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Abstract 
Cybersecurity threats change every day. Persistent change requires persistent education. The presentation will 
approach cybersecurity trends from an IT Professional and employer perspective. For example, what skills are 
needed to protect today’s network from cyberattacks? The only way to keep up to date is through continuing 
education in IT. Come learn about the latest cybersecurity trends and how you can use it to your advantage. 
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การวิจัยและพัฒนาโครงสร้างนาโนฟิล์มบางด้วยกระบวนการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ และการ
ประยุกต์ใช้งาน  

Research and Development of Nanostructure Thin Film by Physical Vapor 
Deposition and its Applications  

มติ ห่อประทุม ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร นพดล นันทวงศ์ วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล ชนันธร ชนนนนวธร                           
ณัฏฐ์ธมน สุวรรณมรรคา เบญจรงค์ ส าราญสุขเสมอ ทศพร เลิศวณิชผล และ พิทักษ์ เอ่ียมชัย 

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง หน่วยวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

บทคัดย่อ 

โครงสร้างในการสร้างนาโนฟิล์มบางก าลังได้รับความสนใจอย่างมากเพ่ือน ามาพัฒนาอุปกรณ์นาโน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับไปประยุกต์ใช้ทางด้านต่างๆเช่นพลังงานทางเลือก เซนเซอร์ อุปกรณ์การแพทย์ 
เป็นต้น ในงานวิจัยนี้จะแสดงถึงการพัฒนาโครงสร้างนาโนจากกระบวนการเคลือบโดยไอเชิงฟิสิกส์ ซึ่ง
เป็นกระบวนการเคลือบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและอุตสาหกรรม โดยจะ
แสดงลักษณะชั้นฟิล์มที่มีโครงสร้างนาโนแบบต่างๆที่ได้จากการพัฒนาโดยเทคนิคการเคลือบแบบ
เอียงมุมและหมุนแผ่นรองรับ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ได้มีการพัฒนาขึ้นจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฟิล์มบาง
เชิงแสง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดย เทคนิคนี้สามารถพัฒนา
โครงสร้างนาโนที่ได้จากวัสดุโลหะและวัสดุโลหะออกไซด์ ทั้งนี้โครงสร้างนาโนที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานเป็นพ้ืนผิวขยายสัญญาณรามาน อุปกรณ์ตรวจจับแก๊ส กระจกท าความสะอาด
ตัวเอง ขั้วไฟฟ้าโปร่งแสง เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีการสกัดสารแทนนินจากใบสนทะเลสด ใบสนทะเลแห้ง ใบสน
ทะเลสดอบแห้ง โดยท าการสกัดด้วยวิธีการแช่ใบสนทะเล ในตัวท าละลาย 3 ชนิด คือ น้ า, 10% แอลกอฮอล์, 10% 
NaOH ในอัตราส่วน 1: 10 (ใบสนทะเล : ตัวท าละลาย) และท าการศึกษาหาปริมาณแทนนินที่สกัดได้ด้วยเทคนิค 
UV visible Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 700 nm ผลการวิจัยพบว่า น้ าสามารถสกัดปริมาณแทน
นินจากใบสนทะเลสดได้ปริมาณมากที่สุด ตัวท าละลาย 10% แอลกอฮอล์ สามารถสกัดสารแทนนินจากใบสนทะเล
อบแห้งได้ปริมาณสูงสุด ตัวท าละลาย  10% NaOH สามารถสกัดปริมาณแทนนินจากใบสนทะเลแห้งได้ปริมาณ
สูงสุด และสนทะเลที่ไม่ทุบก่อนการสกัดจะให้ปริมาณแทนนินที่สูงกว่าใบสนทะเลที่ทุบ และการศึกษาการสลายตัว
ของแทนนินสรุปได้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักสนทะเลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ ต้องท าการหมักในระยะ 1 
สัปดาห์ โดยใช้ น้ า หากต้องการสกัดแทนนินจากใบสนสด ใช้ 10% แอลกอฮอล์ หากต้องการสกัดแทนนินจากใบสน
อบแห้ง และใช้ 10% NaOH หากต้องการสกัดแทนนินจากใบสนแห้งเป็นตัวท าละลาย และใบสนทะเลที่ไม่ทุบก่อน
การสกัดจะท าให้สามารถสกัดแทนนินได้ในปริมาณมาก ซึ่งการน าสารสกัดหรือน้ าหมักที่ได้จากใบสนทะเลไปใช้ 
สามารถท าได้โดยท าการผสมน้ าหมักใบสนทะเล 1 ส่วน ต่อ น้ า 10 ส่วน รดต้นพืชสัปดาห์ละสองครั้ง หรือรดดิน 
เพื่อใช้ท าการเตรียมดินก่อนปลูกพืช 
 
ค าส าคัญ: สนทะเล, สารแทนนิน, สารก าจดัศัตรูพืช  
 

ABSTRACT 
  This study was extracted tannin from fresh pine leaves, hot dried pine leaves 
and dried pine leaves. The extraction treatments were water, 10% of alcohol and 10% of NaOH 
at the ratio 1: 10 (leaves: solvent). The extraction solutions were detected by Spectrophotometer 
at 700 nm. The results of tannin in fresh pine leaves, hot dried pine leaves and dried pine leaves 
found that fresh pine leaves ferment in water extraction solution that was highest tannin, hot 
dried pine leaves ferment in 10% of alcohol extraction solution that was highest tannin and dried 
pine leaves ferment in 10% of NaOH that was highest tannin.  Beating pine leaves and without 
beating leave pine had a different of tannin in their leaves. Without beating pine leaves was 
higher of tannin than beating pine leaves at the first week. The second week, tannin was 
degradation. The first week was proper for ferment pine leaves. The water extraction was proper 
with fresh pine leaves. 10% of alcohol was proper with  hot dried pine leaves and  10% of NaOH 
was proper with dried pine leaves. The introduction of insecticides from Sea Oaks to use can be 
mixed with 10 parts water to 1 part insecticides from Sea Oaks watering twice a week or watering 
the soil to make the soil before planting.  
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1. บทน า 
 ระบบเกษตรอินทรีย์ คือระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและ

ความหลากหลายของทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สาร
สังเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ที่อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดล้อมเน้นการใช้
อินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ สารสกัดก าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร ในการปรับปรุงบ ารุงให้
มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงด้วยตนเอง รวมถึงการน าเอาภูมิ
ปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย ผลผลิตที่ได้จะปลอดภัยจากสารพิษตกค้างท าให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
และไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมอีกด้วย 

ดังนั้นการใช้สารสกัดก าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร หรือพืชในท้องถิ่น จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะ 
ช่วยลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดสารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค
และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ สร้างระบบนิเวศการเกษตรยั่งยืน อีกทั้งการใช้
สารสกัดจากสมุนไพรยังเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกิดระบบเกษตรยั่งยืน 
   ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาสารสกัดก าจัดจากต้นสน
ทะเล (Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst.)” จึงมุ่งเน้นที่จะท าการศึกษา และพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก
ต้นสนทะเล เพราะจากการส ารวจพ้ืนท่ีเบื้องต้นพบว่า โรงเรียน และสถานที่ราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มีการปลูกต้นสนทะเลอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งจะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดีในการศึกษาในครั้งนี้ ต้นสนทะเล (กู) มีช่ือทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Casuarina equisetifalia J. R. & C. Forst. มีฤทธ์ิต้านเช้ือรา, ฆ่าหอย และยับยั้งการเจริญเติบโต
ของพืช ด้วยคุณสมบัติข้างต้น งานวิจัยนี้จึงความสนใจที่จะท าการศึกษาสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆของต้นสนทะเล 
เพื่อน ามาใช้เป็นสารก าจัดศัตรูพืชเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในระบบเกษตร โดยจะน าสารที่สกัดได้ไปทดลองใช้
กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอดสารพิษชุมชนดอนสวรรค์ ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

จากการศึกษาข้อมูลท าให้พบว่า มีผู้ท าการศึกษาสารสกัดจากแทนินมาใช้ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ และยังพบอีกว่าสารแทนนินเป็นสารที่พบมากใน
พืชที่มีรสฝาด [1], [2] มีฤทธ์ิในการบรรเทาท้องเสียทั้งยังป้องกันการท าลายของเช้ือรา โดยท าการหาปริมาณพืชที่มี
รสฝาดโดยวิธีการตกตะกอนโปรตีน ใ ใบฝรั่ง เปลือกเงาะ และเปลือกมังคุด พบว่า สารสกัดจากพืชที่มีประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งการเจริญของ Escherichia coli, Salmonellatyphimurium และ Staphylococcus aureus โดย
เกิดบริเวณยับยั้งเห็นได้ชัดเจนมี 1 ชนิด คือ สารสกัดจากเปลือกเงาะ [1-2] อีกทั้งยังมีการศึกษาหาปริมาณแทนนิน
ชาเขียว ใบพลู กระถิน เปลือกกล้วยน้ าว้า และเนื้อกล้วยน้ าว้า พบว่าใบฝรั่งและเปลือกมังคุดมีปริมาณสารแทน
นินมากกว่าในพืชสมุนไพรชนิดอื่น [2] โดยสารแทนนินสารทุติยภูมิที่มีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ คือ Condensed 
tannin เช่น Catechin และ Hydrolyzed tannin เช่น Gallotannin และยังมีการน าเมื่อน ามาทดลองใช้ควบคุม
เพลี้ยแป้ง พบว่า สารสกัดแทนนินจากใบมันส าปะหลังความเข้มข้น 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถฆ่าเพลี้ยแป้งได้ 
7.4% [3-4] 

ด้วยคุณสมบัติที่มีฤทธิ์ในการก าจัดศัตรูพืชและวัชพืช งานวิจัยนี้จึงความสนใจที่จะท าการศึกษา 
และพัฒนาสารสกัดจากต้นสนทะเล เพื่อน ามาใช้เป็นสารก าจัดศัตรูพืช และวัชพืช เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีใน
ระบบเกษตร ซึ่งจะส่งผลดีต่อท้ังเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งเวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการน าเอาทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น
มาใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุดด้วย 
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3. วิธีการวิจัย 
 โครงการวิจัย “การศึกษาและพัฒนาสารสกัดก าจัดจากต้นสนทะเล (Casuarina equisetifalia J. R. & 
C. Forst.)”  มีขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย เริ่มจาก  

ขั้นตอนท่ี 1 การส ารวจและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ขั้นตอนที่ 2 ท าการจากศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ก าจัดศัตรูพืชที่ได้จากต้นสนทะเล โดยวิธีการตกตะกอน

โปรตีน ใช้ตัวอย่างในการเปรียบเทียบ ได้แก่ ใบฝรั่ง ใบกระถิน เนื้อกล้วยน้ าหว้าสุก ใบสนทะเลสด ใบสนทะเลแห้ง  
ขั้นตอนที่ 3 ท าการศึกษากระบวนการผลิตสารสกัดก าจัดศัตรูพืช และวัชพืชจากต้นสนทะเล โดยศึกษา

ความสามารถของตัวท าละลายในการสกัดแทนนินจากตัวอย่างใบสนทะเล ใช้สารละลาย 3 ชนิดในการศึกษา ได้แก่ 
น้ า 10% แอลกอฮอล์ และ 10% NaOH จากนั้นทพการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดใบสนทะเลกับปริมาณแทน
นินที่สกัดได้ ใช้ชนิดของใบสนทะเล 3 ชนิด ได้แก่ ใบสนสด ใบสนแห้ง และใบสนสดอบแห้ง จากนั้นท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการหมักกับปริมาณแทนนินที่สกัดได้จากตัวท าละลาย  โดยใช้ระยะเวลาที่
การศึกษา ดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5 สัปดาห์ ท าการวิเคราะห์หาปริมาณแทนนินด้วยเครื่อง UV -  Visible  
spectrophometer ที่ความยาวคลื่นที่  700 นาโนเมตร  

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชจากต้นสนทะเลในระบบเกษตรอินทรีย์ 
ด้วยการใช้น าน้ าหมักที่ได้จากการท าน้ าหมักใบสนทะเลสด ใบสนทะเลแห้ง ใบสนทะเลสดอบแห้ง ด้วยสารละลาย
ชนิดต่าง ๆ มารดและฉีดพ่นพืชที่ปลูกไว้เพื่อการทดสอบ ด้วยอัตราส่วนน้ าหมัก 1 ส่วน ต่อ น้ าเปล่า 10 ส่วน และมี
การทดสอบอัตราการเกิดของเมล็ดพืชที่ถูกแช่ด้วยน้ าหมักใบสนทะเล สังเกตการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น  

ขั้นตอนที่ 5 ท าการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (ANOVA) และ
ความแตกต่างทางสถิติของค่าเฉลี่ย (LSD) ของข้อมลูที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95% 
 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอนที่ 1 ท าให้ทราบว่าแทนินเป็นสารที่สามารถชะลอการจึงได้
ท าการศึกษา โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนที่ 2 การศึกษาสารที่ออกฤทธิ์ก าจัดศัตรูพืชที่ได้จากต้นสนทะเล โดย
ท าการศึกษาสารแทนนินซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่คาดว่าจะพบในต้นสนทะเล ด้วยวิธีการตกตะกอนโปรตีนจากไข่ขาว 
พบว่าใบฝรั่งและใบกระถิน เป็นพืชที่มีแทนนิน จะสามารถตกตะกอนโปรตีนจากไข่ขาวได้ และพบว่าใบสนทะเลทั้ง 
3 ชนิด ท่ีน ามาทดสอบก็สามารถตกตะกอนโปรตีนได้เช่นกัน แต่เมื่อท าการศึกษาการตกตะกอนโปรตีนของแทนนิน 
ในเนื้อผลไม้พบว่า เนื้อกล้วยน้ าหว้าสุก ไม่สามารถตกตะกอนโปรตีนได้ 

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษากระบวนการผลิตสารสกัดก าจัดศัตรูพืช และวัชพืชจากต้นสนทะเล ท าการศึกษา 3 
ส่วน ดังนี ้

2.1 ความสามารถของตัวท าละลายในการสกัดแทนนินจากตัวอย่างใบสนทะเลโดยใช้ตัวท า
ละลาย 3 ชนิด พบว่าน้ าสามารถสกัดปริมาณแทนนินจากใบสนทะเลสดได้มากกว่าใบสนทะเลแห้ง และยัง
พบว่าใบสนทะเลที่ไม่ทุบแบบหยาบ ๆ จะให้ปริมาณแทนนินมากว่าใบทะเลที่ทุบแบหยาบ ๆ เมื่อใช้
แอลกอฮอล์เป็นตัวท าละลายในการสกัดแทนนินจากใบสนทะเล พบว่าตัวอย่างใบสนทะเลแห้งจะให้
ปริมาณแทนนินได้สูงกว่าใบสนทะเลสด และใบสนทะเลสดอบแห้งตามล าดับ  เมื่อใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) เป็นตัวท าละลายในการสกัดแทนนินจากใบสนทะเล พบว่าตัวอย่างใบสนทะเลแห้งจะให้ปริมาณ
แทนนินได้สูงกว่าใบสนทะเลสดอบแห้ง และใบสนทะเลสด ตามล าดับ  

