหลงเรียนรู 
แปลงสาธิตเกษตรปลอดสารพิษ 2) สวนครัวเศรษฐกิจ
พอเพียง 3) แปลงทดลองการปลูกสบูดําพืชพลังงาน
ทดแทน 4) แปลงนาสาธิต (ปลอดสารเคมี) ในการ
วางแผนโครงการและการนําแผนไปปฏิบัติ ประชาชน
มีสวนรวมแบบใหความรวมมือ สวนการติดตามผล
และการกําหนดการแบงปนผลประโยชนประชาชนมี
สวนรวมแบบใหความชวยเหลือ ในดานองคประกอบ
ของพ้ืนที่ กลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุด คือ กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของบึง ดานการ
จัดการ คือ การดําเนินกิจกรรมไดนําทรัพยากรใน

ทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชน ดานการมีสวนรวม คือ 
สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรม ดานกิจกรรม/กระบวนการ คือ ลักษณะของ
กิจกรรมเปนกระบวนการที่เอื้อตอการเรียนรู ขั้นการ
ประเมินผล ผลกระทบจากการดําเนินงานทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมชุมชน   
ทุกดานกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจระดับมาก 
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การศึกษาคาํขวัญตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
บุญสมหญิง   พลเมืองดี1 

 

บทคัดยอ—   การศึกษาคําขวัญตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา “ ถ่ินประสูติราชา           
นาหลวงอยุธยา ทหารกลากรุงศรี ขนมดีหันตรา อุโบสถมหาอุด จุดทองเที่ยวคลองโบราณ ปูชนียสถานวัดมเหยงคณ ” 
การศึกษาคําขวัญครั้งน้ีมีความมุงหมายท่ีจะศึกษา ความเขาใจ ความตระหนัก และความภาคภูมิใจของนักเรียนและ
ประชาชนที่อยูในพ้ืนที่ตําบลหันตรา ตลอดจนทําใหเกิดความประจักษถึงความสําคัญของการสรางสรรคภาษาที่เรียงรอย
จนเปนคําขวัญ สื่อใหเห็นลักษณะเฉพาะของชุมชนอยางแทจริง 

ผลการศึกษา พบวา ประชาชนเจาของพ้ืนที่ตําบลหันตรา ใหความสําคัญเรื่อง จุดทองเที่ยวคลองโบราณ 
อุโบสถมหาอุด ถ่ินประสูติราชา และปูชนียสถานวัดมเหยงคณ ตามลําดับ สวนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ป
การศึกษา 2552 ใหความสําคัญเก่ียวกับคําขวัญตําบลหันตรา ไดแก ขนมดีหันตรา ทหารกลากรุงศรี และถิ่นประสูติราชา 
ตามลําดับ ทําใหเห็นวากลุมประชาชนที่มีอายุสูงกวาในวัยเรียนใหความสําคัญตอสถานที่ อันเน่ืองมาจากความผูกพัน  
ในทองถ่ินกับกาลเวลาที่ผานมา สวนนักเรียนมีความพึงพอใจและช่ืนชอบขนมหันตรา เพราะวาพวกเขาเหลาน้ันได     
ล้ิมชิมอรอยขนม ที่อาจารยผูสอนไดมอบใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงในช้ันเรียน ดังน้ัน การปลูกฝงองคความรูจากคําขวัญ
ของชุมชน ทําใหเห็นอัตลักษณของทองถ่ิน เพราะถอยคําที่คลองจอง ไดใจความ สะทอนจุดเดนของชาวตําบลหันตรา 
ประชาชนในชุมชนเห็นทิศทางในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผานถอยคําเพียง 7 วรรค ที่เรียกวา คําขวัญ    
อันเปนมรดกทางภาษาที่ เ ตือนใจ  และเปนสิริมงคลตอชาวตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสืบไป 

คําสําคัญ   คําขวัญตําบล   

1. บทนํา 
         ภาษาเปนเครื่องมือสื่อสารของมนุษย มนุษยใช
ภาษาเปนสื่อเพ่ือการแสดงออกถึงความรู ความคิด 
ความรูสึก และความตองการของตนใหผูอื่นทราบ    
ซึ่งอาจแสดงออกในลักษณะของการพูด  หรือใช
สัญลักษณแทนคําพูด การมีภาษาใชรวมกันในระหวาง
คนหมูมากยอมทําใหเกิดความรูสึกเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน  
 
         1คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล   
สุวรรณภูมิ 60 หมู 3 ตําบลหันตรา อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท 035-709-208 โทรสาร 035-709-208    
E-mail yingyudya@hotmail.com 

 

 
และเปนเครื่องบอกถึงเอกลักษณ และวัฒนธรรมของ
ชนในชาติ 
 

         การเขียนเปนทักษะสําคัญประการหน่ึงในการ 
สื่อความหมายที่เปนผลผลิตทางความคิด มีจินตนาการ
หรือความคิดคํานึงแลวถายทอดมาเปนตัวหนังสือ    
ดวยถอยคําที่สละสลวย  ประทับใจ  ผูฟง  ผูอานให
เพลิดเพลิน และประดับสติปญญาดวย  นอกจากน้ี   
การเขียนยังเปนผลงานทางภาษา ซึ่งแสดงถึงผลของ
การคิดเชิงสรางสรรค (สามารถนําถอยคําภาษามา
สรางสรรคไดหลายรูปแบบ ซึ่งลวนแลวแตเปนการ
สรางสรรคมาจากภูมิปญญาทั้งสิ้น เชน คําขวัญ คําคม 
คําพังเพย คําสุภาษิต เปนตน [1] 
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          “ คําขวัญ  ” เปนการสรางสรรคถอยคําภาษา     
ชาติไทยมีถอยคํ าภาษาเปนเอกลักษณ เฉพาะตน 
สามารถนําถอยคําภาษาที่สรางสรรคไดหลายรูปแบบ 
เปนทั้งศิลปและศาสตร อาจจําแนกมาพิจารณาไดหลาย
ประเภท ซึ่งแตละประเภทน้ันนับเปนการสรางสรรค
มรดกจากภูมิปญญาทั้งสิ้น คําขวัญเปนการสรางคําใหม
ที่นาสนใจเพราะในเรื่องของการสรางหรือเขียนคําขวัญ 
น้ันเปนรูปแบบการใชภาษาสั้นๆ แตตองใชถอยคํา
กระชับ รัดกุม ความหมายเดนชัด นาสนใจ เราความรูสึก 
และงายตอการจดจํา สําหรับความหมายของคําขวัญน้ัน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 
ไดใหความหมายไววา คําขวัญหมายถึง “น. ถอยคําที่
แตงขึ้นเพ่ือเตือนใจหรือเพ่ือใหเปนสิริมงคล” [2] 
 

         คําขวัญเปนการใชคําที่สั้น กระชับ ไดใจความ  
แตมีความหมายกวางไกล สามารถสะทอนจุดเดน 
เอกลักษณสถานที่น้ันๆ ไดเปนอยางดี ซึ่งทําใหทราบถึง
สิ่งที่นาสนใจ ที่บงบอกถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม 
ความเปนมา ของประชาชนในตําบลน้ัน คําขวัญของ
ตําบลหันตราที่วา “ ถิ่นประสูติราชา นาหลวงอยุธยา 
ทหารกลากรุงศรี  ขนมดีหันตรา   อุโบสถมหาอุด        
จุดทองเท่ียวคลองโบราณ  ปูชนียสถานวัดมเหยงคณ ” 
น้ัน นับวาเปนการแสดงประวัติศาสตรทองถ่ินของตําบล 
ทั้งมีตํานาน เรื่องเลา ซึ่งสามารถนํามาเปนจุดเดนในการ
สงเสริมการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 
 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคลสุวรรณภูมิ         
มีพ้ืนที่ต้ังอยูในเขตตําบลหันตรา  ผูวิจัยมีความสนใจ     
ที่จะศึกษาคําขวัญ เพ่ือใหเห็นความสําคัญของภาษา      
คําขวัญที่สื่อถึงความเปนมาของทองถ่ิน และปลูกฝง
จิตสํานึกใหประชาชน และเยาวชนในทองถ่ิน ทราบถึง
องคความรูในชุมชน และตระหนักถึงคุณคาของทองถ่ิน 
ตลอดจนสามารถนํามาเปนทรัพยากรดานการทองเที่ยว
ของชุมชนในอนาคต 

 
 
 
 
 

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
         1. ขั้นตอนการดําเนินการ ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 
             1.1 ขั้นรวบรวมขอมูล 

1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของใน
การศึกษาวิเคราะหคําขวัญ 

1.3 ศึกษากรอบทฤษฎีวัฒนธรรมของชาติตาม
แนวพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เรื่องวัฒนธรรมของชาติเพ่ือนํามา
จัดระบบขอมูลในคําขวัญ  

1.4 ศึกษาหนังสืออานเพ่ิมเติมชุด ชุมชนหันตรา 
เลม 1 - 7 ของ อาจารยอมรา ประไพพงษ ครูชํานาญการ 
โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎรนุกูล) สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. การวิเคราะหขอมูล 
2.1 ในการวิเคราะห จะวิเคราะหเน้ือหาคําขวัญ 

ตามเกณฑของทฤษฎีวัฒนธรรมของชาติตามแนว
พระราชดําริของสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชกุมารี 7 ประการ ไดแก 1.สถานที่สําคัญ       
2 .บุคคลสํ าคัญและปราชญชาวบ าน  3 . วิ ถี ชี วิต               
4 . ภูมิปญญา  5 .ของ ดีท อง ถ่ิน  6 . เ อกสารสํ าคัญ                
7.ธรรมชาติวิทยา 

2.2 วิเคราะหความตระหนักในเร่ืองทองถ่ิน ของตน
จากเน้ือหาคําขวัญ 7 วรรค จากขอมูลที่สอบถามจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ ตําบลหันตรา  และนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6 (ชวงช้ันที่ 2) ปการศึกษา 2552 
โรงเรียนวัดหันตรา ตําบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชคาสถิติรอยละ 

3. ขั้นสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ เสนอ
ผลการศึกษาโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห 
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3.  ผลและการอภิปรายผล 
 
 

         ผลการวิเคราะหเน้ือหาคําขวัญ ตามเกณฑทฤษฎี
วัฒนธรรมของชา ติต ามแนวพระราช ดํ าริ ของ       
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พบวา 
 

         ผู วิ จั ยจั ด เ น้ือหาคํ าข วัญใหข ากรอบทฤษฎี
วัฒนธรรมของชาติ พบวา ภาษาคําขวัญที่ผูเขียน คือ 
อาจารยอัมรา  หันตรา ไดแนวคิดจากสถานที่สําคัญ 
เปนอันดับ 1 บุคคลสําคัญ และวิถีชีวิต ตามลําดับ 
แสดงวา ลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน ผูเขียนใชสถานที่
สําคัญเปนหลัก โดยนําเน้ือหามาเรียงรอย โยงคําสัมผัส 
และปลูกฝงแนวนิยม เปนขอคิดเตือนใจใหคํานึงถึง
ทองถ่ิน แมวาจะเปนคําขวัญขนาดยาว แตก็สามารถ
จดจําไดงาย ประชาชนและเยาวชนในทองถ่ินใหการ
ยอมรับเปนอยางดี 
 

         จึ ง มี ค ว า ม เ ป น ไ ป ไ ด ว า  ตํ า บ ล หั น ต ร า   
อ. พระนครศรีอยุธยา  มีสถานที่สําคัญ  มีความพรอม 
สําหรับการทองเที่ยว 
 

ตารางที่ 1 เน้ือหาคําขวัญและกรอบทฤษฎีวัฒนธรรมของชาติ 
 

กรอบทฤษฎี/ 
คําขวัญ 

สถ
าน
ที่ส

าํคั
ญ 

บุค
คล

สํา
คัญ

ฯ 

วิถ
ีชีวิ

ต 

ภูมิ
ปญ

ญา
 

ขอ
งด
ีทอ

งถ
ิ่น 

เอก
สา
รส

าํคั
ญ 

ธร
รม

ชา
ติวิ

ทย
า 

ถิ่นประสูติ
ราชา        

นาหลวง
อยุธยา        

ทหารกลา
กรุงศรี        

ขนมดี
หันตรา        

อุโบสถ
มหาอุด        

จุดทองเท่ียว
คลองโบราณ        

ปูชนียสถาน
วัด 

มเหยงคณ 
       

 

          
         ผูวิจัยสัมภาษณและเก็บขอมูลจากประชาชนใน
พ้ืนที่ตําบลหันตรา ตอบแบบสอบถามจํานวน 97 คน 
แสดงใหเห็นความสําคัญของคําขวัญ แตละวรรค ดังน้ี 
จุดทองเที่ยวคลองโบราณ รอยละ 22  อุโบสถมหาอุด
รอยละ 18  ถ่ินประสูติราชา รอยละ 14 ปูชนียสถาน
วัดมเหยงคณ รอยละ 14  ขนมดีหันตรา รอยละ 12 
ทหารกลากรุงศรี รอยละ 11 และนาหลวงอยุธยา       
รอยละ 9  

ตารางที่ 2 ผลการสัมภาษณจากประชาชนในพ้ืนท่ี  
คําขวัญ จํานวน 

ถิ่นประสูติราชา 14 
นาหลวงอยุธยา 8 
ทหารกลากรุงศรี 11 
ขนมดีหันตรา 12 
อุโบสถมหาอุด 17 
จุดทองเท่ียวคลองโบราณ 21 
ปูชนียสถานวัด มเหยงคณ 14 

 
 

          ผู วิจัยเก็บขอมูลจากนักเรียนช้ันประถมศึกษา      
ปที่ 4-6 หลังจากไดศึกษาจากหนังสืออานเพ่ิมเติม     
ชุดชุมชนหันตรา เลม 1-7 อาจารยอมรา  ประไพพงษ  
พบวา  เยาวชนในพ้ืนที่ ตําบลหันตรา  นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4-6 (ชวงช้ันที่ 2)โรงเรียนวัดหันตรา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตอบแบบสอบถามจํานวน 81 คน แสดงใหเห็น
ความสําคัญของคําขวัญแตละวรรค ดังน้ี ขนมดีหันตรา 
รอยละ 57 ทหารกลากรุงศรี รอยละ 20  ถ่ินประสูติราชา 
รอยละ 10  จุดทองเที่ยวคลองโบราณ รอยละ 4           
นาหลวงอยุธยา รอยละ 4 ปูชนียสถานวัด มเหยงคณ  
รอยละ 3  และอุโบสถมหาอุด รอยละ 2 
 

         แสดงใหเห็นวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  
4 –6 (ชวงช้ันที่ 2) ปการศึกษา 2552 ใหความสําคัญ
เก่ียวกับคําขวัญตําบลหันตรา ไดแก ขนมดีหันตรา 
ทหารกลากรุงศรี  และถ่ินประสูติราชา  ตามลําดับ    
ส วนประช าชน เ จ า ขอ ง พ้ืนที่ ตํ า บล หันตร า ให
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ความสําคัญเรื่อง จุดทองเที่ยวคลองโบราณ อุโบสถ
มหาอุด ถ่ินประสูติราชา และปูชนียสถานวัดมเหยงคณ 
ตามลําดับ  
ตารางท่ี 3   ผลการสัมภาษณจากนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 4-6 โรงเรียนวัดหันตรา ตําบลหันตรา 
 

คําขวัญ ป. 4 ป. 5 ป. 6 รวม 
ถิ่นประสูติราชา 1 6 1 8 
นาหลวงอยุธยา 1 1 1 3 
ทหารกลากรุงศรี 5 6 5 16 
ขนมดีหันตรา 13 23 10 46 
อุโบสถมหาอุด - - 1 1 
จุดทองเท่ียวคลอง
โบราณ 1 2 1 4 

ปูชนียสถานวัด 
มเหยงคณ 1 2 - 3 

 

4. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาคําขวัญ  พบวาผู เขียนคําขวัญ 
(อาจารยอัมรา  หันตรา) ไดแนวคิดจากสถานท่ีสําคัญ
เปนอันดับ 1 รองลงมาไดแก บุคคลสําคัญ วิถีชีวิต   
ของดีทองถ่ิน ตามลําดับ แสดงวาลักษณะเฉพาะของ
ทองถ่ิน ผูเขียนใชสถานที่สําคัญเปนหลัก ผลการวิจัย 
ยังปรากฎวา ความคิดเห็นของประชาชนสอดคลองกับ
แนวการเขียนของ อาจารยอัมรา หันตรา  
         เมื่อศึกษา  กลุมประชาชนที่มีอายุสูงกวาใน        
วัยเรียน ใหความสําคัญตอสถานที่ ซึ่งพบเห็นมาต้ังแต  
จําความได จึงมีความผูกพันในทองถ่ินกับกาลเวลา     
ที่ผานมา สวนกลุมประชากรท่ีเปนนักเรียน พบวา       
มีความพึงพอใจและช่ืนชอบขนมหันตรา  เน่ืองจาก
พวกเขาเหลาน้ันไดล้ิมชิมอรอยขนมที่อาจารยผูสอน 
ไดมอบใหนักเรียนไดปฏิบัติจริงในชั้นเรียน ขอควร
สังเกต  คือ  นักเรียนใหความสําคัญเรื่องบุคคลใน
ทองถ่ิน เพราะการปลูกฝงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริยของครูผูสอน 
          ดังน้ัน การปลูกฝงองคความรูจากคําขวัญของ
ชุมชน สื่อใหเห็นอัตลักษณของทองถ่ิน เพราะถอยคํา 

ที่คลองจอง ไดใจความ สะทอนจุดเดนของชาวตําบล
หันตรา  ชุมชนสามารถมอง เห็นทิศทางในการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผานถอยคําเพียง      
7 วรรค ดังน้ัน ภาษาไดทําหนาที่สื่อสาร ประชาสัมพันธ 
ทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม  อีกทั้ ง  จุดประกายให         
คนชุมชนเช่ือมโยง และพัฒนาทองถ่ินใหเปนแหลง
ทองเท่ียวที่ประชาชนจะมีรายไดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะ 
“จุดทองเที่ยวคลองโบราณ” จะพลิกฟนมีชีวิตชีวา    
เชนในอดีตหรือไม เปนสิ่งที่ทองถ่ินตองตอบคําถาม 
ใหสาธารณชนทราบในโอกาสตอไป 
5. เอกสารอางอิง 
[1]    ตรีศิลป บุญขจร, 2537 การเขียน (1) ในเอกสาร

ชุดวิชา ภาษาไทย 1 หนวยเรียนที่ 9-15 หนา    
596 – 602. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช. 

[2]   ราชบัณฑิตยสถาน. 2542. ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 นานมีบุคส พับลิเคช่ันส 1488 น. 

[3]    อมรา ประไพพงษ. 2551. หนังสืออานเพ่ิมเติมชุด 
ชุมชนหันตรา เลม 1- 7 ครูชํานาญการ โรงเรียน
วัดหันตรา (เวช สมาน ราษฎรนุกูล) สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 

[4]    บุญสมหญิง พลเมืองดี และรวีวรรณ เด่ือมขันมณี. 
2551. ภูมิปญญาวิถีชีวิตไทย: กรณีศึกษาคําขวัญ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ในการประชุมวิชาการ
ป 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน .  “การพัฒนา
ชนบทท่ียั่งยืน” 29-30 มกราคม 2552 ณ โรงแรม
โฆษะ อาํเภอเมือง จังหวัดขอนแกน. 

[5]    พรทิพา  เกษมสุวรรณ. 2548. การวิเคราะหภาษา 
คําขวัญโฆษณาในส่ือโทรทัศน .วิทยานิพนธ
หลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ภาษาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
96 น. 
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[6]    วยุรี วงศสมศรี. 2542. วิเคราะหลักษณะคําขวัญ
จากหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
ในเขตเทศบาลนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน.
วิ ท ย า นิพนธ ห ลั กสู ต รปริ ญญ าก า รศึ กษ า
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 115 น. 

[7]    วิเศษ ชาญประโคน. 2550. ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร. บริษัททริปเพ้ิล กรุป จํากัด. 222 น. 