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาในการหมักกับปริมาณแทนนินที่สกัดได้จากตัวท าละลาย 
จากการทดลองเพื่อศึกษาระยะเวลาในการสลายตัวของแทนนินจาการหมัก โดยท าการหมักแทนินไว้เป็น
ระยะเวลา 5 สัปดาห์ และท าการวัดปริมาณแทนนินทุกสัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า หลังจากการหมักแท
นินไว้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์จะให้ปริมาณแทนนินสูงที่สุด และจะค่อย ๆ ลดลงในสัปดาห์ต่อมา และ
ให้ผลการทดลองในทิศทางเดียว ในทุกชนิดของตัวท าละลาย  
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธร์ะหว่างระยะเวลาในการหมักกับปริมาณแทนนินที่สกัดไดจ้ากน้ า 
 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดใบสนทะเลกับปริมาณแทนนินที่สกัดได้ จากการทดลองเพื่อศึกษา
ชนิดของใบสนทะเลกับปริมาณแทนนินที่สกัดได้ พบว่าใบสนทะเลแห้งให้ปริมาณแทนนินมากที่สุด และตัว
ท าละลายที่สกัดแทนนินจากใบสนทะเลแห้งได้มากท่ีสุดคือ 10% NaOH โดยน้ าสามารถสกัดปริมาณแทน
นินในใบสนทะเลทั้งสามแบบ ได้ในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน  

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ปริมาณแทนนินที่สกัดได้ 
 
เนื่องจากงานวิจัยมุ่งเน้นที่จะท าการศึกษาสารก าจัดศัตรูในระบบเกษตรอินทรีย์ จึงจะท าการทดสอบ

ประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากใบสนทะเลสด และแห้ง ท่ีใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัย อีกท้ังยังเป็นการปริมาณลดสารเคมีตกค้างในระบบการเกษตร โดยในการหมักใบสนทะเลจะไม่ท าการทุบ
ใบสนทะเลก่อนหมัก และใช้เวลาหมัก 1 สัปดาห์ 

ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดก าจัดศตัรูพืชและวัชพืชจากต้นสนทะเลในระบบเกษตรอินทรีย ์
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ท าการทดสอบโดยเลือกท าการทดสอบเฉพาะใบสนทะเลแห้ง และใบสนทะเลสด ไม่ท าการทุบ ตัวท าละลายที่
ทดสอบ คือ น้ า เพื่อความปลอดภัยและลดปริมาณสารเคมีตกค้างในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยน าน้ าหมักที่ได้ผสมน้ า 
ในอัตราส่วน 1 : 10 (น้ าหมักใบสนทะเลแห้ง : น้ า) มารดแปลงวัชพืชทดสอบสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ได้ผลดังนี ้
 

ตารางที่ 1 รายละเอียดความสูงของต้นวัชพืชทีถู่กรดด้วยน  าและน  าหมักใบสนทะเลผสมน  า 
สัปดาห์ท่ี ความสูงของสูงต้นวชัพืช (cm) 

รดด้วยน  า รดด้วยน  าหมักใบสนทะเลผสมน  า 
0 9.34 9.41 
1 9.42 9.38 
2 9.83 9.06 
3 10.12 8.89 
4 10.76 7.65 

 
และมีการศึกษาการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชที่ไดร้ับการแช่ด้วยน้ าหมักใบสนทะเลที่ได้ผสมน้ า ในอัตราส่วน 1 : 
10 (น้ าหมักใบสนทะเลแห้ง : น้ า) ก่อนท าการปลูก ได้ผลดังนี ้
 

ตารางที่ 2 อัตราการเกิดของต้นพชืที่ถูกแช่ด้วยน้ าและน้ าหมักใบสนทะเลผสมน้ า 
การทดสอบ อัตราการเกิด 
แช่ด้วยน้ า 73% 

แช่ด้วยน้ าหมักผสมน้ า 86% 
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาสารสกัดก าจัดจากต้นสนทะเล (Casuarina equisetifalia J. R. 
& C. Forst.)” มุ่งเน้นที่จะท าการศึกษาสารสกัดที่ได้จากส่วนใบของต้นสนทะเล เพื่อน ามาใช้เป็นสารก าจัดศัตรูพืช
เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมีในระบบเกษตร โดยจะน าสารที่สกัดได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรผลิตผักปลอด
สารพิษชุมชนดอนสวรรค์ ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     จากการทดลองพบว่า น้ าหมักใบสนทะเลมี
ปริมาณสารแทนนินที่ต่างกันตามชนิดของตัวท าละลายและชนิดของใบสนทะเล โดยพบว่าน้ าหมักใบสนทะเล ที่หมัก
ด้วยเปล่า 1:10 (ใบสนทะเลแห้ง : น้ าเปล่า) สามารถสกัดเอาสารแทนนินที่อยู่ในใบสนทะเลออกมาได้ดี และการใช้
น้ าเป็นตัวท าลลายในการสกัด นอกจากจะประหยัด สะดวกแล้ว ยังช่วยลดการตกค้างของสารพิษ หรือสารเคมีใน
ระบบเกษตร และผลผลิตของกลุ่มเกษตรกรได้ด้วย ซึ่งการน าน้ าหมักใบสนทะเลไปใช้ สามารถท าได้โดยท าการผสมน้ า
หมัก 1 ส่วน ต่อ น้ า 10 ส่วน รดต้นพืชสัปดาห์ละสองครั้ง หรือรดดิน เพื่อท าการเตรียมดินก่อนปลูกพืช หรือแช่เมล็ด
พืชก่อนการเพาะปลูก 1 คืน กส็ามารถกระตุ้นการงอกและการเจริญเติบโตของเมล็ดพันธ์ุได้ด้วย 

โดยประโยชน์ของโครงการวิจัยนี้ คือ ท าให้ได้การผลิตสารก าจัดวัชพืชจากพืชที่มีในท้องถิ่น รวมถึงทราบ
ประสิทธิภาพของน้ าหมักจากใบสนทะเลเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพราะในปัจจุบันระบบเกษตรมีการใช้สารเคมี
จ านวนมาก ท าให้ต้นทุการผลิตสูง นอกจากนั้นการใช้สารเคมีในระบบเกษตรส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะ
เป็นสารเคมีตกค้างในดิน หรือปนเปื้อนในอากาศ และน้ า ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ที่สัมผัสกับ
สารเคมีโดยตรง รวมถึงสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส่งผลต่อผู้บริโภค จึงเป็นการดีที่มีการน าวัสดุ
เหลือท้ิงจากครัวเรือนมาใช้เกิดประโยชน์ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ลงสู่ชุมชน และยังเป็นการน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้
เกิดประโยชน์และเป็นเพิ่มมูลค่าอีกด้วย 
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 จากการลงพื้นทีเ่พื่อถ่ายทอดความรู้ ผู้วิจยัเน้นตัวแทนกลุ่มเกษตรกรที่มีการท าเกษตรแบบอินทรยี์ เพื่อท า
การเผยแพร่งานวิจัย โดยมีการน าแผ่นพับ เอกสารแผ่นพับให้ความรู้ ในเรื่องการก าจัดศัตรูพืช และวชัพืชจากใบสน
ทะเล สามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง และจากการศึกษาร่วมกับตัวแทนกลุ่มเกษตรในชุมชนได้รับข้อเสนอแนะต่าง ๆ 
ในการผลติน้ าหมักจากใบสนทะเล เช่น ตัวแทนเกษตรกรต้องการบ ารุงดินควบคู่กับการก าจัดศตัรูพืช และวัชพืช จึง
มีการเสนอความคดิเห็นให้มีการน ากากน้ าตาลมาใช้ในการหมักใบสนทะเลเพื่อช่วยในการผลติปุ๋ยให้มปีระสิทธิภาพ
มากขึ้น จึงถือว่าเป็นการประยุกตค์วามรู้จากห้องปฏิบตัิการสู่การน าไปใช้จริงของเกษตร 
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วิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
[4] มนตรี ตรีชารี. สมุนไพรเพ่ือการเกษตร ส าหรับป้องกันและก าจัดศัตรูพืช. เกษตรอินทรีย์, 2550. (พิมพ์ครั้ง    
      ที่ 3). หน้า 39-70 
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ลักษณะการไหลทางชลศาสตร์ผ่านฝายเกเบียนและฝายต้นน  าล าธาร 
 

Hydraulic Characteristics through Gabion Weirs and Check Dam         
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยลักษณะการไหลทางชลศาสตร์ผ่านฝายเกเบียนและฝายต้นน้ าล าธารท าการทดลองโดยใช้ราง
ทดลองทางชลศาสตร์ ขนาดกว้าง 1.20 m ยาว 12 m ลึก 0.60 m แบบจ าลองใช้คือ ฝายเกเบียนแบบ vertical 
weir stepped weir battered weir และฝายต้นน้ าล าธาร ใช้แบบจ าลอง 2 ขนาด คือ 0.15 m และ 0.25 m แบ่ง
การไหลออกเป็น 3 กรณี คือ การไหลผ่านตัวฝาย การไหลแบบอิสระ และการไหลแบบจม ใช้อัตราการไหล 0.002 – 
0.043 m3/s จากการศึกษาพบว่า แบบจ าลองขนาด 0.15 m ประสิทธิภาพการสลายพลังงานในการไหลผ่านฝาย 
battered weir, check dam, vertical weir, stepped weir มีค่า 34-56, 25-51, 25-51, 21-48 ตามล าดับ   
การไหลแบบอิสระ check dam, battered weir, stepped weir, vertical weir มีค่า 51-57, 50-57, 45-53, 44-
52 ตามล าดับ การไหลแบบจม check dam, battered weir, stepped weir, vertical weir มีค่า 17-19, 16-19, 
10-12 ,8-11 ตามล าดับ แบบจ าลองขนาด 0.25 m ประสิทธิภาพการสลายพลังงานในการไหลผ่านฝาย battered 
weir, stepped weir, check dam, vertical weir มีค่า 42-66, 39-64, 39-58, 39-58 ตามล าดับ การไหลแบบ
อิสระ check dam, battered weir, vertical weir, stepped weir มีค่า 67-70, 63-69, 63-69, 63-68   
ตามล าดับ การไหลแบบจม check dam, battered weir, vertical weir, stepped weir มีค่า 13-14, 8-11, 8-
10, 6-9 ตามล าดับ ทั้งนี้ประสิทธิภาพการสลายพลังงานจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการไหลในกรณีการไหลผ่านตัวฝายและ
การไหลแบบจมแต่จะลดลงในกรณีการไหลแบบอิสระ 
 
ค าส าคัญ: กล่องบรรจุหิน การไหลแบบอิสระ การไหลแบบจม  
 

ABSTRACT 
 The research of hydraulic characteristics through gabion weirs and check dam is tested 
by using flume (wide 1.20 m long 12 m and depth 0.60 m). Weir models are vertical weir, 
stepped weir, battered weir and check dam. The height of the weir is 0.15 m and 0.25 m. There 
are three characteristics found in the test which are flow through, free flow, and submerge flow. 
The discharge for test is 0.002 – 0.043 m3/s.  From the research of the weir models at the size of  
0.15 m., It is found that efficiency of energy reduction flowing through weirs (battered weir, check 
dam, vertical weir, stepped weir) is 34-56, 25-51, 25-51, 21-48., free flow weirs (check dam, 
battered weir, stepped weir, vertical weir) is 51-57, 50-57, 45-53, 44-52., submerge flow weirs 
(check dam, battered weir, stepped weir, vertical weir) is 17-19, 16-19, 10-12 ,8-11. From the 
research of weir models at the size of 0.25 m. it is found that efficiency of energy reduction 
flowing through weirs (battered weir, stepped weir, check dam, vertical weir) is 42-66, 39-64, 39-
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58, 39-58., free flow weirs (check dam, battered weir, vertical weir, stepped weir) is 67-70, 63-69, 
63-69, 63-68., submerge flow weirs (check dam, battered weir, vertical weir, stepped weir) is 13-
14, 8-11, 8-10, 6-9. Nevertheless, the efficiency of energy reduction is increased by discharge in 
the test which are flow through and submerge flow. The energy reduction is decreased in the 
free flow.        
 
Keywords: gabion free flow submerge flow  
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันสภาพป่าต้นน้ าถูกบุกรุกจ านวนมาก ท าให้เมื่อฝนตก ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
จากน้ าหลาก โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีที่มีความลาดชันสูง ซึ่งดินตะกอนจะไหลลงไปทับถมตาม แม่น้ า ล าธาร หรืออ่างเก็บ
น้ า ซึ่งมีผลกระทบท าให้ แม่น้ า ล าธาร หรืออ่างเก็บ มีประสิทธิภาพในการเก็บน้ าลดลง ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม และ
ทางมลภาวะทางน้ า จากสภาพปัญหาดังกล่าวการสร้างฝายต้นน้ าล าธาร หรือ ฝายชะลอน้ าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่                                 
จะช่วยลดการกัดเซาะเนื่องจากน้ าหลาก ท าหน้าที่ดักตะกอนบริเวณต้นน้ า อีกทั้งยังช่วยเก็บกักน้ า ไว้บางส่วนซึ่งมี
ส่วนช่วยท าให้ป่าต้นน้ ามีความอุดมสมบูรณ์  
 ในการก่อสร้างฝายต้นน้ าล าธารโดยปกติจะใช้วัสดุที่มีในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่ หรือ หิน โดยฝายดังกล่าว 
มักจะประสบปัญหาด้านความคงทน ในการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความคงทน ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ค่อนข้างสูง การก่อสร้างฝายเกเบียน จึงเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นฝายที่สร้างได้สะดวกรวดเร็วอีกทั้งยังใช้วัสดุที่หาได้
ในพื้นที่มาประกอบได้อีกด้วย  โดยฝายเกเบียนที่นิยมก่อสร้างมีอยู่สามลักษณะ คือ ฝายเกเบียนแบบ vertical weir 
ฝายเกเบียนแบบ stepped weir และฝายเกเบียนแบบ battered weir ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและมี
ความส าคัญซึ่งจะท าให้ทราบพฤติกรรมทางชลศาสตร์ของฝายเกเบียนแต่ละลักษณะ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ในการวิจัยโดยใช้แบบจ าลองกายภาพเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลของน้ าผ่านฝายได้มีผู้ท าการทดลอง
ศึกษาไว้ดังน้ี ธรรมนูญ (2550) อัตราการไหลของน้ าผ่านฝายเกเบียน อัตราการไหลของน้ าผ่านฝายเกเบียนแปรผัน
ตามค่าฟรุดนัมเบอร์ด้านเหนือน้ า สัณหพจน์ (2548) การศึกษาแบบจ าลองทางชลศาสตร์ของอ่างสลายพลังงานด้วย
กล่องตาข่ายแบบเกเบียนอ่างสลายพลังงานแบบ D คือเพิ่มจ านวนเกเบียนเป็น 2 กล่อง โดยวางที่ระยะ 1/3 และ 
2/3 ของความยาวอ่างตามล าดับ  สามารถสลายพลังงานได้ดีที่สุด Hassan (2010) ได้ท าการทดลองการไหลข้าม
ฝายเกเบียนซึ่งแบบจ าลองฝายที่ใช้ส าหรับการทดลองแบ่งออกเป็นฝายทึบน้ าและฝายเกเบียน ผลการศึกษาพบว่า
การไหลผ่านฝายเกเบียนมีความแตกต่างจากฝายทึบน้ า  

 
3. วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาการศึกษาวิจัยลักษณะการไหลทางชลศาสตร์ผ่านฝายเกเบียน มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง
ดังนี้ 1. รางน้ า (flume) 2. ฝายเกเบียน (gabion weir) 3. เครื่องสูบน้ าและระบบท่อ (pump and pipe system) 
4. ถังวัดอัตราการไหล โดยใช้ฝายวัดน้ ารูปสามเหลี่ยมท ามุม 90 องศา (v - notch weir tank)  
 

    
ภาพที่ 1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 

flume weir model pump 

v - notch weir 
tank weir tank  
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ภาพที่ 2 การจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 