[8]    สุดา   กุศลศารทูล. 2541. วิเคราะหเน้ือหาของคําขวัญ
ประจําจังหวัด. วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 192 น. 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 

         งานวิจัย น้ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป 2552 จากองคการบริหารสวนตําบลหันตรา  
(นายอดิศักด์ิ  บุญรอด  นายกองคการบริหารสวน   
ตําบลหันตรา) 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ชุมชนไดนําคําขวัญตําบลไปใชในทองถิ่น เพ่ือ
แสดงอัตลักษณของชุมชน 
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การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตอ
กระบวนการฝกอบรม ของ บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 

 

วราห  สุมาลยโรจน 1 

 

บทคัดยอ— การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาความพึงพอใจในสภาพปจจุบันของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีตอ
กระบวนการฝกอบรม ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 2. ศึกษาความคาดหวังในอนาคตของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการที่มีตอกระบวนการฝกอบรม ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด 3.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในสภาพ
ปจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต  ตามความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีตอกระบวนการฝกอบรมของบริษัท 
เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญในทุกสายงาน จํานวน   
176 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ   และนําแบบ สอบถาม
มาหาคาเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α –Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค                       
เมื่อไดขอมูล นํามาวิเคราะหโดยใชสถิติคาความถ่ี คารอยละ  (%)  คาเฉลี่ย (X)  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาทดสอบที (t-test for 
dependent group) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี   

ความพึงพอใจในสภาพปจจุบันของพนักงานระดับปฏิบัติการที่เขารับการอบรม ที่มีตอกระบวนการฝกอบรม 
ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด อยูในระดับปานกลาง ความคาดหวังในอนาคตของพนักงานระดับปฏิบัติการท่ี  
เขารับการอบรม ที่มีตอกระบวนการฝกอบรม ของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป อยูในระดับมาก    

คําสําคัญ ความพึงพอใจ  ความคาดหวัง  พนักงานระดับปฏิบัติการ  กระบวนการฝกอบรม

1. บทนํา 
         ปจจุบันหนวยงานตางๆท้ังภาครัฐบาล  และ
เอกชนตางก็ใหความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพราะเปนปจจัยที่สามารถชวยผลักดันใหองคกร
ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ กําหนด การ
พัฒนาบุคลากรจึงเปนเรื่องสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรน้ันๆ ตองจัดหาและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรใหเหมาะสมกับงานเฉพาะดาน  เ พ่ือใหมี
ความรู ความสามารถ มีคุณภาพในการพัฒนาองคกร
และหนวยงาน ยุทธวิธีสําหรับการพัฒนามนุษยวิธีหน่ึง 

 
 

         1สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง  
ภาควิชาศึกษาศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
999 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
E-mail  tann_taa@hotmail.com 

 

ที่จะตอบแทนอยางคุมคาและทรงประสิทธิภาพ ก็คือ 
“การอบรม” [1] 

         การฝกอบรมให กับพนักงานในองคกรจึงมี
บทบาทสําคัญ ที่จะทําใหองคกรแข็งแกรง มีศักยภาพ
ในการแขงขันทางการคาและการดําเนินธุรกิจ ดังน้ัน
การฝกอบรมที่ ดีจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของ
พนักงานได การฝกอบรมจึงมีความสําคัญในการพัฒนา
พนักงานในองคกร ซึ่งในการจัดการฝกอบรมใหเกิด
ประสิทธิภาพไดน้ันจะตองมีกระบวนการฝกอบรมท่ีดี 
โดยจะตองอาศัยสวนสําคัญ 2 ประการ คือ พนักงาน 
ในองคกร  และ เค ร่ืองมือในการ ดํา เ นินงานที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเปน 2 สวนที่สําคัญอยางยิ่งในการ
ฝกอบรมของหน วยงานและองคกรต า งๆ  และ
องคประกอบอื่นๆในการดําเนินการจัดฝกอบรมของ 
ในแตละหนวยงานคือจะนําเอาปจจัยตางๆ ที่เก่ียวกับ
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การดําเนินธุรกิจ มาเปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะห
กระบวนการในการฝกอบรมใหกับพนักงานหรือ
บุคลากรในสังกัด  

         เซ็นทรัล เรสตอรองส กรุป จํากัด ไดวางวิสัยทัศน
เพ่ือที่จะกาวสูการเปนผูนําในธุรกิจคาปลีกอาหาร   
และเครื่องด่ืมในประเทศไทย โดยต้ังอยูบนพ้ืนฐาน 
ของการตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปน
สําคัญ ซึ่งการจะบรรลุภารกิจสําคัญไดน้ันจะตองมี
องคประกอบที่สําคัญ  3 ประการดวยกันคือ 1.การ
พัฒนาธุรกิจ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหกาว 
สูความเปนผูนําในธุรกิจอยางที่ไดคาดหวังไว โดยจะมี
ทั้งการพัฒนา Brand ใหม  และการสรรหา Brand 
ใหมๆ ดวยการซื้อแฟรนไชสช้ันนําจากตางประเทศมา 
เพ่ือตอบสนองความตองการของคนไทย 2. การพัฒนา
บุคลากรเพราะบุคลากรคือปจจัยที่สําคัญที่สุด ที่จะ
สะทอนใหเห็นถึงจิตวิญญาณการใหบริการ การสราง
จิตวิญญาณในการใหบริการน้ัน ตองผานกระบวนการ
บมเพาะ ดวยการใสใจในการนําและประยุกตเอา
ความรู รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเคร่ืองมือ
ใหมๆ ทางการบริหารเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือใหกาวทันตอการแขงขันและ
การเติบโตของตลาด 3.การบริหารหวงโซอุปทาน
(Supply Chain)  การบริหารสัมพันธภาพกับลูกคา   
เปนสิ่งที่หลายธุรกิจใหความสําคัญ หรือที่เรียกวา 
Partner Relationship Management (PRM) เพราะ 
ตลอดเสนทางของ Supply Chain น้ัน มีบุคลากร และ
หนวยงานตางๆ เขามาเก่ียวของเปนจํานวนมาก ดังน้ัน 
บริษัทฯจึงใหความสําคัญกับการดูแลคูคาทางธุรกิจ  
เสมือนเปนเพ่ือนรวมธุรกิจเพ่ือตอบสนอง และสราง
ความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในที่สุดดวย   

         การจัดฝกอบรมของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส 
กรุป จํากัด ไดคํานึงถึงรูปแบบและกระบวนการของ
การจัดฝกอบรมเปนสําคัญ แตเมื่อมีการประเมินผล 
การจัดฝกอบรมในทุกๆ ครั้ง ทั้งน้ีการประเมินผล
ดังกลาวเปนแคสวนหน่ึงของกระบวนการในการ    
และยังมิไดเปนการประเมินผลของทั้งกระบวนการ 

ของการฝกอบรมที่จะนํามาใชกับพนักงาน ผูวิจัยจึง    
มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยถึงความพึงพอใจตอ
กระบวนการฝกอบรมในปจจุบัน อีกทั้งสนใจที่จะ
ศึกษาถึงความคาดหวังตอกระบวนการฝกอบรมใน
อนาคต เพ่ือจะไดนําผลการศึกษา เสนอเปนในการ
ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการฝกอบรมของบริษัทฯ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. วิธีการวิจัย 
         การวิจัยวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
และความคาดหวังที่มีตอกระบวนการฝกอบรมของ      
ผูที่ไดเขารับการฝกอบรม บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส 
กรุป จํากัด (CRG)” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Studies) ประชากรที่ใชศึกษาเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ประจําสํานักงานใหญทุกสายงาน จํานวน 
313 คน กลุมตัวอยางที่ใช ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชวิธีของเครซี่และมอรแกน (R.V.Krejcie & D.W. 
Morgan [2] ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 175 คนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แบงออกเปน         
3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพทั่วไป 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คาตอบแทนที่ไดรับ 
หนวยงานที่สั ง กัด  และระยะเวลาในการทํางาน        
โดยสรางเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)    
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจใน
กระบวนการฝกอบรมที่ใชอยูในปจจุบัน และความ
คาดหวังตอกระบวนการฝกอบรมในอนาคต โดย  
สรางเปนแบบมาตราสวนประมาณคา จํานวน 28 ขอ 
ตามแบบของลิเคอรท (Likert Rating Scale) ซึ่งแบง 
เปน 5 ระดับ แปลความหมายคะแนนในการพิจารณา
คาเฉล่ีย โดยใชเกณฑประมาณคาของ เบสต  ตอนที่ 3 
แบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะ สรางแบบสอบถาม 
จากการศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และ
วิทยานิพนธตางๆ ที่เก่ียวของ นําแบบสอบถามท่ี   
สร างขึ้น  เสนออาจารยควบคุม วิทยานิพนธ เ พ่ือ
ตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามท่ี   
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ผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ 
3 ทานไปทดลองใชกับพนักงานปฏิบัติการ ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปหาคาความ
เช่ือมั่น ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค การเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง โดยไดแจกแบบสอบถามจํานวนทั้งสิ้น 200 ชุด 
และไดรับกลับคืนมา โดยสามารถนํามาวิเคราะหขอมูล
ไดทั้งสิ้น 176 ชุด การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหจาก
ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไป วิเคราะหเปนคารอยละ 
ขอมูลระดับความพึงพอใจในกระบวนการฝกอบรมท่ี
ใช อ ยู ในป จ จุ บั น  และระดับความคาดห วังต อ
กระบวนการฝกอบรมในอนาคต ไดทําการวิเคราะห
โดยการหาค า เฉ ล่ีย ( X )  และค าความเบี่ ยง เบน
มาตรฐาน(SD.) ขอมูลการเปรียบเทียบระหวางระดับ
ความพึงพอใจในกระบวนการฝกอบรมท่ีใชอยูใน
ปจจุบัน  กับระดับความคาดหวังตอกระบวนการ
ฝกอบรมในอนาคต ไดทําการวิเคราะหโดยการหาคา    
t แบบ t-test for dependent group  และการวิเคราะห
ขอมูลเ ก่ียวกับปญหาอุปสรรค  และขอเสนอแนะ       
ทําไดโดยการจัดกลุมคําตอบ แลวเปรียบเทียบความถี่
ของจํานวนคําตอบโดยใชรอยละ 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         1. ขอมูลพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จากกลุมตัวอยาง
จํานวน 176  คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนมากมี
อายุที่อยูในชวง 25 – 34 ป โดยสวนใหญมีระดับ
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001 – 15,000 โดยสวนมากจะเปนพนักงานที่สังกัด
อยูฝายบัญชีและการเงิน และมีระยะเวลาในการทํางาน
สวนมากจะอยูที่ 1 – 2 ป  

         2. วิเคราะหขอมูลความพึงพอใจตอกระบวนการ
ฝกอบรมของกลุม ตัวอย างในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการฝกอบรม ขั้นตอนในการหาความจําเปน
ในการฝกอบรม พบวา พนักงานมีความพึงพอใจใน
หลักสูตรฝกอบรมตรงกับนโยบาย โดยสามารถนํามา
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดจริงมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 

3.08  ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และในภาพรวมของ
ขั้นตอนการหาความจําเปนในการฝกอบรม พบวา
พนักงานพึงพอในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  2.92  

         ขั้นตอนการสรางหลักสูตร และจัดทําโครงการ
ฝกอบรม  พบวา พนักงานพึงพอใจในสื่อที่ใชในการ
ฝกอบรมมีความเหมาะสมมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.20    
ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ในภาพรวมของขั้นตอนน้ี 
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉล่ีย  3.07 

          ขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรม พบวา
พนักงานพึงพอใจในความเหมาะสมในการจัดเตรียม
อุปกรณตางๆมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.32  ซึ่งอยูในระดับ
ปานกลาง ในภาพรวมของขั้นตอนน้ี พนักงานมีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.14  

         ขั้นตอนการประเมินผล  และติดตามผลการ
ฝกอบรม พบวา พนักงานพึงพอใจในการแกไขเมื่อมี
การจัดฝกอบรมในครั้งถัดมาผลจากการประเมิน
สามารถนํามาใช ในการพัฒนางานฝกอบรมได        
มากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.13 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง     
ในภาพรวมของขั้นตอนน้ี พนักงานมีความพึงพอใจ  
ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  2.92  

         3. วิเคราะหขอมูลความคาดหวังตอกระบวนการ
ฝกอบรมของผูเขารับการฝกอบรมกับ บริษัท เซ็นทรัล 
เรสตอรองส กรุป จํากัด (CRG) ในแตละขั้นตอนของ
กระบวนการฝกอบรม  

         ขั้นตอนในการหาความจําเปนในการฝกอบรม 
พบวา พนักงานมีความคาดหวังในหลักสูตรฝกอบรม
ตรงกับนโยบายโดยสามารถนํามาแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ไดจริง มากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.00  ซึ่งอยูในระดับมาก  
ในภาพรวมของขั้นตอนน้ี  พนักงานมีคาดหวังใน  
ระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.88 

         ขั้นตอนในการสรางหลักสูตร และจัดทําโครงการ
ฝกอบรม  พบวา  พนักงานคาดหวังในเน้ือหาของ
หลักสูตรฝกอบรมเปนประโยชนตองานมากท่ีสุด       
มีคาเฉล่ีย 4.97 ซึ่งอยูในระดับมาก ในภาพรวมของ
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ขั้นตอนน้ี พนักงานมีคาดหวัง ในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ีย 4.06 

         ขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรม พบวา
พนักงานคาดหวังในความเหมาะสมของเอกสาร          
มีความชัดเจน และเขาใจงายมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 4.00  
ซึ่งอยูในระดับมาก ในภาพรวมของขั้นตอนน้ี พนักงาน
มีคาดหวัง ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.88 

         ขั้นตอนการประเมินผล  และติดตามผลการ
ฝกอบรม พบวา พนักงานคาดหวังในการแกไขเม่ือมี
การจัดฝกอบรมในครั้งถัดมาผลจากการประเมิน
สามารถนํามาใชในการพัฒนางานฝกอบรมไดมาก
ที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.99  ซึ่งอยูในระดับมาก ในภาพรวม
ของขั้นตอนน้ี พนักงานมีคาดหวัง ในระดับมาก โดยมี
คาเฉล่ีย 3.89 

         4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของ
ความพึงพอใจและความคาดหวังที่มีตอกระบวนการ
ฝกอบรมของกลุมตัวอยาง 

         ในขั้นตอนการหาความจําเปนในการฝกอบรม 
โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉล่ียของความคาดหวังที่มี
ตอกระบวนการฝกอบรม ( X = 3.88 ) สูงกวา คาเฉล่ีย
ของความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการฝกอบรม    
( X = 2.92 ) 

         ขั้นตอนการสร างหลักสูตร  และการจัดทํ า
โครงการ โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยคาเฉล่ียของ   
ค ว า ม ค า ดห วั ง ที่ มี ต อ ก ร ะ บ วนก า ร ฝ ก อ บ ร ม           
( X = 4.06 ) สูงกวา คาเฉล่ียของความพึงพอใจที่มี   
ตอกระบวนการฝกอบรม ( X = 3.07 ) 

         ขั้นตอนการบริหารโครงการ โดยภาพรวม พบวา
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคาเฉล่ียของความคาดหวังที่มีตอกระบวนการ
ฝกอบรม ( X = 3.88 ) สูงกวา คาเฉล่ียของความ       
พึงพอใจท่ีมีตอกระบวนการฝกอบรม ( X = 3.14 ) 

         ขั้นตอนการประเมินผล  และติดตามผลการ
ฝกอบรม โดยภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 โดยคาเฉล่ียของ   
ค ว า ม ค า ดห วั ง ที่ มี ต อ ก ร ะ บ วนก า ร ฝ ก อ บ ร ม            
( X = 3.89 ) สูงกวา คาเฉล่ียของความพึงพอใจที่มีตอ
กระบวนการฝกอบรม ( X = 2.92 ) 

         เปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจ 
และความคาดหวังที่มีตอกระบวนการฝกอบรมของ
กลุมตัวอยาง ในภาพรวมของทุกขั้นตอน พบวา           
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยคาเฉล่ียของความคาดหวังที่มีตอกระบวนการ
ฝกอบรม ( X = 3.93 ) สูงกวา คาเฉล่ียของความ       
พึงพอใจท่ีมีตอกระบวนการฝกอบรม ( X = 3.01 ) 

4. สรุปผลการวิจัย 
         ขอมูลพ้ืนฐานของผูเขารับการฝกอบรม มีทั้งหมด 
176 คน ปรากฏวามีเพศหญิงมากกวาเพศชาย สวนใหญ
จะมีอายุที่อยูในชวง 25 – 34 ป ระดับการศึกษาสวน
ใหญอยูในระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท โดยสวนมากกลุม
ตัวอยางเปนพนักงานที่สังกัดอยูฝายบัญชีและการเงิน  
ระยะเวลาในการทํางานสวนมากจะมีอายุงาน 1 – 2 ป 

         ความพึงพอใจของการศึกษาตอกระบวนการ
ฝกอบรมของกลุม ตัวอย าง  ทั้ ง  4  ขั้นตอน  ไดแก 
ขั้นตอนการหาความจําเปนในการฝกอบรม,ขั้นตอน
การสรางหลักสูตรและจัดทําโครงการฝกอบรม ,
ขั้นตอนการบริหารโครงการฝกอบรม และขั้นตอนการ
ประ เมินผลและติดตามผลการฝกอบรม  พบว า  
พนักงานมีความพึงพอใจตอกระบวนการฝกอบใน
ปจจุบันอยูในระดับปานกลาง  ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการฝกอบรมของบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส 
กรุป จํากัด (CRG)   

         ความคาดหวังตอกระบวนการฝกอบรมของ        
ผูเขารับการฝกอบรมในขั้นตอนการหาความจําเปน   
ในการฝกอบรม พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก 
ขั้นตอนในการสรางหลักสูตร และจัดทําโครงการ
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ฝกอบรม  พบวา  ภาพรวมอยูในระดับมาก  ยกเวน 
เน้ือหาของหลักสูตรฝกอบรมที่เปนประโยชนตองาน 
พบวา อยูในระดับมากที่สุด ขั้นตอนการบริหาร
โครงการฝกอบรม  และขั้นตอนการประเมินผล และ
ภาพติดตามผลการฝกอบรม พบวา ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ทุกรายการ เชนเดียวกัน 

         การเปรียบเทียบความแตกตางของความพึงพอใจ
และความคาดหวังที่มีตอกระบวนการฝกอบรมของ
กลุมตัวอยาง เมื่อเปรียบเทียบในแตละขั้นตอน ไดแก 
ขั้นตอนการหาความจําเปนในการฝกอบรม ขั้นตอน
การสรางหลักสูตรและการจัดทําโครงการ  ขั้นตอนการ
บริหารโครงการ ขั้นตอนการประเมินผล และติดตาม
ผล โดยกระบวนการฝกอบรมทั้ง 4 ขั้นตอน พบวา  
โดยภาพรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ      
ตามสถิติที่ระดับ 0.5 ทุกรายการ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

         จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบความ   
พึงพอใจและความคาดหวังที่ มีตอกระบวนการ
ฝกอบรมของผูที่ไดเขารับการฝกอบรม บริษัท เซ็นทรัล 
เรสตอรองส กรุป จํากัด (CRG) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ในการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

         1. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษารูปแบบ    
และสภาพการจัดการฝกอบรมของบริษัทฯ 

         2. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาถึงปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการลาออกของพนักงานที่มีอายุการ
ทํางานไมถึง 1 ปของบริษัทฯ 

         3. ในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจ
ที่ทําใหพนักงานที่ทํางานประจําสํานักงาน  เขารับการ
ฝกอบรมของทางบริษัทฯ 
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การประยุกตใชโปรแกรม TRAF-NETSIM สําหรับการจําลองสภาพการจราจร
บริเวณแยกวงศสวาง 

 

การันต แปนทอง  นิกร แซโอว  สุชาติ โอนิกะ  นิรัตน แยมโอษฐ  และ อดิสรณ พงษสุวรรณ  
 

บทคัดยอ—  ปจจุบันปญหาการจราจรในเขตเมืองที่เปนศูนยกลางความเจริญมีสภาพการจราจรท่ีติดขัด การแกไข
ปญหาที่ดีควรวางแผนการจราจรไวลวงหนา แตเน่ืองจากสภาพทางกายภาพของเมืองบางแหงมีชองทางการจราจรที่    
คับแคบ และไมสามารถรองรับปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมขึ้นไดเพียงพอ ดังน้ัน การแกไขปญหาจะตองแกโดยวิธีการ
จัดการและปรับปรุงจากสภาพตามความเปนจริง งานวิจัยน้ีจึงใชโปรแกรม TRAF-NETSIM ชวยในการจําลองสภาพ
การจราจรเสมือนจริงบริเวณแยกวงศสวาง เพ่ืองายตอการวางแผน การจัดการ และการจําลองการจราจรท่ีเสมือนจริง 
โปรแกรมนี้ชวยในการจําลองเหตุการณที่เสมือนจริงสําหรับการปรับปรุงชองทางการจราจร ทิศทางการจราจรและ
สัญญาณไฟจราจร โดยท่ีไมตองแกไขจากพ้ืนที่จริง ผลการวิจัยพบวา การจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริงโดยใช
โปรแกรม TRAF-NETSIM มีคาความผิดพลาด โดยเฉล่ียเทากับรอยละ 1.97 เมื่อเทียบกับสภาพการจราจรจริง  เห็นไดวา
แบบจําลองน้ี สามารถจําลองสภาพจราจรไดใกลเคียงความเปนจริงและหลังจากการแกไขปญหาการจราจรดวย
โปรแกรม TRAF-NETSIM สภาพการจราจรบริเวณแยกวงศสวางโดยรวมดีขึ้น 
 

คําสําคัญ   การจราจร  TRAF-NETSIM   สัญญาณไฟจราจร 
 

1. บทนํา 
         การคมนาคมขนสงเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนา
ประเทศ เน่ืองจากเปนปจจัยที่กอใหเกิดการกระจาย
ความเจริญในดานตางๆ และในปจจุบันพ้ืนที่บริเวณ
เขตเมืองมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและสังคม
อยางรวดเร็ว ทําใหเกิดความตองการใชเสนทางของ
โครงขายถนนเพ่ิมขึ้นจึงทําใหเกิดปญหาการจราจร  
การแกไขปญหาที่ดีควรวางแผนการจราจรไวลวงหนา 
แต เ น่ืองจากสภาพทางกายภาพของเมืองบางแหง         
มีชองทางการจราจรท่ีคับแคบ และไมสามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรท่ีเพ่ิมขึ้นไดเพียงพอ ดังน้ันการแกไข
ปญหาจะตองแกโดยวิธีการจัดการและปรับปรุง 
 
 
         1ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม  
แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทรศัพท: +66(2)-913-2500 ตอ 6511  
E-mail:  apw_m@yahoo.com 

 
 

จากสภาพตามความเปนจริง จากปญหาดังกลาวจึง
จําเปนตองศึกษาหาแนวทางและวิธีการแกไข ในการ
วิจัยน้ีไดสํารวจสภาพการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง
และทําการวิเคราะหสภาพของปญหา จากการสํารวจ
ขอมูลภาคสนามไดแก  ปริมาณจราจร ลักษณะทาง
กายภาพและสัญญาณไฟจราจร เปนตน จากน้ันใช
โปรแกรม TRAF-NETSIM ในการจําลองสภาพจราจร 
ที่เกิดขึ้นจริงและสภาพจราจรหลังการแกไขโดยขอมูล
ที่ไดจะนํามาวิเคราะห และหาแนวทางในการปรับปรุง
รูปแบบพฤติกรรมการจราจร ในบริเวณแยกวงศสวาง
ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

2.วิธีการวิจัย 
2.1 ขอบเขตการวิจัย 
 

         2.2.1 พ้ืนที่ศึกษา ไดแก พ้ืนที่บริเวณทางแยกวงศ
สวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 1 
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          2.2.2 ขอมูลสํารวจภาคสนามท่ีใชในการวิจัย 
 ขอมูลการจราจร 
 ลักษณะทางกายภาพ 
 สัญญาณไฟจราจร 

 2.2.3 สํารวจสภาพการจราจรในวันจันทรและ 
วันอาทิตยในชวงเวลาเรงดวน และนอกเวลาเรงดวน 
ดังน้ี 

 เ ว ล า  0 6. 0 0  น .  ถึ ง  0 9 . 0 0  น .       
(เรงดวนเชา) 

 เ ว ล า  1 1 . 3 0  น .  ถึ ง  1 3.30 น .          
(นอกเวลาเรงดวน)  

 เ ว ล า  1 5 . 3 0  น .  ถึ ง  1 8.30 น .     
(เรงดวนเย็น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพ และเลขาคณิตบริเวณ 

แยกวงศสวาง 

 

 

2.2 โปรแกรม TRAF-NETSIM 
 

         โปรแกรม TRAF-NETSIM เปนโปรแกรมยอย
ของโปรแกรม  CORSIM ที่ใชจําลองสภาพการจราจร
ในเขตเมือง ซึ่งเปนโปรแกรมที่พัฒนาโดย The Federal 
Highway Administration (FHWA) ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา ต้ังแตป ค.ศ. 1996 [1] โปรแกรม TRAF-
NETSIM สามารถประยุกตใชงานไดกับการออกแบบ
ระบบการจราจร  ระบบสัญญาณไฟ   ระบบขนสง
มวลชน และสามารถแจกแจง เสนทางการเดินทางได
โดยมีขอมูลการเดินทางของจุดเริ่มตน-จุดสิ้นสุด     
การเดินทาง   ซึ่งผลลัพธจากการประมวลผลที่ได        
จะแสดงผลในรูปแบบโครงขายถนนและปริมาณ
การจราจร การใชงานของโปรแกรม  TRAF-NETSIM 
มีรูปแบบการสรางโครงขายแบบใชจุด และสวนของ
ถนนจะตองมีการกําหนดพิกัดของแตละจุด จากน้ัน   
จึงทําการเชื่อมจุดดวยสวนของถนน และตองกําหนด
ระยะทางในสวนของถนนใหสอดคลองกับพิกัด [2] 
 

         การนําเขาขอมูลที่สําคัญของโปรแกรม TRAF-
NETSIM 

 ลักษณะทางกายภาพของโครงขายถนน
ประกอบไปดวย  จุดของถนน  หมายถึง ทางแยก หรือ
จุ ด ที่ มี ลั ก ษณะท า ง เ ร ข า ค ณิ ต ขอ ง ถนนมี ก า ร
เปล่ียนแปลง และสวนของถนน  หมายถึง ถนนซึ่งเกิด
จากเสนตรงเช่ือมระหวาง 2 สวนของถนนโดยแบงเปน
การจราจรทิศทางเดียวและสองทิศทาง 

 ลักษณะของถนนแตละเสน  ประกอบไป
ดวย ความยาวของถนน ความเร็วอิสระ จํานวนชองทาง
จราจร   ทิศทางการเล้ียวของแตละชองทางจราจร  
รวมถึง  คาเฉลี่ยของความลาชาขณะออกรถ  และ
ระยะเวลาปลอยรถ ที่บริเวณทางแยกของแตละถนน 

 ระบบควบคุมการจราจร ประกอบไปดวย 
ระบบสัญญาณไฟจราจรแบบตางๆ ปายหยุด และปาย
ใหทาง 

 ปริมาณการเ ดินทาง   ประกอบไปดวย
ปริมาณการจราจรที่เขาออกจากโครงขายถนน  และ
ปริมาณการเล้ียวบริเวณทางแยกแตละแยก 
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 สวนประกอบของการจราจร  โปรแกรม 
TRAF-NETSIM  สามารถจํ า ลอ งพฤ ติกรรมของ
ยานพาหนะ  ได 4 ประเภทหลัก คือ รถยนตสวนบุคคล 
รถตู   รถบรรทุก   และรถโดยสารสาธารณะ   โดยท่ี
ยานพาหนะแตละประเภทจะมีลักษณะที่แตกตางกัน 
ในเรื่องของ  ความเร็วสูงสุด  ความเรงสูงสุด และความ
ยาวของยานพาหนะ 

 การใหบริการของรถโดยสารสาธารณะ
ประกอบไปดวย  เสนทางของรถโดยสาร   ตําแหนงปาย
โดยสารและความถ่ีในการใหบริการ  

 

         ผลลัพธของ  โปรแกรม TRAF-NETSIM  จะ
แสดงออกในรูปของ  เวลาในการเดินทาง  ความลาชา
จากการหยุดรถ ความลาชาโดยรวม  และความยาวของ
แถวคอย [3] 
 

2.3 การวิเคราะหขอมูล 
 

         จากการสํารวจขอมูลภาคสนามบริ เวณแยก     
วงศสวาง ซึ่งไดขอมูล ปริมาณการจราจร ลักษณะทาง
กายภาพและสัญญาณไฟจราจร ขอมูลที่ไดดังกลาว   
จะนํามาสรางแบบจําลองเสมือนจริงในโปรแกรม 
TRAF-NETSIM โปรแกรมน้ีจะจําลองสภาพการจราจร
กอนและหลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยก
วงศสวาง โดยโปรแกรมจะทําการประมวลผลขอมูล
และแสดงผลลัพธขอมูลในรูปของ ปริมาณการจราจร 
เวลาในการเดินทาง  ความลาชาจากการหยุดรถ และ
ความยาวของแถวคอย  ผลลัพธข อมูลที่ ได จ าก
โปรแกรม TRAF-NETSIM  จะใชในการวิเคราะห
ตัวช้ี วัด  เ พ่ือพิจารณาการวางแผนและการจัดการ
การจราจรบริเวณแยกวงศสวางใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
ซึ่งตัวช้ีวัดที่ใชพิจารณาไดแก ระดับการใหบริการ   
ของถนน (Level of Service) และระดับการใหบริการ  
ที่ทางแยก โดยระดับการใหบริการของทั้งสองตัวช้ีวัด 
แบงออกเปน 6 ระดับ ดังตารางที่ 1  
 
 
 

ตารางท่ี 1 ระดับคุณภาพของระดับการใหบริการของ
ถนนและระดับการใหบริการท่ีทางแยก 

 

ระดับการใหบริการ 
(Level of Service: LOS) ระดับคุณภาพ 

A ดีเลิศ 
B ดีมาก 
C ดี 
D พอใช 
E ตองปรับปรุง 
F ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

ที่มา : Highway Capacity Manual [5] 
 

 2.4 การแกไขปญหา 
 

         การแกไขปญหา จะแกไขสภาพจราจรที่อยูใน
ชวง เวลาที่ วิกฤตมากที่ สุดและจะวิ เคราะหการ
เปรียบเทียบผลตางๆระหวางกอนและหลังการแกไข
สภาพการจราจรวาดีขึ้นหรือไม ลักษณะการแกไขจะ 
ใชวิธีการดังน้ี 

 แกไขจากรอบสัญญาณไฟ ทําการออกแบบ
รอบสัญญาณไฟให เหมาะสมกับแยกวงศสว าง        
โดยพิจารณาจากปริมาณการจราจรจริงที่สํ ารวจ       
การออกแบบจะใชวิธี Webster ซึ่งใชสูตรคํานวณ และ
ออกแบบตามประเทศอังกฤษและออสเตรเลีย ซึ่งมี
ระบบเดินรถทางซายเหมือนประเทศไทย [4] เมื่อได
ขอมูลรอบสัญญาณไฟที่เหมาะสมแลว ใหนําขอมูลที่
ไดมาใสในแบบจําลองที่สรางโดยโปรแกรม TRAF-
NETSIM อีกครั้ง และตรวจผลลัพธหลังการแกไข   
เพ่ือหาสัญญาณไฟที่เหมาะสมกับแยกวงศสวาง 

 แกไขจากลักษณะทางกายภาพ  ทําการ
ตรวจสอบขอมูลทางกายภาพบริเวณแยกวงศสวาง 
ไดแก ชองทางการจราจร ทิศทางการจราจร จุดกลับรถ 
เปนตน และทําการแกไขโดยปรับแกในโครงขายถนน
ที่สรางโดยโปรแกรม TRAF-NETSIM และวิเคราะห
ผลลัพธหลังการแกไขอีกครั้ง  เ พ่ือหาลักษณะทาง
กายภาพที่เหมาะสมกับแยกวงศสวาง 
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3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ความถูกตองของแบบจําลองสภาพการจราจร
บริเวณแยกวงศสวาง 
 

         การสรางแบบจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริง
บริเวณแยกวงศสวางจะใชขอมูลปริมาณการจราจรท่ี
มากที่สุดที่สํารวจไดจากภาคสนาม มาสรางแบบจําลอง
ในโปรแกรม TRAF-NETSIM และทําการตรวจสอบ
ปริมาณการจราจรในชวง 1 ช่ัวโมง จากภาคสนาม
เปรียบเทียบกับปริมาณจราจรที่ไดจากโปรแกรม       
ผลการเปรียบเทียบ  พบวา  แบบจําลองมีคาความ
ผิดพลาดโดยเฉลี่ยเทากับ รอยละ 1.97 ซึ่งมีคาไมมาก 
เห็นไดวาโปรแกรม TRAF-NETSIM สามารถจําลอง
สภาพจราจรไดใกลเคียงความเปนจริง  
 

         แสดงการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริง
บริเวณแยกวงศสวางโดยใชโปรแกรม TRAF-NETSIM 
ดังภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 2 รูปแบบการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริง

บริเวณแยกวงศสวางโดยใชโปรแกรม TRAF-
NETSIM 

3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพการจราจรกอนและ
หลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง 

         การวิเคราะหขอมูลสภาพการจราจรกอนและ 
หลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง 
จะใชระดับการใหบริการของถนน และระดับการ
ใหบริการท่ีทางแยก เปนตัวช้ีวัดระดับคุณภาพของ  
การบริการท่ีแยกวงศสวาง ขอมูลดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ขอมูลสภาพการจราจรกอนและหลังการแกไข

ปญหาการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง 
 

ตัวชี้วัด กอนการปรับแก หลังการปรับแก 
ระดับการใหบริการ 
ของถนน (โดยรวม) F E 

ระดับการใหบริการ 
ที่บริเวณแยก 
(โดยรวม) 

F E 

 

         จากขอมูลระดับการใหบริการของตัว ช้ี วัด         
ดังตารางที่ 2 พบวา สภาพการจราจรกอนการแกไข
ปญหาการจราจรบริ เ วณแยกวงศสว า งมีสภาพ
การจราจรท่ีติดขัดและมีระดับการใหบริการอยูใน
ระดับวิกฤติ ดังจะเห็นไดจากระดับการใหบริการของ
ถนนและระดับการใหบริการท่ีบริเวณแยก มีระดับ
คุณภาพอยูในระดับ F (ตองปรับปรุงเรงดวน) จาก
ปญหาดั งกล าวจํ า เปนตองปรับปรุ งแกไขสภาพ
การจราจร บริเวณแยกวงศสวางใหมีสภาพดีขึ้นโดยทํา
การปรับเปล่ียนรอบสัญญาณไฟจราจร และแกไข
สภาพทางกายภาพ และใชโปรแกรม TRAF-NETSIM 
ชวยในการจําลองสภาพการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง
หลังการแกไขอีกครั้ง ซึ่งขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห
หลังการแกไขปญหาการจราจรบริเวณแยกวงศสวาง  
พบวา สภาพการจราจรบริเวณแยกวงศสวางมีระดับ
การใหบริการอยู ในระดับที่ ดีขึ้น  โดยระดับการ
ใหบริการของถนนและระดับการใหบริการท่ีบริเวณ
แยก มีระดับคุณภาพอยูในระดับ E (ตองปรับปรุง)     
ซึ่งระดับการใหบริการของแยกวงศสวางมีสภาพดีขึ้น
เพียง 1 ระดับเทาน้ัน เน่ืองจากวา ถนนบริเวณแยกวงศ
สวางมีชองทางการจราจรที่คับแคบ และไมสามารถ
รองรับปริมาณการจราจรไดเพียงพอ การแกไขจึงทําได
เฉพาะการจัดการและปรับปรุงจากสภาพตามความ 
เปนจริง ผลการวิเคราะหขอมูลแสดงใหเห็นวาการใช
โปรแกรม TRAF-NETSIM ชวยในการจําลองสภาพ
การจราจรเสมือนจริง และแกไขปญหาการจราจร      
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ทํ า ให ระ ดับการใหบริ ก ารของแยกวงศสว า งมี
ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้น 

4. สรุปผลการวิจัย 
4.1 สรุปผลการวิจัย 
 

         ผลการวิจัยสรุปไดวา โปรแกรม TRAF-NETSIM 
สามารถชวยในการจําลองสภาพการจราจรเสมือนจริง
บริเวณแยกวงศสวางได โปรแกรมน้ีชวยในการจําลอง
เหตุการณที่เสมือนจริงสําหรับการปรับปรุงชองทาง
การจราจร ทิศทางการจราจรและสัญญาณไฟจราจร 
โดยที่ไมตองแกไขจากพ้ืนที่จริง ผลการวิจัยพบวา   
การจํ าลองสภาพการจราจร เส มือนจริ งโดยใช
โปรแกรม TRAF-NETSIM มีคาความผิดพลาด       
โดยเฉล่ียเทากับ  รอยละ  1.97 เมื่อเทียบกับสภาพ
การจราจรจริง เห็นไดวาแบบจําลองน้ี สามารถจําลอง
สภาพจราจรไดใกลเคียงความเปนจริง และหลังจาก 
การแกไขปญหาการจราจรดวยโปรแกรม  TRAF-
NETSIM แลว สภาพการจราจรและระดับการ
ใหบริการของแยกวงศสวางมีประสิทธิภาพโดยรวม    
ดีขึ้น 
 

4.2 แนวทางการแกไขเพ่ิมเติม 
 

         เพ่ือใหการจราจรบริเวณแยกวงศสวางมีความ
คลองตัวมากขึ้น ควรจะตองปรับปรุงและแกไขปญหา
ทางดานกายภาพเพ่ิมเติม เชน การปรับปรุงทัศนวิศัย 
ในการมองเห็นปายเตือนตางๆ  ใหชัดเจนมากขึ้น      
การกําหนดเขตหามจอดมากขึ้น และปรับปรุงผิวทาง
จราจรใหดีขึ้น ก็จะสงผลใหการจราจรบริเวณแยกวงศ
สวางมีสภาพคลองตัวมากขึ้นอีกทางหน่ึง 
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ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  
 

พันทิพา  ปญสุวรรณ1 ประภาพร  พนมไพร2 และวรัทยา  สุภารัตน 3 

 

บทคัดยอ—   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Mean), คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation),  สถิติที่ใชในการทดสอบความแตกตาง (t-test), การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA),  การเปรียบเทียบเชิงซอนดวยวิธีของ Least Significant Difference (LSD), และสถิติสหสัมพันธอยางงาย 
(Pearson Product Moment Correlation Cofficient) ซึ่งการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมดน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เปนนักเรียนนักศึกษา สถานภาพโสด มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 5,000 บาท มีพฤติกรรมในการใชบริการสถานี
ขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายโดยเฉลี่ยในหน่ึงเดือน 3.87ครั้ง ดานระยะเวลาที่ใชบริการโดยเฉลี่ย  36.43 นาที  มาใช
บริการคนเดียว เหตุผลที่ใชบริการเพ่ือเดินทางตอไปยังสถานที่อื่น สิ่งอํานวยความสะดวกท่ีตองการคือตูนํ้าด่ืมฟรี      
เวลาที่มาใชบริการสถานีขนสง คือ 13.00 ถึง 17.00 น. วันที่มาใชบริการ คือวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร, อาทิตย) และเมื่อ 
มีโอกาสจะกลับมาใชบริการอีกครั้ง  ผูใชบริการสถานีสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายมีระดับทัศนคติปานกลางในดาน
อาคารสถานที่ ดานราคา และ มีระดับทัศนคติที่ดีในดานทําเลที่ต้ัง/ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด  ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายมีความพึงพอใจในระดับเฉยๆ ในดานการบริการดาน
การจราจร ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และดานความปลอดภัย ผูใชบริการที่มีอายุ อาชีพ สถานภาพ รายไดตอเดือน       
ที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ 0.05 ทัศนคติของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย ดานทําเลที่ต้ัง/ชองทางการจัดจําหนาย         
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยมีความสําคัญในระดับปานกลาง  ทัศนคติของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย ดานอาคารสถานท่ี 
ดานราคา ดานทําเลที่ต้ัง/ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการที่มีตอสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายใน ดานการบริการ ดานความปลอดภัย ดานการจราจร ดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสําคัญในระดับปานกลาง  พฤติกรรมการใชบริการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายมีความสัมพันธกับความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบริการจากสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

คําสําคัญ   สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย   
 

_____________________________________________________________________________________________ 

         1-3หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีเชียงราย 
99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
โทรศัพท : +66(53)-729-600-5, +66(86)-654-5265 
โทรสาร : +66(53)-729-606-7  E-mail : Tom_19737@hotmail.com 

 

1. บทนํา 
 

         สถานการณความไมแนนอนของราคานํ้ามันใน
ตลาดโลก ทําใหผูบริโภคตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การดํารงชีวิตในการเดินทางโดยรถสวนตัว มาเปน  
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การขนสงสาธารณะเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากชวยใหเกิด
ความประหยัดสําหรับผูมาใชบริการโดยสารรถประจํา
ทาง สถานีขนสงผูโดยสารจึงเปนสถานที่ที่มีบทบาท
สําคัญในการใหบริการสําหรับผูโดยสารรถประจําทาง
ในเสนทางตางๆ  ใหเกิดความสะดวกสบาย ความ
รวดเร็ว  และความปลอดภัยในการเดินทางใหแก
ประชาชนในการเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง 
นอกจากน้ัน ยังมีบทบาทในการพัฒนาทองถ่ินใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยดานการขนสง และสราง
ความเจริญเติบโตใหกับพ้ืนที่ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดลอม  
 

         จังหวัดเชียงราย ต้ังอยูเหนือสุดของประเทศไทย 
ที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ประเทศ
พมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดวย
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมลานนาที่ดึงดูดผูคนทั่วทุกสารทิศ
เดินทางเขามาในจังหวัดเชียงราย  การบริหารจัดการ
คมนาคมขนสงที่ ดีจึงเปรียบเสมือนประตูแหงการ
ตอนรับที่สามารถสรางความประทับใจแกผูมาเยือน 
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายไดกอต้ังขึ้นมา
เ พ่ืออํ านวยความสะดวกในด านการเ ดินทางแก
ประชาชนที่มีจุดเริ่มตนและจุดหมายปลายทาง  ณ 
จังหวัดเชียงราย ซึ่งในปจจุบันสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงรายเริ่มประสบปญหาในดานพ้ืนที่ ที่ไม
สามารถรองรับการใหบริการแกประชาชนที่เขามา
เยือนจังหวัดเชียงรายได ดวยการขยายตัวของความ
เจริญในด านต างๆไมว าจะ เปนการ เ พ่ิมขึ้นของ
สถาบันการศึกษา การยายถ่ินที่อยูเขามาในเขตเมือง  
การขยายตัวภาคธุรกิจเอกชน  จึงสงผลใหอาคาร
สถานที่ที่มีสภาพตามกาลเวลาไมสามารถสรางความ
พึงพอใจใหกับผูคนสวนใหญได สถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงราย จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาการใหบริการ
ของตน เพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการเดินทาง 
และรองรับความตองการของผู ใชบริการ  ซึ่ งจะ
กอใหเกิดทัศนคติที่ดีอันจะสงผลถึงความพึงพอใจใน
การมาใชบริการ  ตลอดจนสามารถสรางบริการ