 
 ส าหรับวิธีการทดลองมีดังนี้ การก าหนดขนาดของแบบจ าลองทางกายภาพที่ใช้ส าหรับการทดลองครั้งนี้
โดยใช้มาตราส่วน ขนาดของแบบจ าลองต่อขนาดจริง คือ 1:10 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.การก าหนดขนาดกล่องเกเบียนท่ีใช้ในการทดลองในครั้งนี้ท าการย่อส่วนจากกล่องเกเบียนที่ใช้เป็นค่า
ต้นแบบซึ่งมีขนาด 1×120×0.5 เมตร และมีขนาดช่องตาข่าย 100 มิลลิเมตร โดยมีความกว้างกล่อง 10 cm ความ
ยาวกล่องเท่ากับ 120 เซนติเมตร ความสูงกล่อง 5 เซนติเมตร ขนาดช่องตาข่าย 10 มิลลิเมตร 
 2.ขนาดหินที่ใช้ในแบบจ าลองการก าหนดขนาดหินที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ท าการย่อส่วนจากหินท่ีใช้ 
เป็นค่าต้นแบบซึ่งมีขนาด 15 - 30 เซนติเมตร ช่วงขนาดของหินท่ีใช้ในแบบจ าลอง 1.5 - 3 เซนติเมตร 
 3.การก าหนดความสูงของฝายที่ใช้ในแบบจ าลองจากการศึกษาข้อมูลของ โครงการซ่อมแซมและ
ปรับปรุงโครงการชลประทานขนาดเล็ก Small Scale Irrigation Improvement and Rehabilitation Project 
(SSIRP) พบว่าความสูงของฝายส่วนใหญ่มีความสูง 1.5 - 2.5 เมตร (ส านักบริหารโครงการ, ม.ป.ป.) ดังนั้นจึงใช้
ความสูงฝายที่ใช้ในแบบจ าลอง 15 และ 25 เซนติเมตร ซึ่งลักษณะฝายที่ใช้ในการทดลองคือ ฝายต้นน้ าล าธาร 
(check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir ฝายเกเบียนแบบ stepped weir ฝายเกเบียนแบบ battered weir  
 

 
ภาพที่ 3 แบบจ าลองฝายที่ใช้ในการทดลอง (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 
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 วิธีการด าเนินการทดลอง 1.การไหลผ่านตัวฝาย ท าการปล่อยน้ าผ่านฝายในสภาวะการไหลของน้ ายังไม่
ไหลข้ามสันฝาย 2.การไหลแบบอิสระ  (Free flow) 3.การไหลแบบจม (Submerged flow) ใช้อัตราการไหล 
0.002 ถึง 0.043 ลบ.ม./วินาที โดยทั้งสามกรณีท าการวัดอัตราการไหลของน้ าที่ไหลผ่านตัวฝาย (Q) ความเร็วด้าน
เหนือน้ า (V1) ความเร็วด้านท้ายน้ า (V2) จากนั้นบันทึกผลการทดลองวิเคราะห์และสรุปผลต่อไป  
 

 
ภาพที่ 4 การไหลของน้ าผ่านฝายทั้งสามกรณ ี(ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 

 
 ส าหรับการทดลองครั้งนี้ได้ความอนุเคราะห์สถานที่ด าเนินการวิจัยโดย ส านักวิจัยและพัฒนา กรม
ชลประทาน อ าเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยใช้
ระยะเวลาการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ถึง เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2558 รวมเวลาในการ
ด าเนินการวิจัยทั้งสิ้น 5 เดือน 
 

ผลการวิจัย 
 ในการศึกษาการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้แบบจ าลองส าหรับการทดลองโดยใช้ฝายต้นน้ าล าธาร (check 
dam) และฝายเกเบียน 3 ลักษณะคือ ฝายเกเบียนแบบ vertical weir, stepped weir และ battered weir โดย
ใช้แบบจ าลอง 2 ขนาด คือ 0.15 เมตร และ 0.25 เมตรโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 กรณี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล (Q) กับความลึกด้านเหนือน้ า (y1) พบว่าระดับความลึกด้านเหนือ
น้ าเพิ่มขึ้นตามอัตราการไหลโดยมีความแตกต่างกันตามชนิดและขนาดของฝายในสภาวะการไหลทั้ง 3 กรณี 
 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในเทอมไร้มิติมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องดังนี้กรณีการไหลแบบอิสระ 
f(Fr1,Fr2,EL/E1,h1/B,Q2/gP5) และการไหลแบบจม f(Fr1,Fr2,EL/E1,h2/h1,Q

2/gP5) โดยที่ Fr1 คือ froude number 
ด้านเหนือน้ า Fr2 คือ froude number ด้านท้ายน้ า E1 คือ พลังงานด้านเหนือน้ า EL คือ การสูญเสียพลังงาน h1 คือ 
ความสูงของระดับน้ าเหนือสันฝายด้านเหนือน้ า h2 คือ ความสูงของระดับน้ าเหนือสันฝายด้านท้ายน้ า B คือ ความ
กว้างฐานฝาย Q คือ อัตราการไหล g คือ ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก P คือ ความสูงของตัวฝาย ผลการ
ทดลองพบว่าค่าของตัวแปรไร้มิติมีความแตกต่างกันตามชนิดและขนาดของฝายในสภาวะการไหลทั้ง 3 กรณี  
   

 
ภาพที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความลึกด้านเหนือน้ าส าหรับแบบจ าลองขนาด  

0.15 และ 0.25 เมตรกรณีการไหลผ่านตัวฝาย (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 

0.15  0.25  
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ภาพที่ 6 ความสมัพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความลึกด้านเหนือน้ าส าหรับแบบจ าลองขนาด  

0.15 และ 0.25 เมตรกรณีการไหลแบบอิสระ (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 
 

 
ภาพที่ 7 ความสมัพันธ์ระหว่างอัตราการไหลกับความลึกด้านเหนือน้ าส าหรับแบบจ าลองขนาด  

0.15 และ 0.25 เมตรกรณีการไหลแบบจม (ที่มา: [กรีธาทัพ, 2557]) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลแบบอิสระส าหรับแบบจ าลองขนาด 0.15 เมตร  

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.014 – 0.043 m3/s  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลแบบอิสระส าหรับแบบจ าลองขนาด 0.25 เมตร 

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.014 – 0.043 m3/s 

From To From To From To From To

0.050 0.111 0.052 0.115 0.043 0.102 0.044 0.106
0.153 0.276 0.162 0.294 0.159 0.302 0.162 0.333

0.523 0.437 0.526 0.446 0.574 0.496 0.574 0.510

0.100 0.233 0.083 0.217 0.067 0.119 0.150 0.257

0.273 2.497 0.273 2.497 0.273 2.497 0.273 2.497

h1/B

Q2/gP5

check dam

Range Dimensionless

Fr1
Fr2

EL/E1

Range

vertical weir stepped weir

Range

battered weir

Range

From To From To From To From To

0.026 0.065 0.028 0.068 0.026 0.066 0.027 0.061

0.162 0.306 0.162 0.323 0.159 0.319 0.165 0.342

0.697 0.629 0.684 0.629 0.694 0.634 0.698 0.665

0.048 0.130 0.026 0.112 0.017 0.041 0.044 0.156

0.021 0.194 0.021 0.194 0.021 0.194 0.021 0.194

Fr1

Fr2

EL/E1

h1/B

Q2/gP5

 Dimensionless

vertical weir stepped weir battered weir check dam

Range Range Range Range

0.15  0.25  

0.15  0.25  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลแบบจมส าหรบัแบบจ าลองขนาด 0.15 เมตร 

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.014 – 0.043 m3/s 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลแบบจมส าหรบัแบบจ าลองขนาด 0.25 เมตร 

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.014 – 0.043 m3/s 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลผ่านฝายส าหรับแบบจ าลองขนาด 0.15 เมตร 

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.002 – 0.005 m3/s 

 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เทอมไร้มติิกรณีการไหลผ่านฝายส าหรับแบบจ าลองขนาด 0.25 เมตร 

 
หมายเหตุ: อัตราการไหล 0.002 – 0.007 m3/s 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการศึกษาการศึกษาวิจัย โดยใช้แบบจ าลองฝาย 2 ขนาด คือ 0.15 เมตร และ 0.25 เมตรซึ่งแบ่ง
การทดลองออกเป็น 3 กรณีโดยค่อยๆเพิ่มอัตราการไหลทีละน้อย 
 แบบจ าลองฝาย ขนาด 0.15 เมตร กรณีการไหลผ่านตัวฝาย ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรง
กับอัตราการไหล โดยฝายทีมีความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุดโดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ ฝายเกเบียนแบบ 
battered weir  ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ 
ส าหรับฝายที่มีอัตราส่วนการสูญเสียพลังงานต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มากที่สุด คือ ฝายเกเบียนแบบ 
battered weir  ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ

From To From To From To From To

0.048 0.108 0.048 0.110 0.042 0.101 0.042 0.105

0.054 0.128 0.057 0.133 0.055 0.133 0.056 0.144

0.081 0.109 0.098 0.119 0.159 0.167 0.174 0.188

0.571 0.667 0.455 0.625 0.360 0.529 0.314 0.443

0.273 2.497 0.273 2.497 0.273 2.497 0.273 2.497

Fr1

Fr2

EL/E1

h2/h1

Q2/gP5

 Dimensionless

vertical weir stepped weir battered weir check dam

Range Range Range Range

From To From To From To From To

0.025 0.063 0.025 0.064 0.025 0.063 0.023 0.059

0.028 0.073 0.028 0.073 0.028 0.073 0.028 0.075

0.080 0.096 0.064 0.084 0.080 0.093 0.131 0.142

0.395 0.569 0.455 0.603 0.395 0.571 0.273 0.435

0.021 0.194 0.021 0.194 0.021 0.194 0.021 0.194

Fr1

Fr2

EL/E1

h2/h1

Q2/gP5

 Dimensionless

vertical weir stepped weir battered weir check dam

Range Range Range Range

From To From To From To From To

0.022 0.028 0.026 0.032 0.020 0.025 0.022 0.028
0.033 0.082 0.038 0.084 0.038 0.084 0.033 0.082

0.250 0.514 0.214 0.477 0.337 0.556 0.250 0.514

stepped weir

Range

battered weir

Range

check dam

Range Dimensionless

Fr1
Fr2

EL/E1

Range

vertical weir

From To From To From To From To

0.018 0.029 0.018 0.022 0.017 0.020 0.018 0.029
0.038 0.107 0.038 0.105 0.038 0.100 0.038 0.107

0.389 0.579 0.389 0.640 0.421 0.662 0.389 0.579

 Dimensionless

Fr1
Fr2

EL/E1

Range

vertical weir stepped weir

Range

battered weir

Range

check dam

Range
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โดยแปรผันตรงกับอัตราการไหล  กรณีการไหลแบบอิสระ (free flow) ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรงกับ
อัตราการไหล โดยฝายทีมีความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุดโดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ  ฝายเกเบียนแบบ 
battered weir  ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ
ส าหรับฝายที่มีอัตราส่วนการสูญเสียพลังงานต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มากที่สุด คือ ฝายต้นน้ าล าธาร 
(check dam) ฝายเกเบียนแบบ battered weir, stepped weir และ vertical weir ตามล าดับโดยแปรผกผันกับ
อัตราการไหล กรณีการไหลแบบจม (submerge flow) ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรงกับอัตราการไหล 
โดยฝายทีมีความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุดโดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ ฝายเกเบียนแบบ battered weir  
ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ ส าหรับฝายที่มี
อัตราส่วนการสูญเสียพลังงานต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มากที่สุด คือ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝาย
เกเบียนแบบ battered weir, stepped weir และ vertical weir ตามล าดับโดยแปรผันตรงกับอัตราการไหล การ
เปรียบเทียบอัตราการไหลผ่านฝายที่ระดับความลึกเท่ากัน ฝายเกเบียนแบบ  stepped weir ให้อัตราการไหลผ่าน
ฝายมากที่สุดส่วน ฝายเกเบียนแบบ vertical weir ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) และ ฝายเกเบียนแบบ 
battered weir ให้อัตราการไหลที่ลดลงมาตามล าดับในสภาวะการไหลทั้ง 3 กรณี       
 แบบจ าลองฝาย ขนาด 0.25 เมตร กรณีการไหลผ่านตัวฝาย ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรง
กับอัตราการไหล โดยฝายทีมีความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุดโดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ ฝายต้นน้ าล าธาร 
(check dam) ฝายเกเบียนแบบ battered weir, vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ ส าหรับฝายที่มี
อัตราส่วนการสูญเสียพลังงานต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มากที่สุด คือ ฝายเกเบียนแบบ battered weir  
stepped weir, ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) และ vertical weir ตามล าดับโดยแปรผันตรงกับอัตราการไหล  
กรณีการไหลแบบอิสระ (free flow) ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรงกับอัตราการไหล โดยฝายทีมี
ความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุดโดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียน
แบบ vertical weir, battered weir  และ stepped weir ตามล าดับ ส าหรับฝายที่มีอัตราส่วนการสูญเสียพลังงาน
ต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มากที่สุด คือ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ battered weir, 
vertical weir และ stepped weir ตามล าดับ โดยแปรผกผันกับอัตราการไหล กรณีการไหลแบบจม (submerge 
flow) ความลึกของน้ าด้านเหนือน้ าแปรผันตรงกับอัตราการไหล โดยฝายทีมีความสามารถในการยกระดับน้ าสูงสุด
โดยใช้อัตราการไหลเท่ากัน คือ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ vertical weir, battered weir  
และ stepped weir ตามล าดับ ส าหรับฝายที่มีอัตราส่วนการสูญเสียพลังงานต่อพลังงานด้านเหนือน้ า (EL/E1) มาก
ที่สุด คือ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ฝายเกเบียนแบบ battered weir, vertical weir และ stepped weir 
ตามล าดับ โดยแปรผันตรงกับอัตราการไหล การเปรียบเทียบอัตราการไหลผ่านฝายที่ระดับความลึกเท่ากัน ฝายเก
เบียนแบบ stepped weir ให้อัตราการไหลผ่านฝายมากที่สุดส่วน ฝายเกเบียนแบบ vertical weir ฝายเกเบียนแบบ 
battered weir และ ฝายต้นน้ าล าธาร (check dam) ให้อัตราการไหลที่ลดลงมาตามล าดับในสภาวะการไหลผ่าน
ตัวฝาย ส าหรับการไหลแบบอิสระ (free flow) และ การไหลแบบจม (submerge flow) ฝายเกเบียนแบบ 
stepped weir ให้อัตราการไหลผ่านฝายมากที่สุดส่วน ฝายเกเบียนแบบ battered weir, vertical weir และ ฝาย
ต้นน้ าล าธาร (check dam) ให้อัตราการไหลที่ลดลงมาตามล าดับ 
 อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้แบบจ าลองหลายขนาด การเปลี่ยนชนิดและขนาดของหิน 
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไหลผ่านฝายเกเบียนต่อไป 
 

ค าขอบคุณ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายชลศาสตร์ส านักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทานที่ได้ให้
ความอนุเคราะห์สถานที่ด าเนินการวิจัยโดย และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ท่ีท าให้การทดลองครั้งนี้ด าเนินการแล้วเสร็จไปได้ด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
 ไบโอฟิล์มเป็นโครงสร้างที่ท าให้แบคทีเรียต้านทานต่อสารฆ่าเช้ือส่งผลให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนใน
กระบวนการผลิตแบบเรื้อรัง    งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียกรดแลคติก 2 
สปีชีส์ ได้แก่ Lactobacillus fermentum และ Lactobacillus plantarum ซึ่งเป็นแบคทีเรียปนเปื้อนใน
กระบวนการผลิตเอทานอลของโรงงานท่ีใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบ   ท าการทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มบนพื้นผิววัสดุ 
2 ชนิด ได้แก่ พลาสติกชนิด polystyrene (PS) และ stainless steel เกรด 304 (SS) โดยเติมเซลล์ในกากน้ าตาล
ความเข้มข้น 20ºBrix บ่มที่อุณหภูมิ 30ºC นาน 48 ช่ัวโมง  วัดการสร้างไบโอฟิล์มโดยวิธีย้อมด้วยสี crystal violet 
พบว่า L. plantarum สร้างไบโอฟิล์มบนวัสดุทั้งสองชนิดได้  แต่ L. fermentum ไม่สร้างไบโอฟิล์มบน SS เมื่อ
ศึกษาผลของการเติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ในกากน้ าตาลที่ความเข้มข้น 1-4%    ต่อการยับยั้งการ
สร้างไบโอฟิล์มพบว่าที่ความเข้มข้น 4% ท าให้ปริมาณไบโอฟิล์มของ L. fermentum และ L. plantarum บน PS 
ลดลงเหลือ 68.73% และ 60.31% ตามล าดับ และไบโอฟิล์มของ L. plantarum บน SS ลดลงเหลือ 44.04%  
ส าหรับผลของ H2O2 ต่อการก าจัดไบโอฟิล์มอายุ 48 ช่ัวโมง  พบว่าที่ความเข้มข้น 4% ลดไบโอฟิล์มบนของ
แบคทีเรียแต่ละสปีชีส์บน PS เหลือ 77.96% และ 84.65% ตามล าดับ และลดไบโอฟิล์มของ L. plantarum บน 
SS เหลือ 37.45% เมื่อสัมผัสสารนาน 15 นาที      ผลการศึกษาทั้งหมดช้ีให้เห็นว่าแบคทีเรียกรดแลคติกที่พบใน
โรงงานผลิตเอทานอลสามารถสร้างไบโอฟิล์มได้และอาจเป็นที่มาของการปนเปื้อนแบบเรื้อรังในกระบวนการผลิต
และ H2O2 เป็นสารที่มีศักยภาพในการควบคุมไบโอฟิล์มของแบคทีเรียเหล่านี้   
 
ค าส าคัญ: ไบโอฟิล์ม   แบคทีเรยีกรดแลคติก  เอทานอล  ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์   
 

ABSTRACT 
 Biofilm is generally recognized as a structure pursuing disinfectant resistance, causing 
persistent contamination in the production processes. This research investigated biofilm 
formation abilities of two species of lactic acid bacteria, Lactobacillus fermentum and 
Lactobacillus plantarum, contaminating in the ethanol production process of a commercial plant 
using cane molasses as the raw material. Two types of material surfaces, polystyrene (PS) and 
Grade 304 stainless steel (SS), were tested.   Biofilm formation on each material by the single 
species was performed in 20ºBrix molasses medium incubating at 30ºC for 48 h, after which the 
biofilm was quantified using a crystal violet staining method. The results revealed biofilm 
formation ability of L. plantarum on both surfaces, on contrary to L. fermentum which formed 
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biofilm only on PS. Addition of 1-4% hydrogen peroxide (H2O2) in the molasses medium was 
inhibitory to biofilm formation on PS of both L. fermentum and L. plantarum,  by which 4%H2O2 
reduced biofilm to 68.73% and 60.31% as compared to control, respectively, and reduced 
biofilm of L. plantarum on SS to 44.04%.   The effect of H2O2 on 48-h biofilm of each species 
was also evaluated.  It was found that treatment with 4%H2O2 reduced biofilm of each species 
formed on PS to 77.96% and 84.65%, respectively, and reduced biofilm of L. plantarum on SS to 
37.45% after 15 min contact time.   The overall results revealed capability to form biofilm of 
lactic acid bacteria isolated from a commercial ethanol plant, suggesting this incidence as a 
possible source for persistent contamination in the production process, and also demonstrated 
H2O2 as a potent disinfectant to control biofilm formation of these bacteria.       
 
Keywords: Biofilm,  Lactic acid bacteria,  Ethanol, Hydrogen peroxide  
 

1. บทน า 
 อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลโดยอาศัยกระบวนการหมักเพื่อให้ได้เอทานอลเพื่อน ามาใช้ในรูปของ
เชื้อเพลิงทดแทนเช้ือเพลิงจากฟอสซิลมีการขยายตัวทั่วโลก  โดยเอทานอลที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวอาจเรียกว่า 
เอทานอลชีวภาพหรือไบโอเอทานอล (bioethanol)  เอทานอลชีวภาพได้มาจากกิจกรรมการหมักของยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae สายพันธุ์ต่างๆ     ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสนใจใช้เอทานอล
ชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนโดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนซึ่งมีเป้าหมายการใช้เอทานอล
ชีวภาพวันละ 9 ล้านลิตรภายในปี พ.ศ. 2565 [1]  ส่งผลให้มีการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลขึ้นภายในประเทศ
เป็นจ านวนมาก โดยใช้วัตถุดิบที่มีมากในประเทศ ได้แก่ กากน้ าตาลและมันส าปะหลัง  จากข้อมูลพบว่าปัจจุบันมี
โรงงานที่เปิดการผลิตแล้วจ านวนกว่า 20 แห่ง  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต  แม้ว่าในด้าน
เทคโนโลยีการหมักเพื่อผลิตเอทานอลจะมีการพัฒนาไปมากแต่หนึ่งในปัญหาที่โรงงานผลิตเอทานอลยังคงประสบ 
ได้แก่การมีแบคทีเรียปนเปื้อนในกระบวนการผลิต  ในบรรดาแบคทีเรียเหล่านี้กลุ่มที่นับว่ามีความส าคัญที่สุดได้แก่ 
แบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria)  เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้สามารถปรับตัวให้ทนต่อสภาวะในถังหมัก
เอทานอลได้ดีและเพิ่มจ านวนได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อยีสต์สายพันธุ์ที่ใช้ผลิตเอทานอล  ท าให้ประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอลลดต่ าลงและเกิดความไม่คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์การผลิต     ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมระดับของ
จ านวนแบคทีเรียไม่ให้สูงจนเกิดผลเสียดังกล่าวโดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การเติมสารยับยั้งแบคทีเรียลงในน้ าหมัก 
รวมทั้งการท าความสะอาดถังหมักและอุปกรณ์การผลิตอย่างสม่ าเสมอเพื่อช่วยลดโอกาสในการปนเปื้อนในรอบการ
ผลิตต่อไป [2]     
 ไบโอฟิล์ม (biofilm)  เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์บนพ้ืนผิวที่ปกคลุมด้วยสารพอลิเมอร์ที่มีลักษณะคล้ายเมือกที่
จุลินทรีย์สร้างขึ้นเพื่อใช้ยึดเกาะบนพื้นผิว    โครงสร้างดังกล่าวท าให้เซลล์จุลินทรีย์ในไบโอฟิล์มมีความต้านทานต่อ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมรวมทั้งทนต่อสารฆ่าเช้ือได้ดีขึ้น [3]  ท าให้มีโอกาสอยู่รอดหลังการท าความสะอาดและ
แพร่กระจายขยายพันธุ์ต่อไปได้  ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนแบบเรื้อรังในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร   เครื่องดื่ม รวมทั้งอุตสาหกรรมชีวภาพหรืออุตสาหกรรมหมัก      จึงจ าเป็นต้องหา
วิธีการลดหรือก าจัดไบโอฟิล์มบนพื้นผิว   ในอุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลชีวภาพมักมีใช้ยาปฏิชีวนะบางชนิดเติม
ลงในถังหมักเพื่อยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกรดแลคติกแต่บางครั้งก็ไม่สามารถก าจัดหรือลดจ านวนเชื้อลงได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ มีรายงานว่าน้ าหมักจากถังหมักเอทานอลของโรงงานที่ใช้ยาปฏิ ชีวนะมีแบคทีเรียกรดแลคติกสูงถึง 
106-107 เซลล์ต่อมิลลิลิตร [4]     ซึ่งการที่ยังตรวจพบแบคทีเรียในระดับสูงดังกล่าวอาจเกิดจากแบคทีเรียมีการ
ปรับตัวให้ต้านทานต่อยาปฏิชีวนะชนิดที่ใช้รวมถึงแบคทีเรียเหล่านั้นอาจสามารถก่อตัวเป็นไบโอฟิล์มในถังหมัก  
ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อหาสารฆ่าเช้ือชนิดใหม่ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียรวมทั้งมีผลลดการ
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สร้างไบโอฟิล์มเพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ       งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
สร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ที่พบปนเปื้อนอยู่ในโรงงานเอทานอลของไทย  รวมทั้งทดสอบ
ประสิทธิภาพของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ต่อการยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มและการก าจัดไบโอฟิล์มของ
แบคทีเรีย  โดย H2O2 เป็นสารเคมีที่น่าสนใจในการน ามาใช้งานเนื่องจากมีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียได้หลายกลุ่มรวมทั้ง
แบคทีเรียกรดแลคติก เป็นสารที่หาได้ง่าย ราคาไม่แพง  นอกจากน้ันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างในสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากสามารถสลายตัวได้น้ าและออกซิเจน [5]    
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ รวมทั้งชนิดของแบคทีเรีย 
ชนิดวัสดุที่เป็นพ้ืนผิวส าหรับการเกาะติดและสภาวะแวดล้อม  มีรายงานว่าแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในถังหมักเอทานอล
ที่ใช้วัตถุดิบเป็นข้าวโพดที่ผ่านการเตรียมแบบ wet mill สามารถสร้างไบโอฟิล์มบนผิว stainless steel ได้   โดย
แบคทีเรียเหล่านี้ประกอบด้วยแบคทีเรียกรดแลคติกและแบคทีเรียกลุ่มอื่น [6]    นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยพบว่า
แบคทีเรียกรดแลคติกจ านวน 3 สปีชีส์ ได้แก่ Lactobacillus plantarum, L. brevis และ L. fructivorans  ซึ่ง
เป็นสายพันธุ์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียสร้างไบโอฟิล์มบนผิวแก้วได้ และพบว่าเซลล์ที่อยู่ในรูปไบโอฟิล์มทนต่อสภาวะ
เครียดที่เกิดจากกรดอะซิติกและเอทานอลได้ดีกว่าเซลล์ที่ไม่ได้อยู่ในรูปไบโอฟิล์ม [7]   และมีรายงานการใช้  H2O2 
ที่ความเข้มข้น 1-10 mM ในการยับยั้งการเจริญของ L. fermentum  ที่แยกได้จากโรงงานเอทานอลที่ใช้มัน
ส าปะหลังและข้าวบาร์เลย์เป็นวัตถุดิบ [8]   แต่ยังไม่มีรายงานการศึกษาความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของ
แบคทีเรียกรดแลคติกสายพันธุ์ท่ีแยกได้จากโรงงานเอทานอลที่ใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบและการศึกษาประสิทธิภาพ
ของ H2O2 ในการยับยั้งการสร้างหรือการก าจัดไบโอฟิล์มของแบคทีเรียกลุ่มนี้   
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเตรียมเซลล์แบคทีเรียทดสอบ  
 แบคทีเรียกรดแลคติกที่น ามาใช้ในการศึกษาได้แก่ Lactobacillus fermentum และ L. plantarum  
ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่แยกได้จากโรงงานเอทานอลแห่งหนึ่งของประเทศไทยท่ีใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช้ือ
ถูกเก็บรักษาในสภาวะแช่แข็งใน 30% glycerol ที่อุณหภูมิ -80ºC  น าแบคทีเรียแต่ละสปีชีส์เพาะลงในอาหารเลี้ยง
เช้ือ MRS broth (Difco, USA) 5 มิลลิลิตร  บ่มที่อุณหภูมิ 35ºC ใน anaerobic jar นาน 48 ช่ัวโมงเพื่อฟื้นสภาพ
ก่อนน ามาขีดแยกให้ได้โคโลนีเดี่ยวบน MRS agar (Difco, USA)  และเพาะ 2-3 โคโลนีลงใน MRS broth  ปรับ
ความขุ่นของเซลล์โดยเครื่องวัดความขุ่น (Densimat, bioMerieux, France) ให้ได้ค่า 0.5 MacFarland (มีเซลล์
ประมาณ 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
3.2 การทดสอบการสร้างไบโอฟิล์ม 
   ท าการทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มบนวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่พลาสติกชนิด polystyrene (PS) โดยใช้ 96-
well plate (Nunc MicroWell Plates, Thermo Fisher Scientific, USA) โดยเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือ molasses 
medium ที่ประกอบด้วยกากน้ าตาลความเข้มข้น 20ºBrix ที่มี (NH4)2SO4 0.1% ปรับ pH เป็น 4.5 ด้วย 2N 
H2SO4 ฆ่าเช้ือท่ีความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121ºC นาน 15 นาที  ถ่ายอาหารทดสอบลงใน 96-well 
plate  หลุมละ 150 ไมโครลิตร  เติมเซลล์แบคทีเรียทดสอบแต่ละสปีชีส์หลุมละ 20 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 30ºC 
นาน 48 ช่ัวโมง  และตรวจวัดปริมาณไบโอฟิล์ม    ส าหรับการทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มบน SS ท าได้โดยล้างแผ่น 
SS เกรด 304 ขนาด 1x7 cm ด้วยน้ ายาซักผ้าเด็ก  ล้างออกด้วยน้ ากลั่น จากนั้นจึงแช่ใน 70% ethanol นาน 10 
นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นและท าให้ปราศจากเช้ือที่อุณหภูมิ 121ºC นาน 30 นาที  น าแผ่น SS แช่ลงใน molasses 
medium ปริมาตร 27 มิลลิลิตร  เติมเซลล์แบคทีเรียทดสอบแต่ละสปีชีส์ 3 มิลลิลิตร   บ่มที่อุณหภูมิ 30ºC นาน 
48 ช่ัวโมง  ตรวจวัดปริมาณไบโอฟิล์มโดยการย้อมด้วยสี crystal violet ตามวิธีในข้อ 3.5 โดยมีชุดควบคุมเป็น 
molasses medium ที่ไม่เติมเชื้อทดสอบ 
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3.3 ผลของ H2O2 ต่อการยับยั งการสร้างไบโอฟิล์ม 
 ท าการทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มเช่นเดียวกับในข้อ 3.2 โดยใช้ molasses medium ที่เติม H2O2 ให้มี
ความเข้มข้น 1, 2, 3 และ 4% โดยมีชุดควบคุมเป็น molasses medium ที่ไม่เติม H2O2 (0% H2O2) ตรวจวัด
ปริมาณไบโอฟิล์มโดยวิธีการย้อมสี crystal violet 
3.4 ผลของ H2O2 ต่อการก าจัดไบโอฟิล์ม  
 เตรียมแผ่นวัสดุแต่ละชนิดที่มีไบโอฟิล์มอายุ 48 ช่ัวโมง ตามขั้นตอนในข้อ 3.1  น ามาแช่ในสารละลาย 
H2O2 ความเข้มข้น 1, 2, 3 และ 4% เป็นเวลา 15 นาที   โดยมีน้ ากลั่นเป็นชุดควบคุม (0% H2O2) ตรวจวัด
ปริมาณไบโอฟิล์มที่เหลืออยู่ โดยวิธีการย้อมสี crystal violet  
3.5 การตรวจวัดปริมาณไบโอฟิล์ม 
 วัดปริมาณไบโอฟิล์มของ L. fermentum และ L. plantarum บนผิววัสดุแต่ละชนิดโดยวิธีการย้อม
ด้วยสี crystal violet ตามวิธีที่อ้างอิงจาก [9]  โดยขั้นตอนในการวัดปริมาณไบโอฟิล์มบน PS เริ่มจากการใช้ปิเปต
ดูดส่วน molasses medium ออกจากหลุมของ 96-well plate และล้างผิวก้นหลุมด้วยน้ ากลั่นจ านวน 2 รอบ  
น าไปท าให้แห้งในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 65ºC นาน 30 นาที  น าออกมาเติม 0.1% crystal violet หลุมละ 200 
ไมโครลิตร  ทิ้งไว้นาน 30 นาที  ดูดสีส่วนเกินออกและล้างด้วยน้ ากลั่นจ านวน 3 รอบ  ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิ 37ºC 
นาน 1 ช่ัวโมง  เติม 95% ethanol หลุมละ 200 ไมโครลิตรเพื่อละลายสี crystal violet  น าสารละลายสีไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร (OD600) โดยใช้เครื่อง Microplate Reader (Spectro Star 
Nano, BMG, USA)     ส าหรับการวัดปริมาณไบโอฟิล์มบนแผ่น SS ท าโดยล้างแผ่น SS ด้วยน้ ากลั่นจ านวน 3 รอบ  
ผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง  น าไปแช่ใน 0.1% crystal violet 30 มิลลิลิตร นาน 10 นาที  ล้างสีส่วนเกินด้วยน้ ากลั่น
จ านวน 3 รอบ น าแผ่น SS แช่ใน 95% ethanol 10 มิลลิลิตร นาน 1 นาที  ดูดส่วนใสน าไปวัด OD600 ด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer (Herious Gamma, Thermoelectron, USA)    
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ท าการทดลอง 3 ซ้ า หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูล และวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ข้อมูลโดยวิธี Tukey test โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics Version 22 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05   
 