สนับสนุนที่เปนประโยชนและกอใหเกิดรายได ไมวา
จะเปนดานการบริหารพ้ืนที่ลานจอดรถ อัตราคาเชา
จากพ้ืนที่การจําหนายต๋ัวโดยสาร คาใชบริการหองสุขา 
สถานที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ดและเคร่ืองด่ืม บริการ
รับฝากของ บริการรถรับจาง รถเข็นสัมภาระ ดังน้ัน 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาทัศนคติ และความ    
พึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงรายในดานตางๆ เพ่ือที่จะนําขอมูลมาใชเปน
แนวทางในการพัฒนาสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงราย ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ 
และพัฒนารูปแบบการใหบริการแกประชาชน อีกทั้ง
เปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการศึกษา หาขอมูลเพ่ือ
ปรับปรุงสถานีขนสงรูปแบบใหมในอนาคต เพ่ือจะได
พัฒนาศักยภาพดานการคมนาคมการขนสง และรองรับ
ความเจริญที่จังหวัดเชียงรายจะเปนประตูสําคัญสู
สี่ เห ล่ียม เศรษฐกิจและการค าระหว างประ เทศ  
กอใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยวที่เดินทาง
มายังจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังชวยสงเสริมรายไดดาน
การทองเที่ยว เสริมสรางศักยภาพการลงทุน สงผลให
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมีการพัฒนาอยางยืน
ตอไป 
 

2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

         ประชากร ท่ี ใช ในการ ศึกษา วิจั ยครั้ ง น้ี  คือ 
ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ป ขึ้นที่เคยใชบริการสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงราย 
 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการวิจัยครั้งน้ี คือ 
ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ เคยใชบริการจาก 
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย โดยกําหนดจาก
สูตรที่ไมทราบจํานวนประชากรแนนอน (กัลยา วานิชย
บัญชา.2546 : 26) ดวยระดับความเช่ือมั่น 95% ได
ขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 400 คน 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 

         เครื่องมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ
แบบสอบถาม  (Questionnaires)  และสนทนากลุม 
(Focus Group) ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ดังน้ี 
 

         ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาเอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี                   
ที่เก่ียวของกับทัศนคติ พฤติกรรม ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร  และงานวิจัยที่
เก่ียวของ  
 

         ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่1 มาสราง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยกําหนด
ประเด็นหลักไดดังน้ี  
 

               ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทั่วไป
ของผูตอบแบบสอบถามเปนลักษณะคําถามแบบ  
ปลายปดชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย    
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามพฤติกรรมผูใชบริการ
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย เปนคําถามชนิด
เลือกตอบ (Multiple Choice) และขอมูลประเภท
อัตราสวน (Ratio Scale) 

ตอนที่  4  แบบสอบถาม เ ก่ี ย ว กับความ          
พึงพอใจของผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงราย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะอื่นๆเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด (Open Ended Question) 

 

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปให
ผู เ ช่ียวชาญตรวจสอบความเ ท่ียงตรงดานเ น้ือหา 
(Content Validity) และขอบกพรองของคําถาม และ
ปรับปรุงแกไข เพ่ือใหอานแลวเกิดความเขาใจงาย 
ชั ด เ จ น  ต า ม ค ว า ม มุ ง ห ม า ย ข อ ง ง า น วิ จั ย                                                                                                                  
นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช 
 

          

         ขั้นตอนท่ี 4 นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยหรือ
แบบสอบถาม ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out)    
30 ชุด เพ่ือทดสอบความชัดเจนในการสื่อสารและ
ความเขาใจตรงกันระหวางผูวิจัย และกลุมตัวอยาง
ตอจากน้ันนําผลแบบสอบถามที่ไดไปใชกับกลุม
ตัวอยางตอไป 
 

3. ผลและการอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 
 

         3 . 1 . 1  ผลการ วิ เคร าะหข อมู ล ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร พบวา ผูใชบริการสวนใหญเปน    
เพศหญิง อายุระหวาง 15-24 ป การศึกษาระดับปริญญา
ตรี เปนนักเรียนนักศึกษา สถานภาพโสด มีรายได     
ตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ  5,000 บาท  โดยผูที่มี
ลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันมีพฤติกรรม
การใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย 
แตกตางกัน  
 

         3 . 1 . 2  ผลการ วิ เคราะหข อมู ลทัศนคติของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย      
ในดานอาคารสถานที่ ดานราคา (อัตราคาบริการ)      
อยูในระดับ ปานกลาง สวนดาน ทําเลที่ต้ัง/ชองทาง 
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูใน
ระดับดี  และมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
บริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายอยาง       
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

         3.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใช
บริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย พบวา    
มีพฤติกรรมในการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
จังหวัดเชียงรายโดยเฉล่ียในหน่ึงเดือน  3.87 ครั้ ง     
ดานระยะเวลาท่ีใชบริการโดยเฉล่ีย 36.43 นาที มาใช
บริการคนเดียว เหตุผลที่มาใชบริการเพ่ือเดินทางตอไป
ยังสถานที่อื่น สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการ คือ     
ตูนํ้าด่ืมฟรี เวลาที่มาใชบริการสถานีขนสง คือ 13.00 
ถึง 17.00 น. วันที่มาใชบริการ คือ วันหยุดสุดสัปดาห 
(เสาร, อาทิตย) และเมื่อมีโอกาสจะกลับมาใชบริการ
อกีครั้ง  
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         3.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร พบวา ในดานการ
บริการ ดานการจราจร ดานการจัดการสิ่งแวดลอม    
อยูในระดับเฉยๆ สวนดานความปลอดภัยอยูในระดับ   
พึ งพอใจ  โดยมี คว ามสั ม พันธ กับทั ศนค ติของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

3.2 การอภิปรายผล 
 

         3.2.1 ลักษณะประชากรศาสตรของผูใชบริการ
สถา นีขนส ง ผู โ ดยสารจั งห วัด เ ชี ย งร าย  พบว า
ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 15-24 
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนนักเรียนนักศึกษา 
สถานภาพโสด มีรายไดตอเดือนตํ่ากวาหรือเทากับ 
5,000 บาท ทั้งน้ีเปนเพราะสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียง
ในจังหวัดเชียงราย ต้ังอยูในเขตเมือง และมีนักศึกษา
จากทั่วทุกสารทิศเดินทางเขามาเรียนหนังสือ และนิยม
ใชการเดินทาง โดยใชรถโดยสารประจําทางในการ
เดินทาง เพราะมีรถโดยสารท่ีใหบริการครอบคลุม    
ทุกพ้ืนที่ในจังหวัด และมีอัตราคาบริการถูกเหมาะกับ
ระดับรายไดของนักเรียนนักศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ 
ธีรยสถ ปานกลาง (2548) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัย 
ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชรถโดยสารประจําทาง
ภายใตการกํากับดูแลขององคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ(ขสมก.) ที่พบวา ผูใชบริการรถโดยสารประจํา
ทางสวนใหญเปนเพศหญิง  มีสถานภาพโสด  อายุ
ระหวาง 20-24 ป มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา มีรายไดเฉล่ีย  
ตอเดือนระหวาง 5,000-9,999 บาท นอกจากน้ีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรที่แตกตางมีพฤติกรรมการใช
บริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย แตกตาง
กัน  ซึ่ งสอดคลองกับแนวความคิดของ  ศิริวรรณ       
เสรีรัตน  (2541) ที่ไดกลาววา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยสวนบุคคลไมวาจะเปน    
เพศ การศึกษา อายุ อาชีพ หรือรายได ที่แตกตางกัน   
จะนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา และ
บริการท่ีแตกตางกัน  

         3 .2 .2  ทัศนคติของผู ใชบริการสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  ในดานอาคารสถานท่ี      
และดานราคา (อัตราคาบริการ) อยูในระดับ ปานกลาง  

ทั้งน้ีเปนเพราะอาคารของสถานีขนสง มีความเกาแก 
กอสรางมานาน สถานีที่ใหบริการเปนจุดแรกที่ลูกคา
จะไดสัมผัส  สถานที่ที่ดูสวยงาม และเปนระเบียบจะ
ทําใหลูกคาเ ช่ือมั่นในคุณภาพ  และประทับใจ  แต
ในทางกลับกัน ลูกคาอาจไมประทับใจหากพบในสิ่งที่
ไมพึงประสงคตอสถานที่แหงน้ัน เชนเดียวกับการ
ชําระอัตราคาใชบริการหองนํ้ามีราคาแพงและไมมี
บริการสวนเสริม เชน กระดาษชําระ และหองนํ้ามี 
กล่ินเหม็น  ผู ใชบริการจึ งมี ระดับทัศคติตอสิ่ งที่
ใหบริการน้ันในระดับปานกลาง คือมีใหใชแตไมได
คาดหวังถึงสิ่งตองการนอกเหนือจากความจําเปน      
ดังแนวคิดของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547). กลาววา   
คุณคาที่ลูกคาจะไดรับตองเหมาะสมกับคาใชจายที่
ลูกคาเสียไป  สวนดานทําเลที่ ต้ัง /ชองทางการจัด
จําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับดี
เ น่ืองจากสถานีบริการขนสง ต้ังอยู ใจกลางเมือง 
สะดวกสบายตอการเดินทางของทุกพาหนะที่จะเขาถึง 
อีกทั้งมีรถโดยสารที่ครอบคลุมการขนสงทุกพ้ืนที่     
จึงทําใหคนสวนใหญนิยมไปใชบริการซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ ยุพาวรรณ (2548). ที่กลาววา ที่ต้ังของ 
ผูใหบริการและความยากงายในการเขาถึงเปนปจจัย
หน่ึงที่ผูใชบริการเลือกพิจารณาใชบริการ และการ
ประชาสัมพันธของสถานีขนสง ไมวาจะเปน ปาย
ประกาศ แผนพับ ตลอดจนเจาหนาที่ มีความชัดเจนใน
การใหขอมูล  สอดคลองกับแนวคิดของ  ธนวรรณ
(2547). การสงเสริมการตลาดเปนกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีทําใหผูบริโภคเกิดการรับรู และเพ่ิมความ
ตองการอยากซื้อหรือใชบริการได ทัศนคติที่ดีจึงมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  
 
 

         3.2.3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ
สถา นีขนส ง ผู โ ดยสารจั งห วัด เ ชี ย งร าย  พบว า                                      
มีพฤติกรรมในการใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร
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จังหวัดเชียงราย  ดานจํานวนครั้งในการใชบริการ 
สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงรายของผูใชบริการ
โดยเฉล่ียในหน่ึงเดือน 3.87 ครั้ง ผูใชบริการมาใช
บริการสถานีขนสงเพียงคนเดียว เหตุผลที่ เลือกใช
บริการ เพ่ือเดินทางตอไปยังสถานที่อื่นสอดคลองกับ 
ชวัลนุช  วรคชิน (2547). ที่กลาววาการเดินทางเขาสู
จังหวัดเชียงรายทางบกมีการบริการขนสงสาธารณะ
เพียงอยางเดียว ไดแก รถโดยสารประจําทาง ดาน
ระยะเวลาที่ใชบริการโดยเฉล่ีย  36.43 นาที เพราะ
ผูโดยสารตองมารอขึ้นรถกอนกําหนดการเดินทาง    
อีกทั้งสถานที่ของสถานีขนสงจังหวัดเชียงราย คับแคบ 
แออัด ผูใชบริการจึงใชเวลาไมนานในการอยูในสถานี  
สิ่งอํานวยความสะดวกที่ตองการใหมี คือ ตูนํ้าด่ืมฟรี 
ดังแนวคิดของ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547). กลาววา 
บริการสวนเสริมที่ชวยขยายศักยภาพของบริการหลัก
เปนบริการสวนเสริมที่อาจชวยสรางคุณคาเพ่ิมแกลูกคา
อันเปนสวนสําคัญที่ จะสรางความพึงพอใจและ
ประทับใจใหแก ลูกคาได   เวลาที่มี ผูมาใชบริการ  
สถานีขนสงมากที่สุด คือ 13.00 ถึง 17.00 น. วันที่มาใช 
คือวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร, อาทิตย) และเมื่อมีโอกาส
จะกลับมาใชบริการสถานีขนสงเชียงรายอีกครั้ง   
 

         3.2.4 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสาร พบวา ในดานการ
บริการ ดานการจราจร ดานการจัดการสิ่งแวดลอม  อยู
ในระดับเฉยๆ ทั้งน้ีเปนเพราะผูใชบริการมีความจําเปน
ที่จะตองใชบริการรถโดยสาร และใหความสําคัญกับ
การเดินทางมากกวาการจะใสใจในสภาพที่เสื่อมโทรม
ไปตามกาลเวลาของสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงราย ดังน้ัน ความพึงพอใจในปจจัยแวดลอมอื่นๆ 
จึงอยูในระดับปานกลาง  สวนดานความปลอดภัยอยูใน
ระดับพึงพอใจโดยมีความสัมพันธกับทัศนคติของ
ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีเปนเพราะ
สถานีขนส ง ผู โดยสารจั งห วัด เ ชียงรายจั ดใหมี         
ปอมยาม ซึ่งเปนที่ทําการของสารวัตรทหาร ตํารวจ 

และหนวยรักษาความปลอดภัยไวคอยสอดสองดูแล
และรักษาความปลอดภัยของผูใชบริการ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 

4.1 สรุปสาระสําคัญของงานวิจัย  
 

         คือ ผูใชบริการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัด
เชียงรายสวนใหญมาใชบริการ เพ่ือเดินทางตอไปยัง
สถานที่อื่นๆ  และใช เวลาโดยเฉล่ียเพียง  30 นาที        
ในสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงราย  ดังน้ัน      
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร กําหนดระยะเวลา
การเดินรถ ปายประกาศ แผนพับ ตลอดจนเจาหนาที่ 
ควรมีความรูในการใหขอมูลที่ ชัดเจน และแนะนํา
รายละเอียดตางเก่ียวกับการเดินทางใหผูใชบริการได 
สงผลถึงความพึงพอใจในการใชบริการได  
 

4.2 ขอเสนอแนะ 
 

         4.2.1 ผูบริหารไมควรมองขามบริการสวนเสริม 
เชน สิ่งอํานวยความสะดวกแกผูมาใชบริการ เชน 
รถเข็นลากจูงสัมภาระ  และจัดการหองนํ้า  ใหถูก
สุขลักษณะ  
 

         4.2.2 จัดระบบการจราจรภายในสถานีขนสงโดย
จํ า กัดประเภทหรือจํ านวนรถ  ตลอดจนกําหนด
ระยะเวลาในการจอดแบบคิดอัตราคาบริการ เพ่ือไมให
ปริมาณรถในสถานีขนสงมีมากเกินไป ซึ่งจะสงผลเสีย
ตอการจราจรได  

4.2.3 พฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภค
สวนใหญมาเพียงลําพัง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
และความบันเทิง ระหวางรอรถ เชน ตูนํ้าด่ืม รายการ
ทีวี เพลง อินเตอรเน็ต จะสงผลใหผูโดยสารเกิดความ
พึงพอใจในการใชบริการท่ีดีขึ้น  
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อนาคตภาพของการเปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยีของ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

จํานงค  อมตาริยกุล1  วันทนา  อมตาริยกุล2  และ ปญญา  วินทะไชย3 

 

บทคัดยอ—  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research) เพ่ือศึกษาอนาคตภาพ 
ของการเปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กลุมตัวอยาง คือ 
ผูเช่ียวชาญ คณาจารยจาก 5 วิทยาเขต คือ ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน      
วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสกลนคร จํานวน 71 คน สัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช                
การสัมภาษณในรอบที่ 1 แบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3  ผูประกอบการจํานวน 11 ทาน และผูทรงคุณวุฒิจํานวน    
5 ทาน ใชการสัมภาษณเชิงลึก ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดการเรียนการสอน ควรมีการเพ่ิมการฝกภาคปฏิบัติใน
หลักสูตร รวมทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาบุคลิกภาพ   
ดานการวิจัย การหาแหลงเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกเพ่ือทําการวิจัย และการสรางเครือขายการวิจัย
โดยเฉพาะภูมิภาคลุมนํ้าโขง ดานการบริการวิชาการ การเพ่ิมอัตรากําลัง สายสนับสนุนจะทําใหคณาจารยใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานใหบริการทางวิชาการไดมากขึ้น ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควรมี     
สวนรวมกับชุมชน ทองถ่ินและจัดใหมีสารสนเทศในการศึกษาคนควา การพัฒนาไปสูเปาหมายตามมาตรฐานสากล 
และสูความเปนเลิศในดานการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาบุคลากรในองคการ ผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองความตองการ
ของสังคม ผลิตวิศวกรที่มีความสามารถ และประสิทธิภาพสูชุมชนความเปนสากล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลอีสาน มีบทบาทในการสงเสริมวิชาการกับประเทศเพื่อนบาน เชน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เวียดนาม ซึ่งสงนักศึกษาเขามาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อันจะสงผลใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยีในอนาคต 

คําสําคัญ  อนาคตภาพ  มหาวิทยาลัยวิชาชีพและเทคโนโลยี 
 

  

         1สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
150 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท 66(43)-336371 โทรสาร 66(43)-237483  
E-mail ch_rmuti@hotmail.com 
         2สาขาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแกน  
150 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท 66(43)-336371 โทรสาร 66(43)-237483  
E-mail gas_mm@hotmail.com 
         3สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน  
150 ถนนศรีจันทร อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 
โทรศัพท 66(43)-336371โทรสาร 66(43)-237483  
E-mail ch_rmuti@hotmail.com 

1. บทนํา 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปน
มหาวิทยาลัยแหงหน่ึงที่มีการพัฒนาดานการศึกษา
วิชาชีพเฉพาะทาง ซึ่งมีความจําเปนตองปรับตัวเพ่ือให
ทันตอการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน  ศูนยกลาง
ต้ังอยูที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา และมีวิทยาเขตอ่ืนอีก 4  แหง คือ วิทยา
เขตขอนแกน วิทยาเขตกาฬสินธุ วิทยาเขตสุรินทร  
วิทยาเขตสกลนคร โดยมีวิสัยทัศน คือ เปนผูนําการจัด
ก ารศึ กษ า วิช า ชีพ เ พ่ื อ พัฒนาคุณภาพ กํ า ลั งคน               
สูมาตรฐานสากล  บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี นําความรูเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน
สูการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม 
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มหา วิทย า ลั ย เทคโนโล ยี ร าชมงคลอี ส าน เป น
มหาวิทยาลัยจัดอยูในมหาวิทยาลัยกลุมใหม  และ
ประสบปญหาในดานตางๆ ไดแก 1) ดานโครงสราง
การบริหารจัดการภายใตการเปนหน่ึงนิติบุคคลเดียว 
แตมี 5 วิทยาเขต ซึ่งไดรับงบประมาณนอย ทําใหไม
สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยไดตามเปาหมายท่ีวางไว  
2) ดานภาระงานและการสื่อสารภายในองคกรที่ทําให
การปฏิบัติงานบางสวนลาชา 3) รอยละของคุณวุฒิของ
อาจารยระดับปริญญาตรีตอปริญญาโทตอปริญญาเอก
เทากับ 44 : 52 : 4  ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ กําหนดไว 
รวมทั้งสัดสวนของตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนง
อาจารยตอผูชวยศาสตราจารยตอรองศาสตราจารย 
เทากับ 74:25 :1  4) บุคลากรไดรับโอกาสดานการ
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณวิชาชีพในการพัฒนา
ตนเอง และภารกิจเพ่ือการเปนผูชํานาญการลดลง       
5) ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการยังขาด
ความเช่ือมโยงและขาดประสิทธิภาพ การใชทรัพยากร
รวมกันใน แตละพื้นที่ยังไมเห็นผลลัพธที่เปนรูปธรรม               
6) จํานวนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกมี
ปริมาณไมมากนัก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานซึ่งประสบปญหาในหลายดาน จะดําเนินการไป
ทิศทางใดในอนาคต ท่ีจะก าวไปใหทัน กับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน และใน
ภาวะที่ประเทศประสบปญหาภาวะดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา จากสภาพดังกลาวขางตน 
เปนปญหาที่ตองรีบปรับปรุงแกไขอยางรวดเร็ว เพ่ือไม
เปนอุปสรรคในการพัฒนาองคกร และใหเปนองคกรที่
มีเปาหมายการปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธิ์สูง   ทั้งรองรับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐสอดคลองกับ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2 5 5 1 –2 5 6 5  ของสํ า นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพ่ือใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน สามารถปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง ไดอยาง
เหมาะสม เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยที่เนน ดานการจัด
การ ศึกษา วิช า ชีพ  และ เทคโนโลยี ที่ มี คุณภาพ