ผลการวิจัย 
              Lactobacillus fermentum และ L. plantarum ที่น ามาทดสอบสามารถก่อตัวเปน็ไบโอฟิลม์บนผิว
พลาสติกชนิด polystyrene (PS) ได้ เมื่อเชื้อเจริญอยู่ใน molasses medium บ่มนาน 48 ช่ัวโมง โดยสังเกตได้
จากค่า OD600 ที่สูงกว่าในชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (p<0.05)  และพบว่า OD600 ที่ได้จาก L. 
plantarum  สูงกว่าที่ได้จาก L. fermentum ส าหรับบน stainless steel (SS) นั้นไม่พบการสรา้งไบโอฟิลม์ของ 
L. fermentum เนื่องจากให้ค่า OD600 ไม่แตกต่างกับของชุดควบคุม   ในขณะที่พบการสร้างไบโอฟิล์มของ L. 
plantarum รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1   
 ผลทดสอบการเติม H2O2 ลงใน molasses medium ที่ความเขม้ข้น 1-4% ต่อการยับยั้งการสรา้ง   
ไบโอฟิลม์บน PS และ SS ของแบคทีเรียกรดแลคติกทั้งสองสปีชีสแ์สดงในตารางที่ 2   พบว่าเมื่อทดสอบกับ PS ที่
ความเข้มข้น 1% วัด OD600 ของ L. plantarum ไดเ้ท่ากับ 0.934 ซึ่งต่ ากว่า  OD600 ของชุดควบคุม (0% H2O2) 
อย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) คิดเปน็ 76.43% ของชุดควบคุม แต่ 1%H2O2 ไม่มผีลยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ L. 
fermentum ซึ่งสังเกตไดจ้ากค่า OD600 ไม่แตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุม   เมื่อมีความเข้มขน้ของ H2O2 ใน 
molasses medium เพิ่มขึ้นจะยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรียทั้งสองสปีชีสไ์ด้เพิม่ขึ้น  โดยเห็นได้จากค่า 
OD600  ที่ลดลงอย่างมีนัยส าคญัเป็นล าดับ   โดยที่ 4% H2O2 ท าให้ค่า OD600 ที่ได้จาก L. fermentum และ L. 
plantarum ลดลงเป็น 0.611 และ 0.737 ซึ่งคิดเป็น 68.73% และ 60.31% ของชุดควบคุมตามล าดบั     
ส าหรับไบโอฟิล์มบน SS นั้นท าการทดสอบเฉพาะใน L. plantarum เนื่องจากในการทดลองทีผ่่านมาพบว่า L. 
fermentum ไมส่ร้างไบโอฟิล์มบนผิววัสดุชนิดนี้     ผลการทดสอบพบว่าการเตมิ H2O2 ใน molasses medium 
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ตั้งแต่ 1-4% ท าให้ปริมาณไบโอฟิล์มบน SS ของสปีชีส์นี้ลดลงเป็นล าดับอย่างมีนยัส าคญั  โดยเมื่อใช้ที่ความเข้มข้น 
1% ท าให้ค่า OD600 ลดลงเป็น 0.491 คิดเป็น 62.31% ของชุดควบคุม (0% H2O2)  และที่ 4% H2O2 ท าให้ค่า 
OD600 ลดลงเป็น 0.347 คิดเป็น 44.04% ของค่าที่ได้จากชุดควบคมุ  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณไบโอฟิล์ม (OD600) บน polystyrene (PS) และ stainless steel (SS) ของ Lactobacillus 
fermentum และ Lactobacillus plantarum เมื่อบ่มใน molasses medium นาน 48 ช่ัวโมง 
 

ชนิดพื นผิว 
OD*

600
 

Control** L. fermentum L. plantarum   
Polystyrene (PS) 0.394 ± 0.023c 0.898 ± 0.027b 1.224 ± 0.043a 

Stainless steel (SS) 0.393 ± 0.000b 0.475 ± 0.034b 0.785 ± 0.103a 

*   หาปริมาณไบโอฟิล์มโดยการย้อมดว้ยสี crystal violet และวัดค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร 
** ได้จาก molasses medium ที่ไม่ได้เติมเชื้อทดสอบ 
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตา่งกัน (a,b,c) ภายในแถวเดียวกันหมายถึงข้อมูลมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณไบโอฟิล์ม (OD600) บน polystyrene (PS) และ stainless steel (SS) ของ Lactobacillus 
fermentum และ Lactobacillus plantarum เมื่อบ่มใน molasses medium ที่เติม H2O2 ความเข้มข้นต่างกัน
นาน 48 ช่ัวโมง 
 

H2O2  
(%) 

OD*
600 

Polypropylene (PS) Stainless steel (SS) 

L. fermentum L. plantarum L. plantarum 

0 0.889 ± 0.079a 1.222 ± 0.032a 0.788 ± 0.021a 
1 0.845 ± 0.053a 0.934 ± 0.049b 0.491 ± 0.003b 
2 0.737 ± 0.040b 0.853 ± 0.034c 0.425 ± 0.020c 
3 0.707 ± 0.038b 0.819 ± 0.026c 0.386 ± 0.005d 
4 0.611 ± 0.026c 0.737 ± 0.034d 0.347 ± 0.012e 

*  หาปริมาณไบโอฟิล์มโดยการยอ้มด้วยสี crystal violet และวัดค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร  
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตา่งกัน (a,b,c,d,e,f) ภายในคอลัมน์เดียวกันหมายถงึข้อมูลมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)  
 
 ส าหรับผลการทดสอบประสิทธิภาพของ H2O2 ที่ความเข้มข้น 1-4%  ต่อการก าจัดไบโอฟิลม์อายุ 48 
ช่ัวโมงของ L. fermentum และ L. plantarum ที่สร้างบน PS และ SS   โดยให้ไบโอฟิล์มสมัผสักับ H2O2 เป็น
เวลา 15 นาที  และมีน้ ากลั่นเป็นชุดควบคุม (0% H2O2)   พบว่าไบโอฟิล์มของแบคทีเรียทั้งสองสปีชีส์ที่สร้างบน PS 
มีความไวต่อ H2O2   โดยการใช้ 1% H2O2 ท าให้ค่า OD600 ต่ ากว่าในชุดควบคุม โดยมีค่าเท่ากับ 0.956 และ 1.232 
ในแบคทีเรียแตล่ะสปีชีส์ ตามล าดบั หรือคิดเป็น 96.66% และ 93.62% ของชุดควบคุม   และเมื่อเพิม่ความเข้มข้น 
H2O2 จะก าจดัไบโอฟิล์มบน PP ได้เพิ่มขึ้นเป็นล าดับ  โดยการใช้ 4% H2O2 ท าให้ OD600 ลดลงเป็น 0.771 และ 
1.114   หรือคิดเป็น 77.96% และ 84.65% ของชุดควบคุมตามล าดับ   ส าหรับการก าจัดไบโอฟิล์มบน SS นั้นท า
การทดสอบเฉพาะไบโอฟิล์มของ L. plantarum เช่นเดียวกันเนื่องจาก L. fermentum ไม่สร้างไบโอฟิล์มบนวัสดุ
ชนิดนี้  พบว่าการใช้ 1% H2O2  ท าให้ค่า OD600

  ลดลงแตกต่างกับชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคญัเป็น 0.478 หรือ
เท่ากับ 60.89% ของชุดควบคุม   และเมื่อเพิ่มความเข้มข้น H2O2 เป็น 4% ท าให้ค่า OD600 ลดลงเปน็ 0.294 หรือ
ลดลงเหลือ 37.45% ของชุดควบคุม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ปริมาณไบโอฟิล์ม (OD600) บน polystyrene (PS) และ stainless steel (SS) ของ Lactobacillus 
fermentum และ Lactobacillus plantarum หลังสมัผสั H2O2 ความเข้มข้นต่างกันนาน 15 นาที 
 

H2O2  
(%) 

OD*
600 

Polystyrene (PS) Stainless steel (SS) 
L. fermentum L. plantarum L. plantarum 

0 0.989 ± 0.061a 1.316 ± 0.044a 0.785 ± 0.004a 

1 0.956 ± 0.043b 1.232 ± 0.036b 0.478 ± 0.002b 
2 0.896 ± 0.037c 1.187 ± 0.060c 0.342 ± 0.006c 

3 0.813 ± 0.037d 1.164 ± 0.007d 0.312 ± 0.010d 

4 0.771 ± 0.030e 1.114 ± 0.028e 0.294 ± 0.002e 

*  หาปริมาณไบโอฟิล์มโดยการยอ้มด้วยสี crystal violet และวัดค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร  
   ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างกัน (a,b,c,d,e) ภายในคอลัมน์เดียวกันหมายถงึข้อมูลมีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ความสามารถของแบคทีเรียในการยึดเกาะพื้นผิววัสดุและก่อตัวเป็นไบโอฟิล์มเกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
รวมทั้งสปีชีส์และชนิดของวัสดุ [3]    ในงานวิจัยนี้ทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มของ L. fermentum และ L. 
plantarum ซึ่งเป็นแบคทีเรียกรดแลคติกที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพของโรงงานที่ใช้
กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิต  โดยมีสมมติฐานว่าไบโอฟิล์มอาจเป็นแหล่งที่มีแหล่งหนึ่งของเชื้อที่ปนเปื้อนในถัง
หมัก โดยเลือกทดสอบการสร้างไบโอฟิล์มบนวัสดุ 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติกชนิด polystyrene (PS) และ stainless 
steel (SS) เกรด 304 ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมใช้ท าถังหมักและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงานอุตสาหกรรม   พบว่า
ความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มของแต่ละสปีชีส์ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุ  โดย L. plantarum สร้างไบโอฟิล์มบน
วัสดุทั้งสองชนิดนี้ ในขณะที่ L. fermentum ไม่สร้างไบโอฟิล์มบน SS สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นที่พบว่า 
Lactobacillus ต่างสปีชีส์กันมีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์มบนผิววัสดุชนิดเดียวกันได้แตกต่างกัน และ 
Lactobacillus สปีชีส์เดียวกันสร้างไบโอฟิล์มบนวัสดุต่างชนิดกันได้แตกต่างกัน [10]    
   ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ที่ความเข้มข้น 1-4% สามารถยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มบน PS ของ
แบคทีเรียทั้ง 2 สปีชีส์ได้  โดยประสิทธิภาพการยับยั้งขึ้นอยู่กับสปีชีส์และความเข้มข้นของ H2O2 กล่าวคือ 4% 
H2O2 ลดการสร้างไบโอฟิล์มบน PS ของ L. plantarum เหลือ 60.31% และลดการสร้างไบโอฟิล์มของ L. 
fermentum เหลือ 68.73%   รวมทั้งมีผลยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของ L. plantarum บน SS ได้มากกว่าบน PS  
(ตารางที่ 2)  นอกจากนั้น H2O2 ยังมีประสิทธิภาพในการท าลายไบโอฟิล์มของแบคทีเรียแต่ละสปีชีส์ที่สร้างขึ้นบน
วัสดุแต่ละชนิดได้ด้วย   โดยท าลายได้เพิ่มขึ้นเมื่อใช้ในความเข้มข้นเพิ่มขึ้น  และก าจัดไบโอฟิล์มของ L. plantarum 
ที่สร้างบน SS ได้มากกว่าไบโอฟิล์มที่สร้างบน PS (ตารางที่ 3)  ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าไบโอฟิล์มของแบคทีเรียสปีชีส์
หนึ่งที่สร้างบนวัสดุต่างชนิดกันมีความแข็งแรงต่างกัน  ในกรณีนี้ไบโอฟิล์มของ L. plantarum บน SS มีความ
แข็งแรงน้อยกว่าไบโอฟิล์มที่สร้างบน PP จึงถูกก าจัดออกไปได้มากกว่า    การที่ H2O2 มีผลยับยั้งการสร้างไบโอ
ฟิล์มและท าลายไบโอฟิล์มที่สร้างขึ้นแล้วได้เนื่องจากสารนี้มีฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรียโดยเมื่อผ่านเข้าไปในเซลล์ H2O2 จะ
เปลี่ยนรูปเป็น hydroxyl free radical ซึ่งสามารถออกซิไดซ์องค์ประกอบที่ส าคัญของเซลล์ เช่น โปรตีน  เอนไซม์
และ DNA รวมทั้งยังมีกลไกท าลายเยื่อหุ้มเซลล์ส่งผลให้เซลล์ตายในที่สุด [5]     แบคทีเรียที่มีเอนไซม์คะตะเลสจะ
สามารถสลายความเป็นพิษของ H2O2 ได้โดยเปลี่ยนให้เป็นน้ าและออกซิเจน  อย่างไรก็ตามเนื่องจากแบคทีเรียกรด
แลคติกไม่มีเอนไซม์คะตะเลส (catalase)  ท าให้มีความไวต่อความเป็นพิษของสารนี้และถูกท าลายได้ สอดคล้องกับ
รายงานอื่นที่พบว่า H2O2 ที่ความเข้มข้น 1-5 mM  สามารถท าลายเซลล์ Lactobacillus spp. ได้ [8]   และเมื่อ
เซลล์ใน molasses medium มีจ านวนลดลงเนื่องจากฤทธิ์ยับยั้งของ H2O2 จึงเหลือเซลล์ที่สามารถเกาะติดกับผิว
วัสดุและก่อตัวเป็นไบโอฟิล์มได้น้อยลง   ส่งผลให้พบไบโอฟิล์มในชุดทดลองที่เติม H2O2 ใน molasses medium 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

23 

น้อยกว่าในชุดควบคุมที่ไม่เติมสารชนิดนี้    และ H2O2 ยังมีผลท าลายไบโอฟิล์มที่สร้างขึ้นบนผิววัสดุแต่ละชนิดได้
ด้วยเนื่องจากเมื่อน าผิววัสดุทดสอบที่มีไบโอฟิล์มสัมผัสกับ H2O2 ความเข้มข้น 1-4% จะลดปริมาณไบโอฟิล์มได้   
แสดงให้เห็นว่าสารเคมีชนิดนี้อาจสามารถผ่านช้ันสารพอลิเมอร์ที่ปกคลุมเซลล์ในไบโอฟิล์มและเข้าไปออกฤท ธิ์
ท าลายเซลล์บางส่วนได้    ผลการศึกษาท้ังหมดแสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียกรดแลคติกที่ปนเปื้อนในกระบวนการผลิต
เอทานอลชีวภาพของโรงงานท่ีตั้งอยู่ในประเทศไทยท่ีใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบมีความสามารถในการสร้างไบโอฟิล์ม
บนผิว PS และ SS  ได้แตกต่างกัน และ H2O2 ที่ความเข้มข้น 1-4% มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไบโอฟิล์มของแบคทีเรีย
ทั้งสองสปีชีส์รวมทั้งสามารถลดปริมาณไบโอฟิล์มที่สร้างขึ้นบนวัสดุทั้งสองชนิดได้   การศึกษาต่อไปควรทดสอบการ
สร้างไบโอฟิล์มในสภาวะการหมักเอทานอลจ าลองที่มียีสต์สายพันธุ์ที่ใช้ผลิตเอทานอลอยู่ร่วมด้วยเพื่อหาความ
เข้มข้นท่ีเหมาะสมของ H2O2 ที่มีประสิทธิภาพและไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อยีสต์ เพื่อน าไปสู่การใช้สารนี้เป็นทางเลือก
ในการควบคุมไบโอฟิล์มในกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพต่อไป 
 

ค าขอบคุณ  
 งานวิจัยนี้ไดร้ับทุนสนับสนุนจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา ผู้วิจัย
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้   
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. คู่มือการพัฒนาและการลงทุนการผลิตพลังงานทดแทน, 2559, 
สืบค้นจาก webke.dede.go.th/testmax/node/961 
[2] Beckner, M., Ivey, M.L. and Phister, T.G. Microbial contamination of fuel ethanol fermentations. 
Letters in Applied Microbiology, 2011, doi:10.1111/j.1472-765X.2011.03124.x, p.p. 387-394. 
[3] Simoes, M., Simoes, L. and Vieira, M.J. A review of current and emergent biofilm control 
strategies. LTW-Food Science and Technology, 2010, 43(4), 573-583. 
[4] Thungkao, S. and Roeancharoen, N. The occurrence and identification of  lactic acid  
bacteria in molasses-based ethanol production plants in Thailand. In Proceeding of Burapha  
University International Conference, 2015, 743-749. 
[5] Linley, E., Denyer, S.P., McDonnell, G., Simons, C. and Maillard, J.-Y. Use of hydrogen peroxide 
as a biocide: new consideration of its mechanisms of biocidal action. Journal of Antimicrobial 
Chemotherpy, 2012, doi:10.1093/jac/dks129, 1-8. 
[6] Skinner-Nemec, K.A., Nichols, N.N. and Leathers, T.D. Biofilm formation by bacterial 
contaminants of fuel ethanol production. Biotechnology Letters, 2007, 29, 379-383. 
[7] Kubota, H., Senda, S., Nomura, N., Tokuda, H. and Uchiyama, H. Biofilm formation by lactic 
acid bacteria and resistance to environmental stress. Journal of Bioscience and Boengineering, 
2008, 106(4), 381-386. 
[8] Chang, I. S., Kim, B.H. and Shin, P.K. Use of sulfite and hydrogen peroxide to control bacterial 
contamination in ethanol fermentation. Applied and Environmental Microbiology, 1997, 63(1), 1-6. 
[9] Rich, J.O., Leathers, T.D., Nunnally, M.S. and Bischoff, K. M. Rapid evaluation of the antibiotic 
susceptibility of fuel ethanol contaminant biofilms. Bioresource Technology, 2011, 102, 1124- 
1130. 
[10] Ibarreche, M.P., Castellano, P. and Vignolo, G. Evaluation of anti-Listeria meat borne 
Lactobacillus for biofilm formation on selected abiotic surfaces. Meat Science, 2014, 96(1), 
295-303. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

24 

  ประสิทธิภาพของกรดเปอร์อะซิติกในการลดจ านวนแบคทีเรียรวม โคลิฟอร์ม และ Escherichia 
coli บนใบโหระพา 

EFFICACY OF PERACETIC ACID ON REDUCTION OF TOTAL BACTERIA, COLIFORMS 
AND ESCHERICHIA COLI ON SWEET BASIL  

 
ศิริโฉม  ทุ่งเก้า*1 และพัชรา สายทอง1  

Sirichom Thungkao*1and Patchara Saitong1 

1ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
*sirichom@buu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้น 100, 200 และ 300 
mg/L ในการลดจ านวนแบคทีเรียรวม  โคลิฟอร์มและ Escherichia coli บนใบโหระพา    โดยน าใบโหระพาที่ผ่าน
การล้างด้วยน้ าประปาแช่ในสารทดสอบแต่ละความเข้มข้นเป็นเวลา 10 และ 30 นาที และล้างออกด้วยน้ า  
เปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น    นับจ านวนแบคทีเรียรวมโดยวิธี pour plate ด้วยอาหาร Plate Count Agar 
นับจ านวนโคลิฟอร์มโดยวิธี spread plate บนอาหาร Violet Red Bile Lactose Agar และนับจ านวน E. coli 
โดยวิธี conventional MPN   พบว่าการแช่กรดเปอร์อะซิติกแต่ละความเข้มข้นนาน 10 นาที ท าให้จ านวน
แบคทีเรียรวมลดลง 0.97 1.17 และ 1.17 log CFU/g ตามล าดับ จ านวนโคลิฟอร์มลดลง 0.24 0.34 และ 0.41 log 
CFU/g ตามล าดับ และจ านวน E. coli ลดลง 0.19 0.20 และ 0.21 log MPN/g ตามล าดับ  และเมื่อเพิ่มเวลาแช่
เป็น 30 นาที จ านวนแบคทีเรียรวมลดลง 1.13 1.24 และ 2.16 log CFU/g ตามล าดับ จ านวนโคลิฟอร์มลดลง 
0.51 0.72 และ 0.74 log CFU/g ตามล าดับ และจ านวน E. coli ลดลง 0.36 0.52 และ 0.57 log MPN/g 
ตามล าดับ  ในขณะที่การแช่ในน้ ากลั่น (ชุดควบคุม) จ านวนจุลินทรีย์ทุกกลุ่มไม่แตกต่างจากเริ่มต้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  นอกจากนั้นยังพบว่าการแช่ในกรดเปอร์อะซิติกทุกความเข้มข้นทั้งสองช่วงเวลาไม่ท าให้ลักษณะทาง
กายภาพของใบโหระพาเปลี่ยนแปลง      
 

ค าส าคัญ: กรดเปอร์อะซติิก   แบคทีเรียรวม  โคลิฟอรม์  Escherichia coli  โหระพา 
 

ABSTRACT 
 This research investigated efficacy of peracetic acid at 100, 200, 300 mg/L on reduction 
of total bacteria, coliforms and Escherichia coli on sweet basil. The pre-washed basil leaves were 
treated with each acid concentration for 10 and 30 min, after which they were washed with 
distilled water, compared with distilled water (control experiment). After each treatment, total 
bacteria on the leaves were counted by pour plating with Plate Count Agar, coliforms were 
counted by spread plating on Violet Red Bile Lactose Agar, whereas E. coli numbers were 
quantified using the conventional MPN method. The results showed that treatment with each 
acid concentration for 10 min reduced total bacteria by 0.97 1.17, 1.17 log CFU/g, coliforms by 
0.24, 0.34 and 0.41 log CFU/g, and  E. coli by 0.19 0.20 and 0.21 log MPN/g, respectively. 
Increasing treatment time to 30 min resulted in a greater bacterial reduction efficacy, i.e. total 
bacteria were reduced by 1.13 1.24 and 2.16 log CFU/g, coliforms by 0.51 0.72 and 0.74 log CFU/g 
and E. coli by 0.36 0.52 and 0.57 log MPN/g, respectively, whereas in distilled water control 
treatment, no significant difference from initial counts of all bacterial groups was observed. 
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Moreover, 100-300 mg/L peracetic treatment caused no physical changes of the sweet basil 
leaves.     
 

Keywords: Peracetic acid, Total bacteria,  Coliforms, Escherichia coli, Sweet basil 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันการบริโภคผักสดหรือผักดิบได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มสนใจอาหาร
เพื่อสุขภาพมากขึ้น  ผักดิบที่เตรียมให้อยู่ในรูปที่บริโภคได้จัดเป็นอาหารที่ผ่ านการแปรรูปขั้นต่ า (minimally 
processed food)  ซึ่งยังคงคุณค่าทางอาหารของผักไว้ได้อย่างค่อนข้างครบถ้วน   ผักท่ีนิยมบริโภคแบบดิบมีหลาย
ชนิด   โหระพา (sweet basil) เป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่บริโภคแบบดิบได้ โดยเป็นส่วนประกอบของอาหารไทยหลาย
ชนิด   ใบของโหระพามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์   เป็นผักที่มีคุณค่าทางสารอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมไป
ด้วยเบตาแคโรทีน  วิตามินและแร่ธาตุชนิดต่างๆ    นอกจากนั้นโหระพายังมีคุณค่าทางสมุนไพร กล่าวคือ ช่วยขับ
ลมในล าไส้ แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ [1]    ผักสดมีจุลินทรีย์อยู่ตามธรรมชาติมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น  แหล่งที่มา วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการจ าหน่าย  จุลินทรีย์ที่พบได้
ในผักสดมีทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ราและปรสิตซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เป็นเช้ือประจ าถิ่นท่ีไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคและกลุ่ม
ที่เป็นเช้ือก่อโรค       เกณฑ์ที่ใช้ตัดสินคุณภาพทางจุลชีววิทยาโดยรวมของผักสด  ได้แก่ จ านวนของแบคทีเรีย
ทั้งหมดหรือแบคทีเรียรวม (total bacteria)  นอกจากนั้นยังตัดสินจากจ านวนจุลินทรีย์บ่งช้ีสุขลักษณะอาหาร 
(sanitary indicators)  ซึ่งได้แก่ โคลิฟอร์ม (coliforms) และ Escherichia coli  รวมทั้งการพบแบคทีเรียก่อโรค
ผ่านทางอาหาร เช่น Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes ในผักสดเพื่อประเมิน
ความปลอดภัย       ตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขผักดิบ
ที่เตรียมในสภาพท่ีบริโภคไว้ควรมีจ านวนแบคทีเรียรวมน้อยกว่า 1 x 106 cfu/g และจ านวน E. coli น้อยกว่า 100 
MPN/g  และไม่พบแบคทีเรียก่อโรค [2]    โดยทั่วไปก่อนน าผักสดมารับประทานแบบดิบจะต้องล้างผักด้วยน้ า
สะอาดหลายๆ ครั้ง  แต่การล้างน้ าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการท าให้จุลินทรีย์บนผักลดลงจนเป็นไปตาม
เกณฑ์คุณภาพดังกล่าว   มีรายงานพบว่าโหระพาที่ซื้อมาจากตลาดนัดเมื่อน ามาล้างด้วยน้ าประปายังพบปริมาณ
แบคทีเรียรวม  โคลิฟอร์มและ E. coli สูงเกินเกณฑ์ก าหนด [3]     ดังนั้น จึงมีการใช้วิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการลดจ านวนจุลินทรีย์ของผักสด  ซึ่งรวมทั้งการเติมสารบางชนิดที่มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือที่มีความปลอดภัย
ลงไปในน้ าล้างผัก   โดยสารฆ่าเช้ือท่ีนิยมเติมลงในน้ าล้างผัก ได้แก่ สารประกอบคลอรีน (chlorine compounds)  
เนื่องจากออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้กว้าง หาได้ง่ายและราคาถูก [4] 
 กรดเปอร์อะซิติก (peracetic acid)  หรือกรดเปอร์ออกซีอะซิติก (peroxyacetic acid)  เป็นสารฆ่า
เช้ือชนิดหนึ่งที่น่าสนใจในการน ามาใช้การล้างผักเพื่อลดจ านวนจุลินทรีย์เนื่องจากเป็นสารที่ปลอดภัยและได้รับ
อนุญาตให้ใช้สัมผัสกับอาหารได้โดยตรงในน้ าล้างผักและผลไม้   มฤีทธิฆ์่าเช้ือจุลินทรีย์ทั้งแบคทีเรีย เช้ือราและไวรัส  
และมีการทดลองน ามาใช้เป็นทางเลือกในการเป็นสารฆ่าเช้ือบนผักและผลไม้เพื่อทดแทนสารประกอบคลอรีนซึ่งยังมี
ข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย [5]   และเนื่องจากประสิทธิภาพของสารฆ่าเช้ือชนิดหนึ่งๆ เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ 
รวมทั้งความเข้มข้นของสารและระยะเวลาการสัมผัส          ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงต้องการเปรียบเทียบการใช้กรด
เปอร์อะซิติกที่ความเข้มข้นและระยะเวลาการสัมผัสแตกต่างกันในการลดจ านวนแบคทีเรียบนผักสด  โดยเลือก
ทดสอบกับใบโหระพาซึ่งเป็นผักที่นิยมบริโภคแบบดิบ   ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถน ามาพิจารณาเป็นทางเลือกในการล้าง
ผักก่อนการน าไปบริโภคแบบดิบต่อไป                 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
  มีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพของกรดเปอร์อะซิติกที่ความเข้มข้น 30  40 และ 50 mg/L ในการ
ลดจ านวนโคลิฟอร์มและ E. coli  บนผลมะเขือเทศและผักกาดหอม  เปรียบเทียบกับน้ ากลั่น   พบว่าการแช่กรดแต่
ละความเข้มข้นท าให้โคลิฟอร์มบนมะเขือเทศลดลง  3.68, 4.04 และ 3.94 log cfu/g ตามล าดับ และ E. coli 
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ลดลง 3.86, 4.39  และ 4.48 log cfu/g ตามล าดับ เมื่อใช้ระยะเวลาการแช่ 10 นาที  ส าหรับผักกาดหอมพบว่า
การแช่กรดแต่ละความเข้มข้นลดจ านวนโคลิฟอร์มและ E. coli  ได้  2.05 2.28 และ 2.40 log cfu/g ตามล าดับ 
และลดจ านวน E. coli ได้ 2.13 2.33 และ 2.47 log cfu/g ตามล าดับ [6]  และมีรายงานเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของกรดเปอร์อะซิติกและสารฆ่าเช้ือชนิดอื่นต่อ E. coli O157:H7 และแบคทีเรียรวมบนแครอทหั่นฝอยเปรียบเทียบ
กับการล้างด้วยน้ าประปาพบว่าการแช่น้ าประปาอย่างเดียวนาน 2 นาทีลดแบคทีเรียแต่ละกลุ่มได้ 0.79 log และ 
0.3-0.4 log ตามล าดับ  แต่การแช่ในกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้น 80 mg/L ลดเช้ือได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.84 log 
และ 1 log ตามล าดับ [7] 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 การเตรียมใบโหระพาและสารละลายกรดเปอร์อะซิติก  
 เตรียมใบโหระพาโดยซื้อกิ่งโหระพาสด  น ามาล้างด้วยน้ าประปา 2 รอบ สะบัดน้ าออกจากกิ่ง  ใช้
กรรไกรปราศจากเช้ือตัดเฉพาะส่วนใบของโหระพา น ามาวางผึ่งในตะกร้าพลาสติกที่รองด้วยกระดาษทิชชู่ที่
ปราศจากเชื้อนาน 30 นาที   สุ่มใบโหระพามา 25 กรัม    น ามาท าเจือจางและนับจ านวนแบคทีเรียรวม   จ านวน
โคลิฟอร์มและ E. coli ตามวิธีในข้อ 3.3  ใบโหระพาส่วนที่เหลือบรรจุใส่ถุงพลาสติกปราศจากเช้ือ ถุงละ 25 กรัม 
ส าหรับทดสอบด้วยกรดเปอร์อะซิติก      เตรียมสารละลายกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้น 100 200 และ 300 
mg/L จากกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้น 5% โดยเจือจางด้วยน้ ากลั่นปราศจากเชื้อ   
3.2 การทดสอบประสิทธิภาพของกรดเปอร์อะซิติก  
 เติมสารละลายกรดแตล่ะความเขม้ข้นปริมาตร 300 มิลลลิิตร ลงในถุงบรรจุใบโหระพา เขย่าถุงตัวอยา่ง
เป็นครั้งคราว  เมื่อครบเวลา 10 และ 30 นาที  เทสารที่ใช้แช่ออกและเติมน้ ากลั่นปราศจากเชื้อ 300 มลิลลิิตร ลง
ในถุง เขย่า เทน้ าท่ีใช้ล้างทิ้ง และท าซ้ าอีกครั้งหนึ่ง      นับจ านวนแบคทีเรียรวม จ านวนโคลิฟอร์ม และจ านวน E. 
coli บนใบโหระพาตามวิธีในข้อ 3.3  บันทึกลักษณะทางกายภาพของใบโหระพาหลังแช่สารที่ระยะเวลาต่างๆ  โดย
มีชุดควบคุมเป็นน้ ากลั่นปราศจากเช้ือ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.3. การวิเคราะห์จุลินทรีย์   
 นับจ านวนแบคทีเรียรวม จ านวนโคลิฟอร์มและจ านวน E. coli โดยใช้วิธีที่อ้างอิงจาก Bacteriological 
Analytical Manual [8]  โดยมีรายละเอียดโดยย่อดังนี้คือ จ านวนแบคทีเรียรวมใช้วิธีเจือจางตัวอย่างเป็นล าดับ
แบบ 10 เท่า (serial 10-fold dilution)  น ามาเพาะโคโลนีด้วยวิธี pour plate ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ Plate Count 
Agar  บ่มที่อุณหภูมิ 35ºC นาน 48 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนี (colony forming unit, cfu)  และรายงานผลใน
หน่วย log cfu/g  การนับโคลิฟอร์มใช้วิธีเจือจางตัวอย่างและเพาะโคโลนีด้วยวิธี spread plate บนอาหารเลี้ยงเช้ือ 
Violet Red Bile Lactose Agar  บ่มทีอุ่ณหภูมิ 35ºC นาน 24 ช่ัวโมง   นับจ านวนโคโลนีท่ีคาดว่าเป็นโคลิฟอร์มซึ่ง
ลักษณะสีแดง มีตะกอนสีแดงล้อมรอบหรือไม่มี  สุ่มโคโลนีลักษณะดังกล่าวมาท าการยืนยันโดยเพาะลงในอาหาร 
Brilliant Green Lactose Bile Broth  เพื่อทดสอบความสามารถในการหมักแลคโตส (lactose fermentation) 
ของโคลิฟอร์ม   รายงานผลจ านวนโคลิฟอร์มในหน่วย log cfu/g  ส าหรับ E. coli  ใช้วิธี conventional Most 
Probable Number (MPN) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้น ได้แก่ การทดสอบขั้นต้น (presumptive test) เป็นการ
ทดสอบความสามารถในการหมักแลคโตสที่อุณหภูมิ 35ºC โดยใช้อาหาร Lauryl Tryptose Broth  ขั้นยืนยัน 
(confirmed test) เป็นการทดสอบการหมักแลคโตสที่อุณหภูมิสูง (44.5ºC) และขั้นสมบูรณ์ (completed test) 
เป็นการตรวจดูโคโลนี E. coli บนอาหาร Eosin Methylene Blue Agar และน ามาทดสอบทางชีวเคมี (IMViC 
test)  อาหารเลี้ยงเช้ือทุกชนิดที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Difco & BBL, USA 
                                                                                                                                                                        