ตอบสนองความพอใจของผูรับบริการ ดวยการพัฒนา
อยางตอเน่ือง และเตรียมความพรอมที่จะเผชิญกับ
ปญหาในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจําเปนตองดําเนินการใน 
เชิงรุก คือ การเตรียมความพรอมการบริหารจัดการ
กรอบภารกิจ  4  ดานของมหาวิทยาลัย  อันไดแก        
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการศึกษาอนาคตภาพของ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อิ ง วิธี
วิทยาการวิจัยที่เหมาะสมในการศึกษา คือ การวิจัยเชิง
อนาคต เปนการศึกษาแนวโนม ที่สามารถเปนจริงของ
เห ตุ ก า รณ อ ย า ง ใ ดอย า งห น่ึ ง  จ ากปญห าขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานที่กลาวมา 
ผู วิ จั ยในฐานะที่ เปนบุคลากรของมหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เห็นความจําเปนและ
ความสําคัญของการศึกษาอนาคตภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานในทศวรรษหนา โดยศึกษา
ครอบคลุมภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ไดแก ภารกิจ
การจัดการเรียนการสอน ภารกิจการวิจัย ภารกิจการ
บริการวิชาการ และภารกิจการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
และสิ่งแวดลอม และภารกิจดานอื่น โดยใชเทคนิคการ
ทํานายหลายเทคนิค ไดแก เทคนิคการระดมสมอง  
(Brain Storming) การใชเทคนิคเดลฟาย(Delphi Technique)  
การสรางวงลออนาคต  การวิเคราะหปฏิสัมพันธ
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง และการสราง
อนาคตภาพ(Scenario  Development)  เพ่ือนํามาใช
รวมกัน การวิจัยครั้งน้ีศึกษาอนาคตภาพของการเปน
มหาวิทยาลัยวิชาชีพ  และเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผลจากการศึกษาจะเปน
ขอมูลพ้ืนฐานที่สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
วางแผน การกําหนดนโยบาย มาตรการ ทิศทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ชวง
ระหวาง พ.ศ. 2552-2562) ของผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลอีสานอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความ
เปนไปไดภายใตบริบทของสังคมไทย 
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2. วิธีการวิจัย 
          การวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาอนาคตภาพของการ
เป นมหา วิทย า ลั ย วิ ช า ชีพและ เทคโนโลยี ขอ ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมุงศึกษา
ภารกิจ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจ  
ด านอื่นของ วิทยา เขตทั้ ง  5  แห ง  คือ  ศูนยกลาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  นครราชสีมา     
วิทยาเขตขอนแกน  วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขต
สุรินทร วิทยาเขตสกลนคร โดยศึกษาความคิดเห็น  
จากกลุม ตัวอย าง  คือ  กลุม ผู เ ช่ี ยวชาญ  (Experts)           
ที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทั้ง 5 วิทยาเขต อันไดแก กลุมที่เก่ียวของโดยตรง หรือ
ผูที่อยูเบื้องหลังการเปล่ียนแปลง เปนผูมีอํานาจหนาที่
โดยตรงและโดยออม คือ เปนผูดูแลนโยบาย หรือเปน 
ผู ที่ จ ะ ก า ว ม า เ ป น ผู มี อํ า น า จหน า ที่ ใ น อน าคต            
กลุมผูบริหารและนักวิชาการ กลุมผูดําเนินงาน ผูนํา
ชุมชน ศิษยเกา ผูปกครองนักศึกษาและนักศึกษาที่
กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน                                 
 

         ระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาประกอบดวย
เทคนิคการวิจัยแบบ Ethnographic Delphi Futures 
Research (EDFR) การสรางวงลออนาคต ผลปฏิสัมพันธ 
ระหวางแนวโนมเหตุการณสืบเน่ือง และการเขียน
อนาคตภาพ เน่ืองจากเปนเทคนิคการวิจัยที่มีความ
ยืดหยุน สามารถคาดการณไปถึงผลที่ตามมา และ 
ระดับการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันของคุณลักษณะ
หรือมโนทัศนที่ศึกษา ครอบคลุมมิติของปญหาการวิจัย 

3. ผลและการอภิปรายผล 
         อน า คตภ าพด า น ก า ร เ รี ย น ก า รสอนขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยภาพรวม
หลักสูตรที่จัดการเ รียนการสอนในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการปรับปรุงหลักสูตร  
ทั้ งสาย วิชา ชีพและศึกษาทั่ วไป  ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีการวิพากษ 

 
หลักสูตร ปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสอดคลอง
กับอัตลักษณและยุทธศาสตร มีการพัฒนาสรางจุดขาย  
จัดการศึกษาตลอดชีวิต คือ สามารถเขาเรียนทุกชวงช้ัน
อายุ หลักสูตรมีแนวโนมเปนการฝกทักษะมากขึ้น    
โดยโครงการสหกิจศึกษาเปนการฝกทักษะที่ประสบ
ผลสําเร็จ มหาวิทยาลัยมีการจัดหลักสูตรสําหรับผูที่
ทํางานแลวศึกษาตอ การเรียนการสอนตามมาตรฐาน
และคุณภาพการจัดการศึกษาระบบประกันคุณภาพ 
ISO 9001 : 2000  ตามเกณฑของสํานักงานรับรอง
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และการรับรอง 
จากสํ า นั กง านรับรองมาตรฐานอุ ตสาหกรรม            
การจัดการเรียนการสอนเนนทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มุงเนนใหความสนใจตอพัฒนาการของ
นักศึกษาแตละคน เปดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอก 
หลักสูตรที่ใชเนนการฝกทักษะใหนักศึกษา หลักสูตรที่
ใชควรมีหลักสูตรที่เปนนานาชาติ การจัดการเรียน   
การสอนไมควรมุ ง เนนที่ ด าน วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แตควรดูบริบทภายนอก ความนิยมใน   
การเขารับการศึกษา เชน สายบริหารธุรกิจ ควรพัฒนา
ควบคูกันไป การจัดการเรียนการสอนมุงใหนักศึกษา
เรียนดวยตนเองผานเครือขายเว็บไซด  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจะไดการยอมรับวาเปน
มหาวิทยาลัยที่มี ช่ือเสียงในดานวิชาชีพเฉพาะทาง     
อันไดแก สายชางอุตสาหกรรม สายเกษตร และสาย
บริหารธุรกิจ นักศึกษาเปนผูที่มีคุณภาพ และมีทักษะ
ในการทํางานใหกับภาครัฐและภาคเอกชนไดเปน  
อยางดี  อนาคตภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เ ทค โนโลยี ร า ชม งคลอี ส าน ในทศวร รษหน า 
ประกอบดวยงบประมาณ บุคลากร และการบริหาร
งานวิจัย การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ดานงบประมาณมีการสงเสริมการนําเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ กําหนดยุทธศาสตร
เชิงรุกในการเพ่ิมทุนสนับสนุนการวิจัย ตลอดจน
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รูปแบบการดําเนินการวิจัยที่ตอบโจทยปญหาการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและเอื้อตอการนําไปประยุกตใช 
ด านบุ คล ากรจั ดการอบรมใหบุ คลากรภายใน
มหาวิทยาลัยในเรื่องการเขียนโครงการวิจัย สงเสริม
เสนทางนักวิจัยอาชีพทุกระดับ ใหการสนับสนุนการ
วิจัยที่มีการเช่ือมโยงเปนเครือขายระหวางผูวิจัยใน  
และตางประเทศ สนับสนุนการวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
จนถึงการจดสิทธิบัตร การจําหนายผลผลิต การตีพิมพ
ในวารสารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหา 
และไดรับการรับรองมาตรฐานของวารสารระดับชาติ
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
การบริหารงานวิจัย กําหนดสัดสวนของงานวิจัย 25% 
จากภารกิจทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเนนการวิจัยเชิง
บูรณาการ องคความรูเปนสหวิทยาการ เปดเวที
นํา เสนอผลงานทางวิชาการ  และการตี พิมพ ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  อนาคตภาพดานการ
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานในทศวรรษหนา สํานักบริการวิชาการ และกอง
งานวิทยาเขต  ใหบริการอยางเปนระบบ  และเปน
ศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ     
โดยถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
แกชุมชน ผูประกอบการในทองถ่ิน เสริมสรางขอมูล
ระบบสารสนเทศใหแกชุมชน เพ่ือใหเกิดการเรียนรู                    
ตลอดชีวิต กําหนดทิศทางในการจัดต้ังศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ เปนกลไกในการสร าง ผู ประกอบการ                  
รายใหมและสนับสนุน SME นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยฯ 
จะเปนสถาบันที่มี ช่ือเสียงในการถายทอดความรู     
โดยการฝกอบรมวิชาชีพ  สาขาวิชาการในเกณฑ
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับของสังคม  ตลอดจน
ฐานขอมูลสารสนเทศท่ีสะดวกตอการคนควาใหแก
ชุมชน 
         อนาคตภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นโยบาย
และแผนในการสนับสนุนและจัดโครงสรางของการ
ดําเนินงาน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยมีบทบาทสําคัญใน
การกระตุนชุมชน ทองถ่ิน ใหอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปญญาทองถ่ิน และรักษาสิ่งแวดลอม อันเปนสวน
หน่ึงที่ชวยเสริมสรางกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวย
การเรียนรูและถายทอดวัฒนธรรม สืบสาน อนุรักษ 
ถายทอด การเรียนรูทาง ดานวัฒนธรรมอีสาน อนาคต
ภาพดานตางประเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี         
ราชมงคลอีสาน  เ พ่ือ เปนมหาวิทยาลัยแห งชาติ 
เน่ืองจากมีนักศึกษาจากประเทศลาว เวียดนาม กัมพูชา 
จีน เขารับการศึกษาตอที่วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขต
สุรินทร ซึ่งจะเปนมหาวิทยาลัยที่เปนศูนยกลางแหง  
ลุมแมนํ้าโขง การติดตอสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน
เปนภารกิจอีกดานหน่ึงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานนอกภารกิจ 4 ดาน นอกจากน้ีการ
แลกเปล่ียนบุคลากรทางการเรียนการสอน การวิจัย
ระหวางประเทศจะชวยใหมหาวิทยาลัยกาวเขาสูความ
เปนสากล และยังสามารถจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบสองภาษาโดย ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางประเทศ  รวมทั้ งการฝกอบรม  ดูงานระหวาง
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โนโล ยี ร า ชม งคลอี ส าน กับ
มหาวิทยาลัยตางประเทศ   
         อนาคตภาพภารกิจดานการพัฒนานักศึกษา     
ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานใน
ทศวรรษหนา ควรปลูกฝงในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
เนนเรื่องจิตใจมากกวาวัตถุ ใหรูจักเปนผูใหมากกวา
เปนผูรับ เนนความเขาใจภายในครอบครัว บัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษามีความรู ความสามารถในสาขาวิชา
ทัดเทียมกับ มหาวิทยาลัยอื่น  นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม ความรับผิดชอบ การตรงตอเวลา เมื่อสรุปผล
การศึกษาภารกิจหลัก 4 ดาน และผูเช่ียวชาญให
ขอเสนอแนะอีก  2  ภารกิจ  คือ ภารกิจตางประเทศ
หรือวิเทศสัมพันธ กับภารกิจดานการพัฒนานักศึกษา
มาประกอบ เปนอนาคตภาพของมหา วิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ผลการวิจัย พบวา  อนาคต
ภาพที่ผูเช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลองกันมากที่สุด  
คือ อนาคตภาพภารกิจดานการจัดการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ อนาคตภาพภารกิจดานการวิจัย สวน
อนาคตภาพภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดลอมโดยสวนรวมแลว  ผู เ ช่ียวชาญมี
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ความเห็นสอดคลองกันนอยที่สุด อนาคตภาพดาน   
การจัดการเรียนการสอนเพื่อการเปนมหาวิทยาลัย
วิชาชีพและเทคโนโลยีของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน การจัดองคการและการจัดการ รูปแบบ 
โครงสรางองคกร มีลักษณะเปนองคกรแบบเมตริกซ 
(Matrix Organization) ที่เปดโอกาสใหทุกคนสามารถ
พัฒนาตนเอง เพื่ อความก าวหน า  เ น่ืองจาก เปน
มหาวิทยาลัยที่เนนวิชาชีพเฉพาะทาง ความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม การดํารงชีวิตชนเผาในภาคอีสานทําให
แตละวิทยาเขตมีอัตลักษณแตกตางกัน เชน จังหวัด
สุรินทรมีช่ือเสียง  เรื่องการทอผาไหม การปลูกขาว
หอมมะลิ การเล้ียงชาง ทําใหการเรียนการสอนของ
วิทยาเขตสุรินทรควรเนนที่เกษตรกรรม การทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ เ พ่ือเปนการพัฒนาทองถ่ิน  วิทยาเขต
สกลนคร ต้ังอยูที่อําเภอพังโคน ประกอบดวยหลาย  
ชนเผา เชน ผูไท ญอ โซ กะเลิงฯ ทําใหรองรับการจัด
การศึกษาใหกับประชาชนในทองถ่ินที่สนใจทางดาน
ชางอุตสาหกรรม หรือบริหารธุรกิจ การวิจัยทางดาน
เกษตร  การเลือกต้ังผูบริหาร  สภามหาวิทยาลัยมี
บทบาทในการเลือกตําแหนงสําคัญในการบริหาร 
มากกวาการลงคะแนนเสียงของคณาจารยที่เลือกต้ัง 
อาจกอใหเกิดความแตกแยกในองคกร ทําใหขาดพลัง
ผลักดัน วัฒนธรรมองคกรจึงมีการผสมผสานในสาม
ลักษณะ คือ วัฒนธรรมองคกรแบบเครือญาติ แบบ
ราชการ และแบบปรับตัว ซึ่งเปนจุดแข็งและเปนผลดี
ตอการบริหาร ผูบริหารมหาวิทยาลัยจะตองมีวิสัยทัศน
กวางไกล มีศักยภาพสูงในการพัฒนามหาวิทยาลัย
เ พ่ือใหก าวทันกับการ เป ล่ียนแปลงตามกระแส        
โลกาภิวัตน สามารถพัฒนาบุคลากรใหมีคุณวุฒิและ
ตําแหนงทางวิชาการ  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ       
พึงประสงค มีคุณภาพ สามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศและตางประเทศ ภาพรวมหลักสูตรที่จัด 
การเรียนการสอนในทศวรรษหนา เปดการสอนใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท จนถึงระดับ
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ในทศวรรษหนา จะเนนเรื่องความเสมอภาคในโอกาส

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง คุ ณภ าพก า ร ศึ กษ า  เ รื่ อ ง
ประสิทธิภาพของอุดมศึกษาในการตอบสนองกับ    
การบริหารจัดการภายใน  เรื่ องความเปนสากล 
(Internationalization) โดยการปรับหลักสูตรการเรียน  
การสอน เน้ือหาสาระใหเปนมาตรฐานสากล รวมถึง
การผลิตบัณฑิตยุคใหมที่ ต องรู ภาษาสากล  เชน 
ภ าษ า อั ง ก ฤษ  หรื อ ภ าษ า จี น  หรื อ ภ าษ าญี่ ปุ น 
ตลาดแรงงานตองการวิศวกรที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ
หรือภาษาที่สองได  ทําใหไดรับเงินเดือนสูง รวมทั้ง
ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะเนนการเสริมสราง  
ความเปนเลิศทางวิชาการ มุงเนนทางดานวิทยาศาสตร
แ ละ เทคโนโลยี  และให ค ว ามสํ า คั ญทา งด าน
สังคมศาสตรควบคูกันไป มีการประชาสัมพันธเชิงรุก
อยางตอเน่ืองเก่ียวกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให
กลุมเปาหมายไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหลักสูตร 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตองมีการปรับเปล่ียน
อยางรวดเร็ว  ถาหากไมไดปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย บัณฑิตที่ผลิตออกมาจะลาสมัย ผูเช่ียวชาญ
เสนอความคิดวา  ตองการใหทางมหาวิทยาลัยรับ
นักศึกษาจํานวนนอย  แต เนนคุณภาพใหมากกวา
ปริมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักสูตรที่สอนแลวเกิด 
ผลดีตอนักศึกษา ควรจะนํามาทบทวนเพ่ือดําเนินการ 
การประเมินหลักสูตร ใชวิธีการหลายรูปแบบ และให 
มีความตอเน่ืองในกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอน และติดตามผูสําเร็จการศึกษา วัตถุประสงคของ
หลักสูตรสามารถกําหนดความสามารถของผูสําเร็จ
การศึกษา 3 ดาน คือ ครอบคลุมความสามารถทาง
วิชาชีพ ความสามารถทางวิชาการและความสามารถ
สากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมุงเนน
การผลิตบัณฑิตที่เปนนักปฏิบัติ สามารถทํางานไดจริง 
การ เ รี ยนการสอนต อง เนนการฝ กทั กษะ  หรื อ
ภาคปฏิบัติใหมากขึ้น หมวดวิชาศึกษาทั่วไปควรมี
การบูรณาการผสมผสานระหวางเน้ือหาวิชา แนวคิด
และการนําไปใชในชีวิตประจําวัน การเรียนการสอน
โดยใชโครงงานหรือปญหาเปนฐานการเรียนรูหรือ 
การใชกรณีศึกษา สรางนวัตกรรมการเรียนรูใหมๆ 
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สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเปนภารกิจดานการเรียน
การสอนที่ควรดําเนินการ ควรปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลอง กับความตองการของผูมีส วนได เสี ย  
(Stakeholder) อันไดแก นักศึกษา สถานประกอบการ 
การพัฒนาหลักสูตร ควรนําขอมูลพ้ืนฐานดานตางๆ    
ที่จําเปนมาใชเปนฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
ไดแก  เปาหมายและอุดมการณของชาติ  การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร   
และเทคโนโลยี  จิตวิทยา  และคุณธรรมจริยธรรม 
ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบสภาพของสังคมท่ีตองการ
จัดการศึกษา   ในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
เ พ่ือใหไดบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหบริการทาง
วิชาการและสรางสรรคสังคม หลักสูตรควรมีความ
ชัดเจน สมบูรณ ทันสมัย ช้ีแนวทางในการวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทางออกหน่ึงที่ทั่วโลก     
ใชกัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อาจตอง  
สรางความเขมแข็งระยะหนึ่ง จึงจะมีความพรอมที่จะ
เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การวิจัยโดยมีการ
นําเสนอระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งการ
ตีพิมพวารสารในประเทศและตางประเทศเพ่ิมขึ้น     
แตยังเปนสัดสวนที่นอย  เมื่อพิจารณาในภาพรวม     
อันเกิดจากคณาจารยหรือบุคลากรสายผูสอน ตอง
รับภาระการสอนที่คอนขางสูง ทําใหเวลาในการทําวิจัย
ลดลง  การขาดแหลงสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
ความรวมมือในการวิจัยระหวางมหาวิทยาลัยยังมีนอย
เปนสาเหตุที่ทําใหการวิจัย  ตองมีการปรับเปล่ียน     
โดยการวิจัยควรมุงเนนไปท่ีการใชเทคโนโลยีพ้ืนฐาน
ใหกับผูประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การวิจัย
ลงสูชุมชน หรือคลินิกสูเกษตรกร การบริการวิชาการ
เปนการทําใหเกิดความผูกพันระหวางสถาบันกับ
ชุมชน และสรางความชวยเหลือกันและกันในสังคม               
เปนการสรางความสัมพันธและอํานาจใหเกิดขึ้นใน
สังคม นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานจะไดรับการยอมรับจากสังคมและชุมชนวาเปน
มหาวิทยาลัยที่ถายทอดความรูทางดานเทคโนโลยีสู
ชุมชนอย างมีประสิทธิภาพ  ประชาสัมพันธทาง
สื่อสารมวลชนตางๆ ปลูกฝงใหเกิดการเรียนรูอยาง