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 ท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า หาค่าเฉลี่ยของข้อมูล   เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย 
Duncan’s test  ที่ระดับนัยส าคัญ p<0.05 โดยใช้โปรแกรม SPSS Statistics 17.0 
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ผลการวิจัย    
               ตารางที่ 1 แสดงจ านวนแบคทีเรียรวมบนใบโหระพาหลังผ่านการแช่ในกรดเปอร์อะซิติกความเข้มข้น 
100  200 และ 300 mg/L  นาน 10 และ 30 นาที เปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น (ชุดควบคุม)  พบว่าการแช่
กรดแต่ละความเข้มข้นนาน 10 นาที และ 30 นาทีท าให้จ านวนแบคทีเรียรวมบนใบโหระพาลดลงแตกต่างจากการ
แช่น้ ากลั่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)  โดยการแช่กรดเข้มข้น  200 mg/L นาน 10 นาทีลดจ านวน
แบคทีเรียจาก 7.30 เป็น 6.13 log cfu/g แตกต่างจากการแช่กรดเข้มข้น 100 mg/L อย่างมีนัยส าคัญ  แต่เมื่อเพิ่ม
ความเข้มข้นกรดเป็น 300 mg/L ไม่ท าให้จ านวนแบคทีเรียลดลงเพิ่มขึ้น  โดยมีจ านวนไม่แตกต่างจากชุดการทดลอง
ที่ใช้กรดเข้มข้น 200 mg/L อย่างมีนัยส าคัญ   คิดเป็นจ านวนแบคทีเรียที่ลดลงเมื่อใช้กรดแต่ละความเข้มข้นเท่ากับ 
0.97, 1.17 และ 1.17 log cfu/g ตามล าดับ  เมื่อเพิ่มระยะเวลาการแช่กรดเป็น 30 นาที มีลดจ านวนแบคทีเรียบน
ใบโหระพาได้มากกว่าที่เวลา 10 นาทีในทุกความเข้มข้นของกรดยกเว้นความเข้มข้น 200 mg/L   โดยจ านวน
แบคทีเรียที่เหลืออยู่เท่ากับ  6.19,  6.06  และ 5.31 log cfu/g  คิดเป็นจ านวนที่ลดลง 1.13  1.24 และ 1.98 log 
cfu/g ตามล าดับ  ในขณะที่การแช่ในน้ ากลั่นจ านวนแบคทีเรียบนใบโหระพาไม่แตกต่างกันในทุกช่วงเวลา 
 
ตารางที่ 1 จ านวนแบคทีเรียรวมบนใบโหระพาทีผ่่านการแช่ในสารละลายกรดเปอร์อะซิติกที่ความเขม้ข้น    
และระยะเวลาสัมผัสกรดแตกต่างกัน  เปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น 
 

 แบคทีเรียรวม (log cfu/g ± SD) 
ระยะเวลาการแช่  

(นาท)ี 
น  ากลัน่  

(ชุดควบคุม) 
กรดเปอร์อะซิติก (mg/L) 

100 200 300 
0 7.36 ± 0.03Aa 7.32 ± 0.07Aa 7.30 ± 0.12Aa 7.29 ± 0.11Aa 
10 7.33 ± 0.03Aa 6.35 ± 0.11Bb 6.13 ± 0.11Bc 6.12 ± 0.02Bc 
30 7.29 ± 0.12Aa 6.19 ± 0.02Cc 6.06 ± 0.01Bc 5.31 ± 0.03Cd 

หมายเหต ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (a,b,c,d)  หมายถึงข้อมูลในแถวเดียวกันแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)         
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (A,B,C)  หมายถึงข้อมูลในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)     
              SD หมายถึง ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
  
 จ านวนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอรม์บนใบโหระพาหลังผ่านการแช่ในกรดเปอร์อะซติิกความเข้มข้นแตกตา่ง
กันแสดงในตารางที่ 2 พบว่าการแช่กรดแต่ละความเข้มข้นมผีลลดจ านวนโคลิฟอรม์ได้เช่นเดยีวกัน  โดยกรดความ
เข้มข้น 100 mg/L แช่นาน 10 นาที สามารถลดจ านวนโคลิฟอรม์จากเริ่มต้น 5.18 เหลือ 4.94 log cfu/g  และกรด
ที่ความเข้มข้น 200 และ 300 mg/L ลดจ านวนโคลิฟอร์มได้เพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตเิหลือ 4.84  และ 4.74 
log cfu/g ตามล าดับ คิดเป็นจ านวนโคลิฟอร์มทีล่ดลง 0.24, 0.34 และ 0.41 log cfu/g เมื่อใช้กรดแตล่ะความ
เข้มข้นตามล าดับ   เมื่อเพิ่มระยะเวลาการแช่กรดเป็น 30 นาที ท าให้จ านวนโคลิฟอรม์ลดลงได้มากกว่าการแช่ 10 
นาที  โดยกรดแตล่ะความเข้มข้นท าให้โคลิฟอร์มลดลงเป็น 4.67, 4.46 และ 4.41 log cfu/g คิดเป็นจ านวนที่ลดลง
จากเริ่มต้นเท่ากับ 0.51  0.72  และ 0.74 log cfu/g ตามล าดับ   และการแช่ในน้ ากลั่น (ชุดควบคุม) ไมม่ีผลลด
จ านวนโคลิฟอรม์ 
 ส าหรับ E. coli นั้นพบว่ากรดเปอร์อะซิติกสามารถลดจ านวนเชือ้ท่ีอยู่บนใบโหระพาได้เช่นเดียวกัน  
โดยที่ระยะเวลาการแช่ 10 นาที  กรดเข้มข้น 100 mg/L ท าให้จ านวนเช้ือลดลงจาก  1.72 เป็น 1.53 log MPN/g  
และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นกรดเป็น 200 mg/L จ านวน E. coli  ลดลงได้เพิม่ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเหลือ 1.48 log 
MPN/g  แต่จ านวนเช้ือท่ีเหลืออยู่เมื่อใช้กรด 300 mg/L ไม่แตกต่างกับเมื่อใช้กรด 200 mg/L อย่างมีนัยส าคญั  
และกรดเข้มข้น 100 mg/L ที่เวลาการแช่ 30 นาที จ านวน E. coli ลดลงไม่แตกต่างจากท่ีเวลา 10 นาที อย่างมี
นัยส าคญั  แต่ลดลงได้เพิ่มขึ้นอยา่งมีนัยส าคญัเมื่อใช้กรดเข้มข้น 200 และ 300 mg/L  คิดเป็นจ านวนเชื้อที่ลดลง 
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0.36  0.52 และ 0.57 log MPN/g เมื่อแช่กรดแตล่ะความเข้มข้นนาน 30 นาที ตามล าดับ  และในชุดควบคุม
จ านวน E. coli ไม่แตกต่างจากเริ่มต้นท้ังการแช่นาน 10 นาทีและ 30 นาที  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3  
ส าหรับลักษณะทางกายภาพของใบโหระพาหลังผ่านการแช่ในสารละลายกรดนั้นพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก
เริ่มต้นในทุกความเข้มข้นของกรดทั้งสองระยะเวลาการแช ่
 
ตารางที่ 2 จ านวนโคลิฟอรม์บนใบโหระพาหลังแช่ในสารละลายกรดเปอร์อะซติิกที่ความเขม้ข้น และระยะเวลา
สัมผสักรดแตกตา่งกัน เปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น 
 

    ระยะเวลา 
การแช่ (นาท)ี 

โคลิฟอร์ม (log cfu/g ± SD) 
น  ากลัน่  

(ชุดควบคุม) 
กรดเปอร์อะซิติก (mg/L) 

100 200 300 
0 5.22 ± 0.05Aa 5.18 ± 0.05Aa 5.18 ± 0.03Aa 5.15 ± 0.11Ab 
10 5.16 ± 0.04Aa 4.94 ± 0.06Bb 4.84 ± 0.02Bc 4.74 ± 0.03Bd 
30 5.19 ± 0.06Aa 4.67 ± 0.09Cb 4.46 ± 0.04Cc 4.41 ± 0.00Cd 

 หมายเหตุ ตวัอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (a,b,c,d)  หมายถึงข้อมูลในแถวเดียวกันแตกตา่งกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)         
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (A,B,C)  หมายถึงข้อมูลในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)     
              SD หมายถึง ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 3 จ านวน Escherichia coli บนใบโหระพาหลังแช่ในสารละลายกรดเปอร์อะซิติกที่ความเขม้ข้นและ
ระยะเวลาสัมผัสกรดแตกต่างกัน เปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่น 
 

 
ระยะเวลา 

การแช่ (นาท)ี 

Escherichia coli (log MPN/g ± SD) 
น  ากลัน่ 

(ชุดควบคุม) 
กรดเปอร์อะซิติก (mg/L) 

100 200 300 
0 1.78 ± 0.34Aa 1.72 ± 0.22Aa 1.68 ± 0.44Aa 1.66 ± 0.33Aa 
10 1.64 ± 0.15Aa 1.53 ± 0.38Aa 1.48 ± 0.06ABa 1.45 ± 0.12ABa 
30 1.53 ± 0.25Aa 1.36 ± 0.07Aab 1.16 ± 0.26Bb 1.09 ± 0.08Bb 