ต อ เ น่ื อ งตลอด ชี วิต  ควรจั ด ต้ั งศู นย ก า ร เ รี ยนรู           
ศูนยพัฒนาความคิด สรางอาชีพใหกับชุมชนใหรูจัก
การพ่ึงพาตนเอง การพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบ 
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เปนมหาวิทยาลัยใหมจึงตองมีการวางแผนกําลังคน 
และการพัฒนากําลังอยางเปนระบบ และครอบคลุม  
ทุกประเภทของบุคลากรที่มีอยู พรอมทั้งเตรียมแผน
เพ่ือรองรับการทํางานในสาขาวิชาการใหมๆ ในอนาคต
ที่จะเกิดขึ้นโดยจัดทําแผนแมบทการพัฒนาบุคลากร 
พัฒนาทักษะและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร  
สายตางๆ โครงการพัฒนานักวิจัย การทําผลงานทาง
วิชาการ  การดํารงรักษาบุคลากรท่ีมีความรู 
ความสามารถไวกับองคกร การบริหารตามภารกิจทั้ง   
4 ดาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดนํา
หลักการของ Amartya  Sen  เก่ียวกับการบริหารและ
พัฒนา คือ การใหเสรีภาพของปจเจกชนเปนจุดสําคัญ
ของการแกปญหา  บุคลากรสามารถสื่อสารไปถึง
ผูบังคับบัญชาไดหลายชองทาง เชน สภาคณาจารย 
หรือการพบปะผูใตบังคับบัญชาที่ผูบริหารเดินทางไป
เยี่ยมเยียนในแตละวิทยาเขต นอกจากน้ีการกระจาย
อํานาจใหกับรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตแตละวิทยา
เขตมีอํานาจในการตัดสินใจบริหารจัดการภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  การกระจายอํานาจดานการบริหาร          
สู ผูบริหารระดับกลาง  และระดับลางในแนวราบ      
การสรางวัฒนธรรมองคกรใหแกบุคลากรในเรื่อง 
ความตระหนักในภาระหน าที่  ความรับผิดชอบ     
ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละใหกับหนวยงาน 
ความเอื้ออาทรการใหความเคารพตอผูอาวุโสเปน
สิ่งจําเปน  และแสดงถึงวัฒนธรรมไทยอันดีงามมี
แนวโนมในทางลดลง ทรัพยากรการบริหารที่สําคัญ
มากที่สุด คือ มนุษย (Man)  การครองคน การใชหลัก
มนุษยสัมพันธและมิตรภาพท่ี เ ช่ือมโยงระหว าง
บุคลากรรุนเกา กับคนรุนใหม เปนสิ่งที่ควรมีการ
เสริมสรางความเขาใจอันดีตอกัน  เ พ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหไปสูเปาประสงค 
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4. สรุปผลการวิจัย 
         ดานการเรียนการสอน  ควรมีนโยบายและกฎ 
ระเบียบที่ชัดเจนในเรื่องการปรับหลักสูตรใหมีการ   
ฝกทักษะ ความสอดคลองของหลักสูตรตอทองถ่ิน   
วิชาศึกษาทั่วไปที่มีการบูรณาการสําหรับผู เรียน 
มาตรฐานวิชาชีพครู การเรียนการสอนที่เนนผูเรียน 
เปนสําคัญ การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี  
การพัฒนาเพ่ือการเรียนการสอนที่เปนมหาวิทยาลัย  
สายวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีอยางแทจริง ดาน     
การวิจัย ควรมีการประสาน การวางแผนทิศทางการ
วิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ และเปนการ
วิจัยพ้ืนฐานที่สามารถนําผลการวิจัยพัฒนาชุมชน 
ทองถ่ิน การวิจัยที่สรางองคความรูใหม เสริมสราง
เครือขายการวิจัย จัดสรรทุนวิจัยที่สอดคลองกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ  สงเสริมการวิจัยตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดําริ 
สนับสนุนบุคลากรทําการวิจัยรวมมือกับองคกร
นานาชาติ ดานการบริการวิชาการ ควรมีการกําหนด
โครงการบริการทางวิชาการใหแกสถานประกอบการ 
ชุมชน ทองถ่ิน รวมทั้งการวางแผนทั้งระยะสั้น ระยะ
ยาวใหชัดเจนเผยแพรประชาสัมพันธกับสื่อสารมวลชน
ทุกระดับ 
 

         ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป วัฒน ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม ควรมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  สงเสริม 
สนับสนุนนักศึกษาในการทํากิจกรรมเพ่ือปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานภาครัฐที่จะ  
ประสบความสําเร็จในอนาคต บุคลากรในองคกร    
ต อ ง มี ค ว า มต ร ะห นั ก  รั ก  และ ผู ก พันอ ง ค ก ร           
ความเสียสละใหกับสวนรวม มีการถายทอดองคความรู
จากบุคลากรรุนเกาสูบุคลากรรุนใหม รวมมือรวมใจกัน
ในการวางแผน  การอํานวยการ  การควบคุมงาน     
ภาวะผูนําขององคกรที่มีวิสัยทัศนในการบริหารองคกร
ใหทันกับการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน 
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ดรรชนีรายช่ือผูแตง  (ภาษาไทย) 
ก 
กนก  อุไรสกุล 48 จํานงค  อมตาริยกุล    613 
กนกดล  สิริวัฒนชัย    297 จิตรา  ปนรูป    417 
กนกอร  จิตจํานงค 482 จินตรา แฉงสูงเนิน    336 
กนกอร  รักเผ่ือน    188 จิรัฏฐ  บุญแสนแผน    348 
กรรณิการ ปนตา   406 จิราพร  สระแจม  348 
กฤติมา     เสาวกูล    320, 326 จุฑา พีรพัชระ    353 
กฤษณะ  พันธุจินดา    429 เจษฎา  อิสเหาะ    65 
กาญจน  นทีวุฒิกุล 123 ใจภักด์ิ บุรพเจตนา 367 
กาญจนา แกวเทพ 271 ฉ 
กาญจนา ชินสําราญ    342 ฉวีวรรณ  วงษคําสิงห    435 
กาย คายเพชร   284 ฉัตรชัย  ศิริพันธุ 477 
การันต แปนทอง   602 ช 
กิตติ บุญเลิศนิรันดร   7 ชไมพร  รัตนเจริญชัย 193 
กิตติศักด์ิ วิธินันทกิตต  88 ชนกนันท บางเล้ียง    508 
กุลภัสสร   กาญจนภรางกูร    271 ชานนท  สิงหทอง    100 
เกยูร  ใยบัวกล่ิน 151 ชาลี นาวานุเคราะห    429 
เกษม พิพัฒนปญญานุกูล   164 ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล    77 
เกษรินทร รุงเรือง 212 ชุตินุช สุจริต    72 
เกียรติศักด์ิ  พันธลําเจียก 206 เชิดศักด์ิ  คําศิลา   297 
แกว อาษาราช 284 ญ 
คงศักด์ิ สังฆมานนท 494 ญาณัท   หงษเต็งสกุล 320, 326 
คมสัน  อํานวยสิทธิ์ 31 ฐ 
จ ฐาณิญา  อิสสระ    417, 454 
จตุรพิธ  เกราะแกว   182 ฐาปนีย  สุทธสน่ัน    266 
จวงจันทร ดวงสา    587 ฐิตินันท  จันทรศรีเจริญ 406 
จันทนี  อุทธิสินธุ    508 ณ 
จันทรเพ็ญ  พรหมเมศร    401 ณภัทร  ทิพยศรี 424 
จันทรเพ็ญ  บุตรใส    336 ณรงค  โพธ ิ   169 
จันทรจิรา รินทะรึก    212 ณรงคพนธ บุญทรงไพศาล 248 
จานุลักษณ ขนบดี 294 ณัฐพล รุนประแสง    88 
จําเนียน เปกเครือ    303, 309 ณัทณรงค  จตุรัส    217 
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ณิชา  ประสงคจันทร 1 นิกร แซโอว   602 
ณิฐิมา   เฉลิมแสน    31, 303, 309 นิตยา สําเร็จผล 342 
ด นิรัตน แยมโอษฐ   602 
ดวงสุดา  เตโชรส   353 นิลุบล  ขอรวมเดช 384 
ดุลย  วันบุญกุญ    260 บ 
ถ บุญสมหญิง   พลเมืองดี 
ถาวรดา  จันทนะสุต 395 เบญจมาภรณ  ทับทอง 569 
ท ป 
ทรงสิริ  วิชิรานนท 466 ปฏิกมล  โพธิคามบํารุง    562 
ทศพร  นามโยง    332 ประดิษฐ  คําหนองไผ 94, 100 
ทินกร  ทาตระกูล    501 ประภาพร  พงษไทย    13, 254 
ทินกร  กอนสิงห 501 ประภาพร  พนมไพร    607 
ทิวา  รักน่ิม    1 ประภารัตน  พันธพาชณิชย    441 
เทียมยศ  ปะสาวะโน 157 ปราโมทย ทิมขํา   60, 84, 363 
ธ ปราโมทย พรสุริยา 26 
ธงชัย  เฉลิมชัยกิจ  297 ปญญา  วินทะไชย 613 
ธนีนุช  เร็วการ    188 ปาริฉัตร สุรามาตร    332 
ธวัชชัย   พ่ึงธรรม 243 ปยะนุช  สินันตา 460 
ธัญภัค  สังฑมานนท 199 ผ 
ธัญรัตน จารี 303, 309 เผด็จ  สังขไพฑูรย    107 
ธาดา  จันตะคุณ    212 เผดิมศิลป รามศิริ     60, 84, 363 
ธํารง เปรมปรีด์ิ   164 พ 
ธิติ จันตะคุณ    212 พนอม  ศรีวัฒนะสมบัติ    303, 309 
ธีรวัฒน ไพบูลยกุลกร 217 พนาพร วิชาธรณ   336 
น พยุง มีสัจ 229, 545 
นเรศ  นาใต    88 พรเทพ   เกียรติดํารงกุล   562 
นงลักษณ  ลัคนทินากร 401 พรโพยม วรเชฐวราวัตร    129 
นพรัตน   จันทรไชย    60, 84, 297, 363 พรทิพย  สวางเนตร 525 
นพรัตน  พิเภก    530 พรทิพย พรสุริยา    26 
นภาพร  เลิศวรปรีชา 297 พรนภา  ทิวาลัย    294 
นัชชา  อินทวงษา 587 พรรณระพี  อํานวยสิทธิ์    31 
นัดดา  อังสุโวทัย 175 พันทิพา  ปญสุวรรณ 254, 607 
นันทนา เตชนันท 60, 84, 363 พันธยศ  วรเชฐวราวัตร 129 
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พิเนตร คํามีภักดี   284 ว 
พิเศษ  คุณวงษ    348 วทัญู รอดประพัฒน    88 
พิมพา  หิรัญกิตติ    266 วรภา คงเปนสุข 77 
พิศาล  โพธิ์ทองแสงอรุณ   587 วรรณิดา  ประสพธรรม 145, 448 
เพ็ญจันทร  รวิยะวงศ 145 วรลักษณ ปญญาธิติพงศ 353 
เพ็ญศรี  เจริญวานิช   587 วรัทยา   สุภารัตน 254, 582 
เพลิฬ สายปาละ 441 วราห  สุมาลยโรจน 597 
ไพบูลย แจมพงษ 429 วรีวรรณ เจริญรูป 472 
ภ วัชระพงศ วรเศรษฐพงศ  42 
ภรัณยา อํามฤครัตน    545 วัชรินทร สราวิช   284 
ภัทราพร  สมเสมอ    482 วันชัย   มโนคุน   587 
ม วันทนา  อมตาริยกุล    613 
มงคล รอดจันทร    545 วาทิต  สุริย   284, 348 
มนศักด์ิ  มหิงษ 389 วิทยา  พิมลสิทธิ์ 116 
มัทนา  ทองเคลา 72 วิศาสตร  ปุญญา 535 
มุกดา  สุขสวัสด์ิ    1 วีระยุทธ  นาคทิพย 521 
มุขสุดา คําทรัพย    20 ศ 
ย ศรีสมร สิทธิกาญจนกุล 42 
ยลณา ศุกระศร 20 ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน 140 
ยาวาเรียะ ปงแลมาปุเลา     72 ศักด์ิชัย  คีรีศรี 541 
ยิ่งมณี ตระกูลพัว 54 ศิรวรรณ  ชาญศิริวัฒน  587 
ยุรธร  จีนา    243 ศิรินาฏ  มุสิเอก    54 
ยุรีย  วรวิชัยยันต 508 ศิริศักด์ิ บริรักษธนกุล    107 
เยาวพา  ณ นคร    541 ศุภิกา  สุภารัตน 607 
ร ศุภิสรา  โรจนฐาน   248 
รวิวรรณ  เกตุประยูร 332 ส 
ระพี กาญจนะ 260 สงวน ปทมธรรมกุล 164 
ระวีวรรณ สุวรรณศร    7 สงศักด์ิ  ศรีสงา   297 
รัชฎา ต้ังวงคไชย    288 สมชาย  หิรัญกิตติ    266 
รัญชนา  นําอิน 514 สมชาย ปราการเจริญ 169 
รุงฤดี อภิวัฒนศร   525 สมบูรณ  กุมาร 411 
ล สมพร  คนยงค 358 
ลัดดาวัลย    หวังเจริญ 562 สมพิศ  สายแกว    288 
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สมศักด์ิ เล่ียมนิมิตร 107 สุวรินทร  ปทมวรคุณ 182 
สวาท  สายปาระ 278 แสงเดือน  กุนา    188, 482 
สายฝน  บูชา    525, 530 แสงแกว คํากวน    60, 84, 363 
สายหยุด  อุไรสกุล 134 โสภณา    สําราญ   562 
สําเนาว   เสาวกูล    320, 326 อ 
สิทธิชัย  จีนะวงษ 224 อดิสรณ  พงษสุวรรณ 602 
สิริแข  พงษสวัสด์ิ 13, 42 อภินันท จุนกรณ    545 
สุจิตรา  จีนะวงษ    224, 417, 441 อภิวัฒน   สินแสง 348 
สุจิตรา  สราวิช    348 อรพรรณ บุญประเทือง 336 
สุจินต  เพ่ิมพูล 377 อรวรรณ  ยุสเปรมานนท 551 
สุชาดา บุญเลิศนิรันดร 7 ออยทิพย  ผูพัฒน 314 
สุชาติ โอนิกะ   602 อังคณา ธนกัญญา    20 
สุทธวรรณ สุพรรณ    42 อัญชลี  สวาสด์ิธรรม 38 
สุทธ ิ ชัยพฤกษ 236 อันชัญ  หมวกงาม    508 
สุทธิดา ปญญาอินทร   60, 84, 363 อัมพร แซเอียว 288 
สุทธิพงษ  บุตรสาพันธุ    348 อารี  เลาะเหม็ง    116 
สุทธิลา  สวนาพร   314 อินทุอร  กําแพงทอง    77 
สุธ ี  พลพงษ    271 อุไรวรรณ  วัฒนกุล    72 
สุพรรณี  อินทรแกว 266 อุดม  สายะพันธุ    236 
สุพัฒนา  เตโชชลาลัย 576 
สุภาพ  เหมืองแกว   297 
สุภาพร  รัตนาพันธ    60, 84, 363 
สุภาวดี  โกยดุลย 65 
สุภาวดี  พนัสอําพน    140 
สุภาสิรีร  ปยะพิพัฒน    389 
สุมาลี  ทองรุงโรจน    401 
สุรชาติ โคตะมา    20 
สุรพันธ  จันทนะสุต 371 
สุรสิทธิ ์ แสนทอน 489 
สุวดี  อิสรายุวพร    38, 521 
สุวลักษณ สาธุมนัสพันธุ   429 
สุวิทย ธรรมแสง 435 
สมประสงค  สิทธิสมบัติ 417 
เสาวลักษณ  อรามพงศานุวัต    229 
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Dr. Rohan Anthony NELSON 

Director,  
Offset Methodology Development 

Australian Government  
Department of Climate Change and Energy Efficiency 

GPO Box 854 Canberra ACT 2601 
AUSTRALIA 

+61 (0) 425 622 916 
E-mail: rohan.nelson@climatechange.gov.au 

 
Bionote Dr Rohan Nelson specialises in making environmental science and economics relevant and 

useful to communities, industries and governments. He spans the boundary between 
science and policy agencies, and has worked to improve science-policy engagement from 
within research and policy institutions for most of his career. 

Rohan is currently Director, Offset Methodology Development with the Australian 
Government Department of Climate Change and Energy Efficiency (DCCEE). He leads a 
multi-disciplinary team of policy analysts working with industry, governments and non-
government organisations to implement the Australian Government’s domestic carbon 
offsets programs - the Carbon Farming Initiative and the National Carbon Offset Standard. 

Rohan’s research and practice in science-policy engagement has been recognised through 
an affiliation with the Consortium for Science, Policy & Outcomes at Arizona State 
University. 

Summary of 
expertise 

• Mitigation policy, particularly carbon offsets. 
• Integrating science effectively into policy processes. 
• Spanning the boundary between science and policy, and science and the community. 
• Designing and implementing improved processes for science/policy engagement, and 

creating opportunities for scientists and policy advisers to interact. 
• Designing, implementing and evaluating integrated modelling systems that translate 

seasonal climate forecasts and climate change projections into socioeconomic impacts. 
• Using rural livelihoods analysis to create operational measures of the vulnerability and 

adaptive capacity of rural communities to global change that inform both policy and 
community based natural resource management. 

• The design, implementation and evaluation of socioeconomic surveys, from local to 
national scales. 

• The application of rural livelihoods analysis and diffusion of innovations to understand 
and influence the adoption of sustainable farming practices. 

• The development and participatory application of simulation models to improve the 
farming systems management. 

• The design, management and evaluation of commodity forecasting systems, including 
data systems, modelling of Australian and world commodity markets 

Research 
management 

The design, monitoring and evaluation of large, multidisciplinary research programs, 
including the coordination of multiple funding partners & research providers 
The leadership of large multidisciplinary teams, the preparation of research proposals, 
implementation and delivery of research, and staff development 
Coordinating local and international communities of practice that enhance the 
development of innovative and societally relevant science 
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Qualifications BEc & BSc (Forestry) Australian National University 

PhD (Agricultural Economics) University of Queensland 

Associations AARES  ANZSEE &  APEN 

International Australia   Bangladesh   Philippines   Papua New Guinea   Indonesia   Malaysia   
Singapore 

Employment history 

Australian 
Government 

Dep’t of 
Climate Change 

and Energy 
Efficiency 

from December 2009 to… 
Director, Offset Methodology Development 
Leading a multi-disciplinary team of policy analysts working with industry, governments 
and non-government organisations to implement the Australian Government’s domestic 
carbon offsets programs - the Carbon Farming Initiative and the National Carbon Offset 
Standard. 

http://www.climatechange.gov.au/en/government/initiatives/national-carbon-offset-
standard.aspx  

Australian 
Government 

Dep’t of 
Climate Change 

from February 2009 to December 2009 
Director, Agriculture & Economic Adviser, Adaptation 
Dual roles leading the development of agricultural mitigation policy in parallel with the 
development of Australia’s emissions trading scheme, as well as advising on the 
socioeconomic dimensions of adaptation policy within the Australian Government. 

http://www.climatechange.gov.au/emissionstrading/agriculture/index.html  

CSIRO 
Sustainable 
Ecosystems 

from January 2006 to February 2009 
Research Group Leader & Resource Economist 
Leader of an interdisciplinary team of economists, ecologists, climatologists, statisticians 
and farming systems experts researching the vulnerability and adaptation of rural 
communities and industries to climate variability and change, and the adoption of 
sustainable farming practices. 
www.cms.csiro.au/org/ClimateAdaptationFlagship.html 

Land & Water 
Australia 

from February to December 2005 
Program Coordinator, Managing Climate Variability R&D Program 
Coordinated a $6.5 million R&D program with 19 projects, developed a new program of 
DAFF/NHT climate projects ($1 million, 4 projects), Theme 3 of SEACI ($2 million, 10 
projects), a Northern Australia project ($0.5 million) and the LWW climate sub-program 
(~$100k). 
www.managingclimate.gov.au/ (On secondment from ABARE) 

ABARE 

July 2004 to February 2005 
Principal Economist, Natural Resource Economics and leader of research programs in 
Climate Variability and Resilient Farming Systems, integrating vulnerability to climate 
risk, the adoption of sustainable farming, and rural livelihoods analysis. 
January 2004 to June 2004 
Manager, Agricultural Commodity Forecasting – Lead a team of 12 economists 
analysing Australian and world agricultural commodity markets, and organising national 
and regional Outlook conferences. 
www.abareconomics.com (Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics) 
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Recent 
publications 

1. Nelson, R., Kokic, P., Crimp, S., Meinke, H., and Howden, M. 2010. The vulnerability 
of Australian rural communities to climate variability & change: Part I -
Conceptualising and measuring vulnerability. Environmental Science & Policy 13: 8-
17. 

2. Nelson, R., Kokic, P., Crimp, S., Martin, P., Meinke, H., Howden, M., Devoil, P., and 
Nidumolu, U. 2010. The vulnerability of Australian rural communities to climate 
variability & change: Part II – Integrating impacts with adaptive capacity. 
Environmental Science & Policy 13: 18-27. 

3. Nelson, R., Howden, S.M. & Stafford Smith M., 2008. Using adaptive governance to 
rethink the way science supports Australian drought policy. Environmental Science & 
Policy 11: 588-601. 

4. Nelson, R., Kokic, P. and Meinke, H., 2007. From rainfall to farm incomes - 
transforming advice for Australian drought policy: Part II - Forecasting farm incomes. 
Australian Journal of Agricultural Research 58:10, 1004-1012. 
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Ms. Phakamon Supappunt 

Assistant to Senior Officer, Marketing Office Thailand  
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) 

E-mail: phakamon@tgo.or.th 
 

  
 

 

 

 

Ms. Phakamon Supappunt is an assistant to Senior Officer in the Carbon Marketing Office of the Thailand 
Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) (TGO), which is the newly established 
governmental implementing agency on greenhouse gas (GHG) emission reduction and the Designated 
National Authority for CDM (DNA-CDM) office in Thailand.  
 
Ms. Supappunt is responsible for encouraging manufacturers to take part in climate change mitigation by 
implementing Carbon Footprint. She is the Secretary of the Technical Committee on the Carbon Footprint 
of Products of Thailand. She is also responsible for providing the Carbon footprint information and current 
situation to companies and public.   
 
Previously, she worked for the Federation of Thai Industries in Bangkok from 2007 to 2009 as Assistant to 
the Director of The Research and Development for Industry Institute, which promotes and supports the 
study, research, training and dissemination of technical knowledge and technology related to industries. 
From 1997-2008, she worked for the Thailand Environment Institute in the Business and Environment 
Program. She took part in the development of national sustainable development indicators for Thailand.  
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Dr. Shabbir H. GHEEWALA 
Associate Professor 

The Joint Graduate School of Energy and Environment 
King Mongkut's University of Technology Thonburi 

126 Pracha Uthit Road, Bangmod, Tungkru 
Bangkok 10140 , THAILAND 

Tel: (66)(2)470 8309/10 ext. 4139  
Fax: (66)(2)872 9805 

E-mail: shabbir_g@jgsee.kmutt.ac.th 
 
 
  

Education 
 

D.Eng. (2001) in Environmental Engineering from the Asian Institute of 
Technology, Thailand 
 

M.Eng. (1995) in Environmental Engineering from Asian Institute of Technology, 
Thailand 
 

B.Eng. (1992) in Civil Engineering from Jadavpur University (First class 
honours), Calcutta, India 
 

Professional 
Positions Held 

 

since Mar. 2007 Associate Professor, Joint Graduate School of Energy and 
Environment (JGSEE), King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
 

2004 – 2007 Assistant Professor, Joint Graduate School of Energy and 
Environment (JGSEE), King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
 

2002 – 2004 Lecturer, Joint Graduate School of Energy and Environment 
(JGSEE), King Mongkut’s University of Technology Thonburi 
 

1995 – 2001 Researcher, Environmental Engineering Program, Asian Institute 
of Technology 
 

Current Research 
Interests 

 

• Strategic Environmental Assessment of Energy Systems 
• Carbon Footprinting of Agricultural Products 
• Certification and Sustainability Assessment of Biomass Systems 
 

Recent 
publications  

 

1. Silalertruksa T., Gheewala, S.H. (2010), Security of feedstocks supply for 
future bio-ethanol production in Thailand, Energy Policy, Vol. 38, No. 11, pp. 
7476-7486 

2. Pasukphun, N., Vinitnantharat, S. and Gheewala, S.H. (2010), Investigation of 
decolorization of textile wastewater in an anaerobic/aerobic biological 
activated carbon system (A/A BAC), Pakistan Journal of Biological Sciences, 
Vol. 13, No. 7, pp. 316-324 

3. Lebel L., Mungkung R., Gheewala S.H., Lebel, P. (2010), Innovation cycles, 
niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in Thailand, 
Environmental Science and Policy, Vol. 13, No. 4, pp. 291-302 

4. Prueksakorn, K., Gheewala, S.H., Malakul, P., Bonnet, S. (2010), Energy 
analysis of Jatropha plantation systems for biodiesel production in Thailand, 
Energy for Sustainable Development, Vol. 14, No. 1, pp. 1-5 

5. Nguyen T.L.T., Gheewala, S.H., Sagisaka, M. (2010), Potential greenhouse 
gas benefits of promoting sugar cane as a bio-energy resource, Journal of 
Cleaner Production, Vol. 18. No. 5, pp. 412-418 

6. Wangyao, K., Towprayoon, S., Chiemchaisri, C. Gheewala, S.H., 
Nopharatana, A. (2010), Application of the IPCC Waste Model to solid waste 
disposal sites in tropical countries: Case study of Thailand, Environmental 
Monitoring and Assessment, Vol. 164, pp. 249-261. 

7. Suramaythangkoor, T. , Gheewala, S.H. (2010), Potential alternatives of heat 
and power technology application using rice straw in Thailand, Applied 
Energy, Vol. 87, No. 1, pp. 128-133 

 

Academic 
Positions 

 

• Subject editor of the International Journal of Life Cycle Assessment 
• Co-editor (Energy and environmental policy) of the Journal of Sustainable 

Energy and Environment 
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• Representative from Thailand on the GHG working group of the Roundtable on 
Sustainable Palm Oil 

• Chair of the technical committee on GHG emissions from the palm oil sector in 
Thailand 

• Member of the Thai Carbon Footprint methodology development committee 
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Dr. Hiroshi HONDA 
Professor, Applied Entomology 

           Graduate School of Life and Environmental Sciences 
College of Agro-Biological Resource Sciences,                                  

University of Tsukuba 
Ibaraki 305-8572, Japan 

                                  T. +81-29-853-4793 
E-mail:  hhonda@sakura.cc.tsukuba.ac.jp 

 

Bionote Dr Hiroshi Honda is currently Professor in Applied Entomology with College of Agro-
Biological Resource Sciences, University of Tsukuba. He researches on Insect Physiology 
and Ecology and also insect Pollinators.                                  
 

Summary of 
expertise 

• Insect Chemical Ecology. 
• Biological Control based on Natural Insect. 
• Development of New Technologies for Honeybee Disappearance Syndrome and Effective 

Pollination. 
 

Qualifications Ph.D. (Applied Entomology) University of Tokyo. 
M.S. (Plant Protection) Tokyo University of Agriculture and Technology. 
B.S. (Agricultural Science) Tokyo Agricultural University. 
 

Associations APACE,  Japanese Society of Applied Entomology and Zoology, International Society of 
Chemical Ecology 
 

Recent 
publications 

1. Xia W., and H. Honda (2010) Non-polar body waxes enhance sex pheromone activity in     
   the yellow peach moth,  Conogethes punctiferalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae).   
   Appl. Entomol. Zool. 45: 449-456. 
 

2. Horiganne, M., T. Shinoda, H. Honda, D. Taylor (2010) Characterization of a  Vitello- 
genin gene reveals two phase regulation of vitellogenesis by engorgement and    mating 
in the soft tick Ornithodoros moubata (Acari: Argasidae). Insect Molecul. Biol.    19: 
501-515. 

3. Kawazu, K., S. Nakamura, H. Honda and T. Aadti  (2010) Effects of photoregime on  
    the diel rhythmicity of male  responses to sex pheromones in Glyphodes perspectalis  
    (Lepidoptera: Crambidae). Appl. Entomol. Zool. 45: 169-176. 
4. Keiichi Honda, Takashi A. Inoue, Hiroshi Honda and Hisashi Ômura (2008) Fluores- 

cent pupal secretion of the papilionid butterfly, Luehdorfia japonica. Trans.  Lepid. Soc. 
Jpn. 59: 165-170. 

5. Kamata N., K. Esaki, K. Mori, H. Takemoto, T. Mitsunaga and H. Honda (2008) Field           
    trap  treat for the bioassay of synthetic (1S, 4R)-4-isopropyl-1-methyl-2-cyclohexen-1-

ol  as     an aggregation pheromone of Platypus quercivorus (Coleoptera: Platipodidae).  
J. For. Res. 13: 122-126. 

6. Mizuno H., S.-H. Oh, O. Komagata, S. Kasai, H. Honda, Y. Kono and T. Tomita (2007)  
    Differential tissue distribution  of two acetylcholine esterase transcripts in the German  
    cockroach, Blatella germanica. Appl. Entomol. Zool, 42: 643-650. 
7. Kawazu, K., H. Honda, S. Nakamura, T. Adati and M Hara (2007) Identification of sex  
    pheromone components in box tree pyralid, Glyphodes perspectalis (Lepidoptera: 

Crambidae).  J. Chemical Ecology. 39: 1978-1985.  
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8. Kamata N., Takemoto H., Mori K., Mitsunaga T., H. Honda and K. Esaki  (2007)   
    Synthetic pheromone of Platypus quercivorus: Development process, present status and  
    future scope. Bull. Cent. For. 55: 59-62. (in Japanese). 
9. Horigane, M. K. Ogiwara, Y. Nakajima, H. Honda and D. Taylor (2007) Identifiation 

and expression analysis of an  Actin gene from the soft tick, Ornithodoros moubata 
(Acari:     Argasidae). Arch. Insect Biochem. 64:186-199. 

10. Honda, H. (2007) Insect Physiology and Ecology, Chapter I.7: Reproduction, Chapter  
    II: Host Selection of Herbivorous Insects, (edits Kono, Y and S. tatsuki), 277pp.  
    Asakura, Tokyo Japan   
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Dr. Hans E. HUMMEL 
Professor,  

Department of Organic Farming,  
Institute of Agronomy and Plant Breeding II,  

Justus Liebig University Giessen,  
Karl-loeckner-Strasse 21 C,  

D-35394 Giessen –Germany 
T. +49-641-99-37731 

hans.e.hummel@agrar.uni-giessen.de 
 

 

Bionote Dr Hans E. Hummel is Professor with retirement status and voluntary research and 
lecturing bligations at Department of Organic Farming of J.Liebig University of 
Giessen. 
  

Summary of 
expertise 

• Chemical ecology of insects, insect pheromones and kairomones. 
• Plant-insect-relationships, with special emphasis on semiochemicals and plant 

natural products such as Azadirachta indica and A. Excels. 
• Instrumental analytical methods, spectrometry and chromatography, counter 

current chromatography for separation and purification of natural products. 
• Nanotechnology in agriculture. 
• Diabrotica v.virgifera as an invasive insect pest species in Europe. 

 

Qualifications Ph.D. (physiological chemistry, insect physiology, and insect biochemistry)                         
University of  Marburg  
M.S. (organic chemistry and biochemistry) University of  Marburg  
 B.S. (general chemistry, mineralogy, chemical engineering, physics)                                          
University of  Stuttgart 
 

Associations Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte  
 International Society of Chemical Ecology 

Recent 
publications 

1. Hein DF, Leithold G, Hummel HE, Lindner I, Vilcinskas A, Greiner A, 
Wendorff J, Dersch R, Hellmann C, Breuer M, Kratt A (2009): Nanofibers as 
novel carriers for semiochemicals in plant protection. Mitt. Dtsch. Ges. allg. 
angew. Ent. 17, 105-108 

2. Hein DF, Leithold G, Hummel HE, Vilcinskas A, Greiner A, Wendorff JH, 
Dersch R, Hellmann C, Breuer M, Beer H, Schroer S, Kratt A, Kleeberg H, 
Schulze C, Wahl F (2009): Nanofasern als neuartige Träger für flüchtige 
Signalstoffe zur biotechnischen Regulierung von Schadinsekten im integrierten 
und ökologischen Landbau. In: MAYER J et al. (Hrsg.): Werte – Wege – 
Wirkungen ... Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, 
Zürich, Schweiz, Band 1, 308-311, (Volltext abrufbar 
unter: http://orgprints.org/14105/) 

3. Hein DF, Leithold G, Hummel HE, Lindner I, Vilcinskas A,, Greiner A, 
Wendorff JH, Dersch R, Hellmann Ch, Breuer M, Kratt A ( 2009). Nanofibers 
as novel carrier for semiochemicals in plant protection. Mitt. Dtsch. Ges. 
Allg.Ang.Ent. 17, pp. 105-108 

4. Hummel HE (2009): Botanical insecticides in sustainable crop protection as 
seen from a European perspective with emphasis on neem research and 
Diabrotica management. Abstract for International Tsukuba-Symposium, 
March 11, 2009, Tsukuba, Japan, p. 6 

5. Hummel HE, Bertossa M (2009): Containment of the western corn rootworm 
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Diabrotica virgifera virgifera: continued successful management 2008 in 
southern Switzerland by monitoring and crop rotation. Communications in 
Agricultural and applied biological sciences 74 (2), 289-296 

6. Hummel HE, Bertossa M, Deuker A (2009): The current status of Diabrotica 
virgifera virgifera in selected European countries and Emerging Options for its 
pest Management. pp. 338-348. In: FELDMANN F, ALFORD DV, FURK C (eds.): 
Crop Plant Resistance to Biotic and Abiotic Factors: Current Potential and 
Future Demands. Proceedings of the 3rd International Symposium on Plant 
Protection and Plant Health in Europe, Berlin, Germany 14-16 May 2009, 
DPG Selbstverlag, Braunschweig. ISBN 978-3-941261-05-1 

7. Hummel HE, Bertossa M, Wudtke A, Hein DF, Urek G, Modic S, Ulrichs C 
(2009): The western corn root worm Diabrotica virgifera virgifera en route to 
Germany. In: Strang R, Kleeberg H (Eds.: Biological Control of Plant, Medical 
and Veterinary Pests; Proceedings of the 14th Workshop, Wetzlar, Germany, 
Nov, 15-16, 2004, pp. 151-162; ISBN 3-925 614-29-X  

8. Hummel HE, Deuker A (2009): Western corn rootworm Diabrotica virgifera 
virgifera in Europe: status and options for future management. 
Communications in Agricultural and applied biological sciences 74 (1), 271-
278 

9. Hummel HE, Deuker A, Leithold G (2009): The leaf beetle Diabrotica 
virgifera virgifera LeConte: a merciless entomological challenge for 
agriculture. In: Tasin M, Witzgall P (eds.): Pheromones and other 
semiochemicals. IOBC/wprs Bulletin, 41, 103-110 

10. Hummel HE, Dinnesen S, Nedelev T, Grozea I, Badea AM, Ulrichs Ch (2009): 
Monitoring western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) adults: 
situation in Romania 2008. Communications in Agricultural and applied 
biological sciences 74 (2), 297-308 

11. Hummel HE, Shaw JT, Hein DF (2009): A promising biotechnical approach to 
pest management of Diabrotica virgifera virgifera in Illinoins maize fields 
under kairomonal shielding with the new MSD technique. In: Strang R, 
Kleeberg H (Eds.: Biological Control of Plant, Medical and Veterinary Pests; 
Proceedings of the 14th Workshop, Wetzlar, Germany, Nov, 15-16, 2004, pp. 
141-149; ISBN 3-925 614-29-X  

 
Book  Techniques in Pheromone Research, with T.A. Miller as co-editor, Springer Verlag, 

New York, 1984 
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Werner KOSSMANN  
Managing Director,  

Pure Natural Power Co., Ltd. 
110/6 Moo 5, Tambon Suthep,  

Amphur Muang,           
Chiang Mai 50200, Thailand 

Tel.  +66 53 810 816                                  
Email :wk@pure-naturalpower.com 

  
 

 

 
 
 
 

 
During the past 22 years Mr. Kossmann has been working for the German Technical Cooperation Agency 
(GTZ) www.gtz.de as Advisor and Senior Project Manager in the field of environmental management and 
renewable energy.  
 
Among several project assignments in the field of biogas development, from 1988 – 1994 he was Advisor to 
the Thai-German Cooperation Program responsible for the  development of a strategic and institutional 
framework for the National Biogas Promotion Program in Thailand. 
 
As the responsible Project Manager for biogas technology in GTZ he has coordinated and steered biogas 
promotion activities in many countries and is Co-Author of the GTZ publication Biogas 
Digest http://www.gate-international.org/documents/publications/webdocs/pdfs/biogasdigestvol1.pdf.  
 
Until recently he was the Principal Advisory for the Thai-German cooperation project “Improved Municipal 
Solid Waste Management for Phitsanulok”, in cooperation with Phitsanulok Municipality and Ministry of 
Natural Resources and Environment, Thailand. 
 
Mr. Kossmann is co-founder and Managing Director of PURE Natural Power Co. Ltd., a Thai-German Joint 
Venture Company exploring business opportunities in Carbon Emissions Reduction in Thailand and other 
Southeast-Asian countries.  
 
Werner Kossmann holds a Master Degree in Agricultural Economics from the Technical University Berlin. 
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Dr. Sansanee CHAWANAKUL  
Department of Biological Science, 

 Faculty of Science,  
Ubon Ratchathani University,   

Ubon Ratchathani 34190, 

 THAILAND  
Tel: +66 45-433110-2  

Ext. 4214, 4489 
Email: sansanee@ubu.ac.th 

 

Academic 
background 

Ph.D (Environmental Technology), The Joint Graduate School of Energy and 
Environment (JGSEE), King Monkutt’s University of Technology Thonburi 
(KMUTT), Thailand 

M.Sc (Environmental Toxicology), Environmental Science Interdisciplinary Program, 
Kasetsart University, Thailand. 

B.Sc (Microbiology), Faculty of Science, Kasetsart University, Thailand. 

Certificate in Special Research Topic, (Medicinal plants in Gifu Prefecture), Gifu 
University, Gifu, Japan. 2533-2535 
Intensive Course for IETLS (December-February 2542) and Certificate in University 
Entrance Certificate (CALUSA) (February-April 2542) for Ph.D Candidate at 
University of South Australia, Adelaide, Australia. 2541-2542 

Publications 

 

1. Chawanakul, S., Aranyanark, J and Noparatnaraporn, N. (1995). Biodeterioration 
of bacterial and actinomycetes at Sukhothai Historical Park in Thailand. M.Sc 
Thesis. Kasetsart University, Bangkok. Thailand. 142 pps. 

2. Noparatnaraporn, N., Chawanakul, S and Aranyanark, J. (1995). Bacterial 
diversity of  historical monuments in Thailand and their roles on Biodeterioration. 
Biodeterioration of Cultural Property 3. Proceeding of the 3rd InternationL 
Conference. July 4-7, 1995. Hilton International Park, Bangkok. Thailand. 

3. Chawanakul, S., P. Chaiprasert, S. Towprayoon , O. Kerdchoechuen and M. 
Tanticharoen (2001) “Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens and 
Methane Production in Flooded Rice Root Soils,” BioThailand 2001: From 
Research to Market, 7-10 November 2001, Queen Sirikit National Convention 
Center , Thailand . 

 

4. Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and 
Tanticharoen, M. (2002.). Methane production and Acetoclastic methanogens at 
rice rhizosheric soil.  Proceeding on “3rd Non-Carbondioxide Greenhouse Gase 
(NCGG-3) International Conference), January 21-23, 2002. Maastricht, The 
Netherland. 

 

5. Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S. and Tanticharoen, M. (2002). 
Methane production and Acetoclastic methanogens population size at rice root. 
Proceeding at "World Congress of Soil Science Conference (WCSS)". International 
Queen Sirikitr Convention Centre, Bangkok. Thailand. 

 
 

6. Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and 
Tanticharoen, M. (2005). Methane production and Methanogenic communities in 
paddy field.  Ph.D Dissertation. The Joint Graduate School Of Energy and 
Environment (JGSEE). King Monkutt’s University of Technology Thonburi 
(KMUTT). Bangkok.    
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7. Kakar, M. A., Maddocks, S., Chawanakul, S., Abbas, M., Kleemann., and Walker, 
S.K. 2004. Identifying nutritional signals in sheep before and after mating. Department 
of Animal Science, Adelaide University Roseworthy Campus, Roseworthy, South 
Australia 5371.  Proceeding from the 11th International Congress on Biotechnology in 
Animal Reproduction. September 16-18, 2004. Czech Republic. 

 
 

8.  Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O., Towprayoon, S. and Tanticharoen, 
M. (2005). Methane production and Methanogenic communities in paddy field. Ph.D 
Dissertation. The Joint Graduate School Of Energy and Environment (JGSEE). King 
Monkutt’s University of Technology Thonburi (KMUTT).  
 
 

9. Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and 
Tanticharoen, M., 2004, "Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in 
Paddy Field", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean 
Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE 2005)", December 1-3, 
Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, p. 778. 

 
 

10. Sansanee Chawanakul, Pawinee Chaiprasert, Sirintornthep Towprayoon and Morakot 
Tanticharoen. .2009. Contributions of available substrates and activities of trophic 
microbial communities to methanogenesis in vegetative and reproductive rice 
rhizospheric soil.  J. of Environ. Biol.  30 (1) 09. 

 
 

 

 

636



Dr. Hee Young LEE 
Director,  

Institute of Materials Research 
Professor, Materials Science and Engineering 

           School of Materials Science and Engineering 
Yeungnam University,  

Gyeongsan, 712-749, the Republic of Korea 
Tel: +82-53-810-2562,  

E-mail : hyulee@yu.ac.kr 
 

 

Bionote Dr Hee Young Lee is currently Professor in Material Science and Engineering and also 
Director of Institute of Materials Research, Yeungnam University, Vice President of the 
Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers, Co-Editor-in-Chief of 
Transactions on Electrical and Electronic Materials, published by the Korean Institute of 
Electrical and Electronic Material Engineers.                                
 

Qualifications Ph.D. (Materials Engineering Science) Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S. (Ceramic Engineering) Seoul National University 

B.S. (Ceramic Engineering) Seoul National University 

Present 
Positions 

• Professor, School of Materials Science and Engineering, Yeungnam University 
       (March 1989-Present) 
• Teach courses in the field of electronic materials such as Electrical Properties of 
       Materials, Semiconductor Materials and Devices, Electronic Measurements and 
       Instrumentation, Thin-Film Technology, and Electroceramic Materials. 
• Director, Institute of Materials Research, Yeungnam University (Aug 2008-Present) 
• Associate Director, Green Energy Education and Research Center, Yeungnam 
       University (June 2009-Present) 
• Group Leader, Regional Innovation Center for Solar Cell and Module, Yeungnam 
       University (July 2008-Present)  

Associations The Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers, the 
Korean Ceramic Society, and the MRS-Korea. 

 

Honors and 
Activities 

• Award, “Best of Conference Paper Award”, at the 36th Electronic Components 
         Activities Conference, May 5-7, 1986, Seattle, WA, U.S.A. 
• Member, the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers, the 
          Korean Ceramic Society, and the MRS-Korea. 
• Guest Coordinating Editor, Journal of Electroceramics (Special Edition for ICE2005 
          Proceedings) 
• Member of the Organizing Committee, International Conference on Electroceramics, 
         June 12-16, 2005, KIST, Seoul, Korea. 
• Member of the Scientific Committee, the 9th Asian Conference on Solid State Ionics, 
         June 6-11, 2004, KAL Hotel, Jeju, Korea. 
• Member of the Editorial Board, Journal of the Korean Ceramic Society (January, 
          2005-December, 2006) 
• Member of the Board of Directors, the Korean Institute of Electrical and Electronic 
• Material Engineers (January, 2001-December, 2008) 
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• Vice President, the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers 
          (January, 2010-December, 2010) 
• Co-Editor-in-Chief, Transactions on Electrical and Electronic Materials, published 

           by the Korean Institute of Electrical and Electronic Material Engineers 
            (January, 2010-December, 2012) 
 

Current 
Research 
Interests 

• Ion beam and pulsed laser deposition of ferroelectric thin films 
• Alternative TCO thin films for display and optoelectronic devices 
• Ceramic-metal composites for embedded device applications 
• Ion beam surface modification of polymer substrates 
• Electrical measurements and modelling. 
 

Recent 
publications 

Available upon request 
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 Dr. Seiichi KAWAHARA 
Associate Professor,  

Department of Chemistry, Faculty of Engineering, 
Nagaoka University of Technology, 

1603-1 Kamitomioka-machi, Nagaoka-shi, 
Niigata 940-2188 Japan 

Tel: +81-258-47-9301  
Fax:+81-258-47-9300 

 kawahara@mst.nagaokaut.ac.jp 
  

Bionote Dr Seiichi KAWAHARA currently teaches and researches in Chemistry with  Faculty of 
Engineering, Nagaoka University of Technology.  
 

Summary of 
expertise 

•  Preparation of Organic Materials from Natural Rubber as a Source 
• Science and Technology of Natural Rubber 

Qualifications Ph.D. (Materials Engineering)Tokyo University of Agricultural and Technology.  
M.S. (Materials Engineering)Tokyo University of Agricultural and Technology. 

B.S. (Materials Engineering)Tokyo University of Agricultural and Technology. 

Recent publications 1. Kawazura T, Kawahara S and Isono Y. Morphology and crystallization of NR in 
SBR/NR blends. Nippon Gomu Kyokaishi 2003; 76: 319-323. 

 

2. Seiichi Kawahara, Tetsuji Kawazura, Takumi Sawada and Yoshinobu Isono. 
     Preparation and Characterization of Natural Rubber Dispersed in Nano-matrix. 

Polymer 2003; 44: 4527-4531. 
 

3. Yoshinobu Isono, Seiichi Kawahara and Toshio Kase. Nonlinear viscoelastic 
properties  and change in entanglement structure of linear polymers 2. Double-step 
large shearing deformations at moderately long time-scale. Journal of the Society of 
Rheology, Japan 2003; 31: 201-206. 

 

4. Tetsuji Kawazura, Seiichi Kawahara and Yoshinobu Isono. Morphology and 
       crystallization behavior of lightly cross-linked natural rubber in blend. Rubber Chem. 
      Technol. 2003; 76: 1164-1176. 
 

5.  Jintana Yunyongwattanakorn, Yasuyuki Tanaka, Seiichi Kawahara, Warunee Klinklai 
and Jitladda Sakdapipanich. Effect of Non-rubber Components on Storage Hardening 
and Gel Formation of Natural Rubber during Accelerated Storage under Various 
Condition. Rubber Chem. Technol. 2003; 76: 1228-1240. 

 

6.   Seiichi Kawahara, Akinori Nagai, Takeo Kazama, Atsushi Takano and Yoshinobu 
Isono. Preparation of Poly(1,1-dimethyl silabutane) by Anionic Polymerization and Its 
Crystallization. Macromolecules 2004; 37: 315-321. 

 

7.  Seiichi Kawahara, Warunee Klinklai, Hirofumi Kuroda and Yoshinobu Isono. 
     Deproteinization of Natural Rubber with Urea. Polym Adv. Technol. 2004; 15:181-184. 
 

8.  Seiichi Kawahara, Keiko Takano, Yoshinobu Isono, Masamichi Hikosaka, Jitladda T.   
     Sakdapipanich and Yasuyuki Tanaka. Crystallization Behavior of Natural Rubber  
     Purified by Deproteinization and Trans-esterification. Polym. J. 2004; 36: 361-368. 

 

9.  Warunee Klinklai, Seiichi Kawahara, Tomonobu Mizumo, Masahiro Yoshizawa 
,Yoshinobu Isono and Hiroyuki Ohno. Ionic Conductivity of Highly Deproteinized 
Natural Rubber Having Epoxy Group Mixed with Alkali Metal Salts. Solid State 
Ionics 2004; 168: 131-136. 

 

10. Uzawa M, Sakurai K, Okuyama T, Asada S, Sakanoshita N, Tsukada H and Kawahara 
      S. Studies on analysis of terpene resin in imported chewing gums. Shokuhin   
       Eiseigaku Zasshi 2004; 45: 67-72. 
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Dr.  Hiroyuki HAMADA 
Professor, Division of Advanced Fibro Science  

           Head, Conventional Technological Education and Research Centre  
Matsugasaki, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8585, Japan  

Division of Advanced Fibro Science,  
Kyoto Institute of Technology (KIT),  

Phone: (81) 75-724-7844  
Fax No: (81) 75-724-7800  

Email: hhamada@ipc.kit.ac.jp  
 

 

 
 

Bionote 
 
Dr Hiroshi Honda is currently Professor in Materials Science & Engineering with Kyoto  
Institute of Technology (KIT). He researches on Fabrication of PP/PP and PE/PE  
Composites , Development of Bamboo Reinforced Bio-resorbable Polymer Composites, 
 Processing Technique of Textile Fabric Reinforced Thermoplastic Composites, Recycle  
of PP Injection Moldings, Study of Novel Continuous Glass Fiber, Reinforced  
Thermoplastic Composites, Mechanical Properties of CF/LCP Injection Moldings, Basic  
Research of Braided Composites for Industrial and Medical Applications, Development of  
Energy Absorbable Crushing Composite Pipes. 
 

Summary of 
expertise 

• Materials Science. 
• Textile Machinery. 
• Editorial Board of  Journal of Materials: Design and Applications, UK  
• Editorial Board of  Composites Part A: applied science and manufacturing, UK  
• Editorial Board of  Advanced Composites Letters, UK  
• Editorial Board of  International Journal of Crashworthiness, UK  
• Editorial Board of  Polymer and Polymer Composites, UK  
 

Qualifications 

 

 

Ph.D. (Textile Engineering) Doshisha University. 

M.S. (Mechanical Engineering) Doshisha University. 

B.S. (Mechanical Engineering) Doshisha University. 
 

Award 

 

 

 

 
1997 Best Paper Award (two papers) of the Composite Institute, USA on “Improvement of 

lateral compressive strength in braided pipe-new braided fabrication” and 
“Analysis of cure and flow behavior of SMC during compression molding”.  

1996 Best Paper Award of Japan Reinforced Plastic Society, Japan on “Development of 
Energy Absorption Parts with FRP Tubes”.  

1995 Best Paper Award of the Society of Fiber Science and Technology, Japan on “Study 
on interfacial properties of fiber reinforced composite materials”.  

1993 Best Paper Award of Japan Society of Polymer Processing on “Press Pressure 
control on relationship between “applied control and filling time” of 
thermoplastic injection molding”.  

1991 Best Paper Award of Japan Reinforced Plastic Society, Japan on “Fabrication and 
mechanical properties of braiding composite truss joint”. 

 

Current 
Research 
Interests 

1) Fabrication of PP/PP and PE/PE Composites  
2) Development of Bamboo Reinforced Bio-resorbable Polymer Composites  
3) Processing Technique of Textile Fabric Reinforced Thermoplastic Composites  
4) Fracture Behaviors of Sandwich Injection Moldings  
5) Strength Measurement of Plastic Film by Thermo-Mechanical Measurement  
6) Recycle of PP Injection Moldings  
7) Study of Novel Continuous Glass Fiber Reinforced Thermoplastic Composites  
8) Mechanical Properties of CF/LCP Injection Moldings  
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9) Basic Research of Braided Composites for Industrial and Medical Applications  
10) Development of Energy Absorbable Crushing Composite Pipes  
11) Development of High Strength and Reliability Composites using Flexible Interphase  
 

Professional 
Background 

1998-now   Professor, Division of Advanced Fibro Science, KIT  
1990-1991 Visiting Scientist, Materials Science & Engineering, University of Cambridge, 

UK, “Crushing Fracture Mechanism of Polymer Composite Pipes”  
1990-now    Vice-Dean, (Dr.Eng. Program), Faculty of Textile Science, KIT  
1987-1998  Associate Professor, Faculty of Textile Science, KIT  
1986-1987  Research Associate, Faculty of Textile Science, KIT  
1982-1986  Scientist, Osaka Municipal Technical Research Institute, Japan 
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Dr. Kiyoshi YOSHIKAWA 
Professor, Atomic Energy 
Executive Vice-president 

 Kyoto University 
           Yoshida-honmachi,  

  Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501 
  Tel: +81-(0)75-753-2009   

    E-mail: kiyoshi@iae.kyoto-u.ac.jp 
 

 

Bionote Dr Kiyoshi Yoshikawa is currently Executive Vice-president of Kyoto University and also 
Professor in Atomic Energy. 

Summary of 
expertise 

• Atomic Energy 
• Advanced Energy 
• Humanitarian Landmine Detection System by a Compact Discharge-Type Fusion 

Neutron Source. 

Qualifications Ph.D. (Nuclear Engineering) Kyoto University 
M.S. (Nuclear Engineering) Kyoto University 
B.S. (Nuclear Engineering) Kyoto University 

Recent 
publications 

1. K. Yoshikawa, Y. Yamamoto, H. Toku, A. Kobayashi, T. Okazaki, (1989). “Direct 
Energy Recovery from Helium Ion Beams by a Beam Direct Converter with 
Secondary Electron Suppressors”, Fusion Technology, Vol.15, 1541-1559.  

2. K. Yoshikawa, K. Takiyama, Y. Yamamoto, K. Masuda, H. Toku, T. Koyama, K. 
Taruya, H. Hashimoto, M. Ohnishi, H. Horiike, N. Inoue, (1999). "Real Time 
Measurements of Strongly Localized Potential Profile through Stark Effects in the 
Central Core Region of an Inertial-Electrostatic Fusion Device", 18th Symposium on 
Fusion Engineering, Albuquerque, NM, Oct. 25-29, 27-30.  

3. K. Yoshikawa, K. Masuda, Y. Yamamoto, T. Takamatsu, H. Toku, K. Nagasaki, E. 
Hotta, K. Yamauchi, M. Ohnishi, H. Osawa, (2004)." Research and Development of a 
Compact Fusion Neutron Source for Humanitarian Landmine Detection",20th IAEA 
Fusion Energy Conference, Vilamoura, Portugal, November 1-6, 2004, 132-133, 
IC/P6-54. 

4. T. Takamatsu, T. Kyunai, S. Ogawa, H. Toku, K. Masuda and K. Yoshikawa, (2005)." 
A Magnetron Discharge Ion Source for an Inertial Electrostatic Confinement Fusion 
Device", Proc. of 7th US-Japan Workshop on Inertial Electrostatic Confinement 
Fusion, Los Alamos, N.M., USA, March 14-16.  

5.  K. Masuda, K. Yoshikawa, Y. Yamamoto, T. Takamatsu, S. Shiroya, T. Misawa, E. 
Hotta, K. Yamauchi, M. Ohinishi, H. Osawa, (2005)." Rearch and Development on 
Humanitarian Landmine Detection System by a Compact Discharge-type D-D Fusion 
Neutron Source", NATO Advanced Research Workshop on Detection and Disposal of 
Improvised Explosives, Saint-Petersburg, Russia, September 6-11. 

6. T. Takamatsu, K. Masuda, S. Ogawa, H. Toku , and K. Yoshikawa (2005)." 
Improvement of Inertial Electrostatic Confinement Device by Magnetron-Discharge-
Based Built-in Ion Source",21th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering, 
Knoxville, Tennessee, USA, September 26-29. 

7. Kai Masuda, Satoshi Ogawa, Teruhisa Takamatsu, Hisayuki Toku and Kiyoshi 
Yoshikawa," Simultaneous Neutron and Proton Measurements of D-D and D-3He 
Fusion Reaction in an Inertial Electrostatic Confinement Fusion Device". 

8. T. Takamatsu, K. Masuda, T. Kyunai, H. Toku, and K. Yoshikawa (2006). "Inertial 
Electrostatic Confinement Fusion Device with an Ion Source using Magnetron 
Discharge", Nuclear Fusion 46, 142-148 
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Dr. Mervyn DOBBIN 
 Programme Leader for the MSc  

International Business Suite of programmes 
 Department of Strategy and Management,                                                                                                                    

Leicester Business School,                                                                                                                                                         
De Montfort University,  
UNITED KINGDOM 
mdobbin@dmu.ac.uk 

 
 

Bionote Dr. M. Dobbin is a Principal Lecturer and teaches on postgraduate and undergraduate 
programmes as module leader for the modules ‘Ethical Management and Sustainability’ 
and ‘Greening Business’.  One of his main responsibilities is the role of Overall 
Programme Leader for the MSc International Business Suite of programmes.  He has 
particular responsibility for the management of the student dissertation process and the 
arrangements for student supervision.  He supervises students to Doctoral level.  

Summary of 
expertise 

Prior to joining DMU, Dr Dobbin worked as a professional town planner in public and 
private sector organisations responsible for the planning and development of urban 
areas.  He was a member of the planning team in Milton Keynes Development 
Corporation, the organisation which planned and developed the new city of Milton 
Keynes, Buckinghamshire, England.  He has also carried out a number of consultancy 
projects on environmental issues and urban development in Thailand, as adviser to the 
National Housing Authority.  In DMU’s Business School, he continues to focus on the 
environment through his teaching and on-going exploration of the issues around 
sustainable development with respect to business organisations.  

Dr Dobbin’s contribution to Faculty-wide strategy is through membership of the Faculty 
Academic Committee and the Faculty International Committee.  His role in the Faculty’s 
International Strategy is mainly though his work as Academic Adviser: Thailand and 
Taiwan.  He facilitates on-going co-operation and partnership arrangements with Thai 
colleagues in the Faculty of Business Administration, Rajamangala University of 
Technology, Thanyaburi, Thailand.  He also has responsibility for student recruitment in 
Thailand and Taiwan and on the DMU campus provides additional support for students 
from both of these countries.   
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รายชื่อคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณะกรรมการอํานวยการ 
รศ. ดร. นํายุทธ สงคธนาพิทักษ  รศ. ดร. อัญชลี สงวนพงษ 
รศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน  รศ. ดร. ชนงกรณ กุณฑลบุตร 
ผศ. ดร. ปานเพชร ชินินทร   รศ. สยาม ดําปรีดา 
ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด   ผศ. ดร. สมชัย หิรัญวโรดม 
ผศ. ปรานี พรรณวิเชียร   ผศ. ดร. วัลลภ พรหมทอง 
ผศ. พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน   ผศ. ดร. สิริลักษณ หาญวัฒนานุกุล 
นายสมภพ เพชรรัตน   ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย 
นางวนิดา ปอนอย    ผศ. ดร. ศิรินันธ เอี่ยมประภา 
รศ. สุจิระ ขอจิตตเมตต   ผศ. ธนา เหมวงษา 
ผศ. ดร. สุภัทรา โพธิ์พวง   ผศ. ธีรวัลย วรรธโนทัย 
ผศ. สุมานิการ จันทรบรรเจิด  ผศ. พรศักด์ิ ตระกูลชีวพานิตต 
ผศ. มนตรี นวมจิตร   ดร. วิชัย พยัคฆโส 
นายวิรัช โหตระไวศยะ   นางอลิสา โรจนธนานันต 
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
รศ. ดร. อัญชลี สงวนพงษ   ผศ. สมคิด สวนศรี 
รศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน  ดร. วิชัย พยัคฆโส 
รศ. ดร. ชนงกรณ กุณฑลบุตร  ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย 
รศ. สยาม ดําปรีดา   นายวิรัช โหตระไวศยะ 
ผศ. ดร. สมหมาย ผิวสอาด   นายสุรยุทธ เพ็ชรพลาย 
ผศ. ดร. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท  นายมังกร กิติพัฒนมนตรี 
ผศ. ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท  นางพัชรินทร จึงประวัติ 
ผศ. ธนา เหมวงษา   นายประสิทธิ์ เดชสูงเนิน 
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ผศ. สุมานิการ จันทรบรรเจิด  นายวัชรากร เฉลิมวัฒน 
ผศ. วาสนา เจริญวิเชียรฉาย   นายเอกชัย โถเหลือง 
ผศ. นที ภูรอด    นางอลิสา โรจนธนานันต 
ผศ. รุงฤดี อภิวัฒนศร   นางรุงอุษา อุตตมเสถียร 
ผศ. ประทุมทอง ไตรรัตน   นายธวัชชัย เรืองฉาย 
นางสาวปาริชาติ พัฒนพงษ   นางสาวปยนาถ ศรีสมเพ็ชร 
นางสาวริสสวัณ อรชุน 

 
คณะกรรมการดานวิชาการ 
ศ. ดร. ชัยยง พรหมวงศ   ผศ. ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท 
รศ. ดร. พิพัฒน หิรัณยวณิชชากร  ผศ. ดร. สมพร เพลินใจ 
นางดาวรัตน วองวิกยการ   ดร. สิงหโต สกุลเขมฤทัย 
รศ. ดร. ชนงกรณ กุลฑลบุตร  ดร. ปาริชาต คล่ืนสุวรรณ 
ผศ. ดร. สมชัย หิรัญวโรดม   ดร. กฤษณชนม ภูมิกฤตติพิชญ 
ผศ. ดร. เจริญ เจริญชัย   ดร. จักรี ศรีนนทฉัตร 
รศ. ดร. จุไรรัตน ดวงเดือน   ดร. กมลนัทธ ธรรมรักขิตกุล 
รศ. ดร. อัญชลี สงวนพงษ   นางสาวเยาวเรศ  เกตุแกว 
ผศ. ดร. ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท  นายกุมุท พุทธานุ 
 

ผูทรงคุณวุฒิอานผลงาน 
รศ. ดร. อนุวัฒน ศิริวัฒน    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รศ. ดร. ชาวสวน กาญจนโนมัย   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รศ. ดร. วิลัดดา เตชะเวช    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รศ. ดร. รักษ ดานดํารงรักษ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
รศ. โยธิน แสวงดี    มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ. ดร. สุนีย กาศจํารูญ    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
รศ. ดร. มาฆะ ขิตตะสังคะ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
รศ. วศินา จันทรศิริ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ. วรรณภา โพธิ์นอย    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ. ดร. ก่ิงพร ทองใบ    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ. ดร. สําอาง สืบสมาน    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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รศ. ดร. ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รศ. ดร. วุฒิพร พรหมขุนทอง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ศ. ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
รศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รศ. ดร. เกษม สรอยทอง    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
รศ. ดร. อัญชลี สงวนพงษ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. รุงเรือง กาลศิริศิลป   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. ชนงกรณ กุณฑลบุตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร.เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. คํารณ ศรีนอย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. อุษาพร เสวกวิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. สุดใจ ทูลพานิชยกิจ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. วรพงศ วรชาติอุดมพงศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. อรุณี อินทรไพโรจน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. กอบกุล ปราบประชา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. วัชระ รอดสัมฤทธิ ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. มานพ ตันตระบัณฑิตย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
นางดาวรัตน วองวิกยการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
รศ. ดร. กิตติมา มันทรานนท   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รศ. ประพฤติ พรหมสมบูรณ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รศ. ดร. เตือนตา ชาญศิลป    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
รศ. มุกดา สุขสวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รศ. ดร. สุวัจน ธัญรส    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รศ. ดร. สุนียรัตน ศรีเปารยะ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รศ. ดร. สมพร ณ นคร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
รศ. ดร. สน่ัน การคา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. สาระ สวัสด์ิโยธิน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. พงศวัชร สิริจันทรวงศ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. ภราดร เพ่ิมทรัพย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. วัชระ ผดุงพจน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. นิพนธ สุรยิานิติกุล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
รศ. ดร. พรรณระพี อํานวยสิทธิ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
รศ. เจษฎา อิสเหาะ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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คณะกรรมการจัดพิมพ 
นางสุทธิศรี มวงสวย    นางสาวขวัญรัตน เปารัมย 
นางนฤมล จารุสัมฤทธิ ์   นางสาวสุนันทา หรุมเรืองวงษ 
นางสาวกชกร ดาราพาณิชย    นางสาวนิธิมา อินทรสอาด 
นางสาวคณธวัลย ศุภรัตนาภิรักษ   นางสาวพรทรัพย ถนัดไร 
นางสาวศศิวรรณ อินทรวงษ   นางสาวอริสรา สุดสระ 
นางสรสุดา ชูกล่ิน 
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รายนามผูสนับสนุนการดําเนนิงาน 
 
คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย 
บริษัท ปองทรัพย จํากัด (มหาชน) 
บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 
บริษัท ซีทีอารเน็ทเวิรค จํากัด 
บริษัทไทยยามาฮามอเตอร จํากัด 
บริษัท วสันต โปรดักส จํากัด 
ชมรมศิษยเกา เอ็ม บี เอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
นายสมาน สุทธพิงษเกษตร 
บริษัท ที พี เอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 
หางหุนสวนจํากัด สุเทพ แอร ซสิเต็ม 
บริษัท ยู เอฟ โอ จํากัด 
บริษัทไอโซ ดิจิตอล กรุป จํากัด 
คุณสรัฐ อนันตชัยพัทธนา หจก. ยูเน่ียนปริ้นท 
หจก. ไมโคร ซัม เอ็นเตอรไพรส 
บริษัท บิลเลียน บิวด แอนด ดีไซน จํากัด 
ผูจัดการหางหุนสวนจํากัด ตารโกเน็ท 
บริษัท อาศรม จํากัด 
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