หมายเหต ุ ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (a,b)  หมายถึงข้อมูลในแถวเดียวกันแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ (p<0.05)         
 ตัวอักษรภาษาอังกฤษทีแ่ตกต่างกัน (A,B)  หมายถึงข้อมูลในคอลัมน์เดียวกันแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญ (p<0.05)     
              SD หมายถึง ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ในการศึกษานี้น าใบโหระพามาล้างด้วยน้ าประปาก่อนน าไปทดสอบผลของการแช่ในกรดเปอร์อะซิติก  
พบว่าหลังการล้างด้วยน้ าประปาใบโหระพามีจ านวนแบคทีเรียรวมอยู่ระหว่าง 7.29-7.36 log cfu/g   ซึ่งมีค่าสูงเกิน
เกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก าหนดให้พบได้น้อยกว่า 1x106 cfu/g หรือ 6 log 
cfu/g  โดยแบคทีเรียเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มเนื่องจากพบบนใบโหระพาในช่วง 5.15-5.22 log 
cfu/g      นอกจากนั้นยังพบว่าใบโหระพามี E. coli ที่ระดับ  1.66-1.78 log MPN/g     ซึ่งแม้ว่าจะมีจ านวนไม่
เกินเกณฑ์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ก าหนดให้พบน้อยกว่า 100 MPN/g หรือ 2 log cfu/g  แต่ก็ช้ีให้เห็นว่า
การล้างผักด้วยน้ าเพียงอย่างเดียวไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการลดจ านวนเชื้อจุลินทรีย์    
 การแช่ใบโหระพาในกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้น 100, 200 และ 300 mg/L นาน 10 และ 30 นาที  
สามารถลดจ านวนแบคทีเรียรวม  โคลิฟอร์มและ E. coli  ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการแช่ในน้ ากลั่นที่เป็นชุดควบคุม    
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แสดงให้เห็นว่ากรดเปอร์อะซิติกมีฤทธ์ิฆ่าแบคทีเรียที่มีอยู่บนใบโหระพาได้   กรดชนิดนี้มีกลไกการท าลายเช้ือโดยท า
ให้เกิด reactive oxygen species ซึ่งจะท าปฏิกิริยากับองค์ประกอบต่างๆ ของเซลล์แบคทีเรีย เช่น ดีเอ็นเอและ
ไขมัน ท าให้การท างานของเซลล์ผิดปกติ รวมทั้งท าลายเยื่อหุ้มเซลล์  ขัดขวางระบบเอนไซม์และระบบขนส่งของ
เซลล์ และท าให้โปรตีนและเอนไซม์เสียสภาพ ส่งผลให้แบคทีเรียตายในท่ีสุด [9]    กรดชนิดนี้ยังมีความปลอดภัยต่อ
การใช้งานเนื่องจากสามารถสลายตัวได้กรดอะซิติก น้ าและออกซิเจนซึ่งเป็นสารที่ไม่มีพิษ   และการศึกษาครั้งนี้ยัง
พบว่าประสิทธิภาพในการท าลายแบคทีเรียของกรดเปอร์อะซิติกขึ้นอยู่กับความเข้มข้นและระยะเวลาการสัมผัส     
โดยเมื่อใช้ระยะเวลาสัมผัสเท่ากันกรดที่มีความเข้มข้นสูงขึ้นมีแนวโน้มลดจ านวนแบคทีเรียแต่ละกลุ่มได้เพิ่มขึ้น  
ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้ระยะเวลาการแช่ 10 นาที กรดเข้มข้น 100 mg/L ลดจ านวนแบคทีเรียรวมได้  0.97 log cfu/g 
และลดได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.17 log cfu/g เมื่อใช้กรดเข้มข้น 200 mg/L   สอดคล้องกับรายงานอื่นที่พบว่า E. coli 
O157:H7 บนใบกะหล่ าปลีที่แช่ในกรดเปอร์อะซิติกเข้มข้น 50, 100, 150 mg/L นาน 1 นาที  มีจ านวนลดลง 0.54, 
0.84 และ 0.89 log cfu/g  ตามล าดับ  [10]    และเมื่อพิจารณากรดที่ความเข้มข้นเดียวกันพบว่าระยะเวลาการแช่ 
30 นาทีมีแนวโน้มท าให้จ านวนแบคทีเรียแต่ละกลุ่มลดลงได้มากกว่าระยะเวลาการแช่ 10 นาที  เช่น กรดเข้มข้น 
200 mg/L แช่นาน 10 นาที ลดแบคทีเรียรวมและโคลิฟอร์มได้ 1.17 และ 0.37 log cfu/g ตามล าดับ และเมื่อแช่
นาน 30 นาที ลดแบคทีเรียแต่ละกลุ่มได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.24 และ 0.72 log cfu/g ตามล าดับ         
 อย่างไรก็ตาม  แม้ว่ากรดเปอร์อะซิติกจะช่วยลดจ านวนแบคทีเรียที่อยู่บนใบโหระพาได้แต่ก็ยังพบ
แบคทีเรียเหลืออยู่จ านวนมาก   โดยต้องใช้กรดที่ความเข้มข้น 300 mg/L ระยะเวลาสัมผัส 30 นาที จึงจะท าให้
จ านวนแบคทีเรียรวมของใบโหระพาลดลงเหลือน้อยกว่า 6 log cfu/g   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยา
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการใช้สารฆ่าเช้ือเพื่อล้างผักอาจไม่สามารถก าจัด
แบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากแบคทีเรียตามธรรมชาติบนผักมักเกาะติดกับผิวผักและก่อตัวเป็น
โครงสร้างที่เรียกว่า “ไบโอฟิล์ม (biofilm)”  ซึ่งเซลล์แบคทีเรียจะฝังตัวอยู่ในสารพอลิเมอร์ที่แบคทีเรียสร้างขึ้นท าให้
สารฆ่าเช้ือเข้าไปท าลายเซลล์ได้ยากขึ้น   นอกจากนั้นแบคทีเรียยังอาจฝังตัวอยู่ในรอยแยก ร่องหรือบริเวณปากใบ
พืช ท าให้ยากต่อการเข้าท าลายของสารฆ่าเช้ือ  [4,9]    ดังนั้น หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการก าจัดแบคทีเรีย
บนผิวผักให้มากกว่าน้ีอาจท าได้โดยการเพิ่มความเข้มข้นกรดให้สูงข้ึน  หรือการใช้สารฆ่าเช้ือมากกว่า 1 ชนิดร่วมกัน  
รวมทั้งการใช้วิธีทางกายภาพ เช่น การเขย่า การใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) เป็นต้น  ร่วมด้วย  ทั้งนี้โดย
ค านึงถึงผลกระทบทั้งต่อคุณภาพด้านประสาทสัมผัส การตกค้างของสาร ตลอดจนต้นทุนการผลิตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาราทะเลบนเศษไม้ที่สุ่มเก็บจากบริเวณป่าชายเลนปากแมน่้ าประแสร์ อ าเภอแกลง        
จังหวัดระยอง  จ านวน 400 ตัวอย่าง พบราทั้งหมด 78 ชนิด/ แทกซา   เป็นราในช้ันแอสโคมัยซสี 43 ชนิด/แทกซา 
เป็นอะนามอร์พ 34 ชนิด/แทกซา และเป็นราในเบสดิิโอมัยคอตา 1 ชนิด โดยราที่พบบ่อยสดุ คือ Periconia  
prolifica  (ร้อยละ 28.0)  ตามด้วย Eutypa bathurstensis like (ร้อยละ 8.75)  Hydea pygmea (ร้อยละ 
7.75)  

 
ค าส าคัญ : ราทะเล  ป่าชายเลน  ประแสร์ เศษไม้ 
 

ABSTRACT 
Diversity of fungi from driftwood in Prasae Rivermouth area; Rayong Province, revealed 78 

species/taxa: 43 Ascomycetes, 34 anamorphic fungi and 1 Basidiomycota. Periconia prolifica was 
recorded at the highest frequency of occurrence (28.0%) followed with Eutypa bathurstensis like 
(8.75%) and Hydea pygmea (7.75%).   
 
Keywords: Marine fungi, Mangrove, Prasae, Driftwood 
 

1. บทน า 

 ราทะเลแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ obligate marine fungi เป็นราทะเลที่แท้จริง 
สามารถเจรญิและสร้างสปอร์ในน้ าทะเล และบริเวณปากแม่น้ าหรือน้ ากร่อย ส่วนอีกกลุ่ม คือ facultative marine 
fungi เป็นราทะเลทีส่ามารถเจริญในน้ าทะเลและอาจสร้างสปอร์ในน้ าทะเลและน้ ากร่อย [1] มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อ
การอยู่รอดของราทะเลบนไม ้ เช่น ชนิดของไม้ ความเคม็ บริเวณที่พบ [2] ราทะเลมักเจรญิไดด้ีในแถบเขตร้อน
มากกว่าเขตอบอุ่น และเจริญได้ดบีริเวณผิวน้ ามากกว่าบริเวณทะเลลึกซึ่งมีปรมิาณออกซเิจนจ ากัด และมีอณุหภมูิต่ า 
[3]  
 ป่าชายเลนและเขตน้ ากร่อยเป็นระบบนิเวศที่อุดมสมบรูณ์ เหมาะส าหรับการด ารงชีวิตของพืชและสัตว์
หลายชนิด รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่ของราทะเลด้วย ราทะเลอาศัยส่วนต่างๆ ของพืชที่ข้ึนแถบป่าชายเลนเป็น
สบัสเตรทในการเจรญิ เช่น รากพืช เนื้อไม้ เศษไม้ ใบไม้ รวมถึงหญา้ทะเล สาหร่ายทะเล ดิน ปะการงั สัตว์กระดอง
แข็ง หรือส่วนหุ้มเปลือกแข็งของสัตว์ [3] ท าให้ป่าชายเลนและบริเวณน้ ากร่อยเป็นแหล่งที่พบราทะเลได้มาก มี
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รายงานการศึกษาราทะเลบนไม้และเศษไม้จ านวนมาก เนื่องจากสามารถพบได้ง่าย โดยเศษไม้ที่น ามาศึกษานั้นอาจ
ลอยอยู่บรเิวณน้ าขึ้นน้ าลง จมอยู่ในน้ า หรือฝั่งตัวในหาดทราย [4] 

  ป่าชายเลนปากแม่น้ าประแสร ์ เป็นสถานท่ีอนุรักษ์ป่าโกงกาง ใกล้กับท่ีตั้งของเรือรบหลวงประแสร ์
บริเวณปากแม่น้ าประแสร์ยังคงสภาพธรรมชาติได้มาก มีความสวยงามและมลีักษณะพื้นท่ีหลายรูปแบบ      ทั้งป่า
ชายเลน หาดทราย และหาดโคลน นอกจากน้ียังมีต้นโปรงอยู่เป็นจ านวนมาก ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวใน
บริเวณนีม้ากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลใหร้ะบบนิเวศราทะเลในอนาคตเปลีย่นแปลงไป อย่างไรกต็ามยังไมม่ีรายงานถึงการ
ส ารวจราทะเลในบริเวณนี้ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาความหลากหลายของชนิดราทะเลบนเศษไม้
บริเวณปา่ชายเลน ปากแม่น้ าประแสร์ จังหวัดระยอง เป็นฐานข้อมูลและเป็นเครื่องมือประเมินหรือติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลบรเิวณนี้ในอนาคต และเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ราที่มี
ประโยชน์ในสภาพธรรมชาต ิ

 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
Alias et al. (1995) รายงานราทะเลที่เจริญบนไม้ในป่าชายเลน แถบเขตศูนยส์ูตรและใกล้เขตศูนย์สตูร 

ประเทศมาเลเซีย พบราทะเลมีจ านวนมากกว่า 100 ชนิด โดยปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ของการพบรานัน้มีหลายชนิด 
เช่น อุณหภูมิ ระยะเวลาการได้รับแสง ชนิดของไม้ และต าแหน่งของป่าชายเลน  [5] 

Prasannaria and Sridhar (2001) ศึกษาความหลากหลายของราทะเลในเขตน้ าขึ้นน้ าลง ตามแนว
ชายฝั่ง 

ตะวันตกของอินเดีย โดยเก็บตัวอย่างไม้ทั้งหมด 3,327 ช้ิน จาก 13 แหล่งตัวอย่าง พบรา 88 สายพันธุ์ ราที่พบได้
บ่อยมี 5 ชนิด ซึ่งพบได้มากกว่า 10% [6] 
            Sakayaroj et al. (2004) รวบรวมราทะเลที่พบในประเทศไทย 147 สายพันธ์ุ   พบเป็นราในกลุ่มแอสโค
ไมคอตา 118 ชนิด เบสดิิโอไมโคตา 3 ชนิด ราที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 26 ชนิด คิดเป็น 29% ของข้อมูลสาย
พันธุ์ราทะเลทีม่ีรายงานไว้ท่ัวโลก ราที่มีการศึกษามากในประเทศไทยเป็นราในกลุม่แอสโคไมคอตา [7] 

Dethoup and Manoch (2009) ศึกษาความหลากหลายของราทะเลบนก่ิงไม้ในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยโดยท าการเก็บตัวอยา่ง 6 แหล่ง คือ ชายหาดจันทบุร ีชายหาดศรรีาชา ชายหาดบางเสร ่ชายหาดสัตหีบ 
หาดทรายแก้ว และหาดแม่พิมพ์ พบราทะเลทั้งหมด 31 ชนิด ซึ่งราทะเลที่พบท้ัง 6 แหล่งเก็บตั้งอย่างคือ 
Dactylospora haliotrepha, Halosphaeria quadricornuta, Lulworthia grandispora, Torpedospora 
radiata และ Verruculina enalia [8] 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
1. แหล่งเก็บตัวอย่างและรายละเอียดของแหล่งท่ีเก็บตัวอย่าง 
       แหล่งตัวอย่างที่ศึกษา เป็นบริเวณปา่ชายเลนปากแม่น้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จุด 

เก็บตัวอย่างอยู่ใกล้กับเรือรบประแสร์ (12°41'46.7"N 101°42'23.8"E ) ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของ
สถานท่ีเก็บตัวอย่าง เป็นสภาพของป่าชายเลนปากแม่น้ า มีน้ าท่วมขงั สภาพดินโคลนปนทราย พืชที่พบส่วนใหญ่เป็น
ต้นโกงกาง (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่  1  ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของแหล่งเก็บตัวอยา่ง 
  

2. ตัวอย่างและการเก็บตัวอย่าง 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเศษไม้ โดยเลือกเก็บตัวอย่างที่จมน้ าหรือเขตที่น้ าท่วมถึง 2 ครั้งคือใน  

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 และ มกราคม พ.ศ. 2558  จ านวน 400 ตัวอย่าง ก่อนเก็บตัวอย่าง สังเกตสีของน้ า 
วัดความเคม็ ความเป็นกรดด่าง และอุณหภูมิของน้ าในแหล่งตัวอยา่ง จากนั้นน าตัวอย่างใส่ถุงพลาสตกิกลับมาศึกษา
ในห้องปฏิบัติการ ล้างตัวอย่างด้วยน้ าประปาเพื่อก าจัดโคลนและอนิทรีย์สารต่างๆ ที่ตดิมา จากนั้นผึ่งจนหมาดแล้ว
เปลี่ยนใส่ถุงพลาสติกสะอาดและปิดสนิท รองด้วยกระดาษเพื่อซบัน้ าส่วนเกิน พรมน้ าทะเลเป็นระยะเพื่อไม่ให้ไม้
แห้ง บ่มที่อุณหภูมิ 25ºC - 28 ºC เป็นระยะเวลา 1 เดือน 
 

3. การศึกษาและจัดจ าแนกสายพันธุ์ราทะเล 
      น าไม้มาตรวจสอบชนิดของราที่เจริญและท าการจัดจ าแนกสายพันธุ์รา โดยดจูากลักษณะของฟรตุ 

บอดี แอสคัส แอสโคสปอร์ และ/หรือพิคนิเดีย โคนิเดยี ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตอริโอ และกลอ้งจุลทรรศน์
ชนิดคอมพาวด์ ถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลของราแตล่ะสายพันธุ์ท่ีพบอย่างละเอียดเพื่อจัดจ าแนกชนิดของราที่พบ [3]  
ร่วมกับวารสารทางราวิทยาอื่นๆ 
 

4. การค านวณค่าความถี่ของการพบราทะเลแต่ละชนิด 
       ร้อยละของความถี่ของการพบราทะเลแตล่ะชนิด ค านวณได้จากสูตร 
 
                         (จ านวนตัวอย่างไม้ที่พบรา / จ านวนตัวอย่างไม้ทั้งหมด)   100                    (1) 
 

  ในการศึกษานี้ผู้วิจัยแบ่งราที่พบเป็น 4 กลุ่ม ตามความถี่ของการพบ ราที่พบมีความถี่สูงสุด คือ
ความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป จัดเป็นราที่พบบ่อยมาก ราที่พบความถี่ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ้นไป จัดเป็นราที่พบบ่อย 
ความถี่ร้อยละ 10 ขึ้นไป จัดเป็นราที่พบได้ปานกลาง และราที่พบไดน้้อยเป็นราที่พบความถีต่่ ากว่าร้อยละ 10  
 

4. ผลการวิจัย 

1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแหล่งเก็บตัวอย่าง 
จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ อุณหภูมิของน้ า สีของน้ า  รวมทั้งวัดความเค็ม ความเป็นกรด
ด่าง 
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ของน้ าในแหล่งตัวอย่างท้ัง 2 ช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่าง พบว่าลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกันมาก  สีของน้ าปกติ 
ค่าความเคม็ของน้ าทะเลอยู่ท่ี 30-32 ส่วนในพันส่วน (30-32 ppt) ค่าความเป็นกรดด่างและอณุหภมูิของน้ าท้ัง  2 
ช่วงเวลาที่เก็บเท่ากับ 7 และ30 ºC   

2. ความหลากหลายของราทะเลที่พบ 
จากการส ารวจราทะเลในบริเวณปา่ชายเลนท้ังสองครั้ง  พบราทะเลทั้งหมด  78 ชนิด / taxa เป็นรา 

แอสโคไมซสี 43 ชนิด อะนามอร์พ 34 ชนิด และเบสดิิโอมัยซีส 1 ชนิด (ตารางที่ 1) ราที่พบความถี่สูงสุด 9 อันดับ
แรกพบความถี่ระหว่าง 28.0-2.0% แสดงใน ตารางที่ 2  ราที่พบได้บ่อยครั้งที่สดุคือ  Periconia prolifica  โดยพบ
ได้บ่อยปานกลาง (28.0 %)  ตามด้วย Eutypa bathurstensis like 2 (8.75 %)  และ Hydea pygmea (ร้อยละ
7.75) ราอื่นๆ มีโอกาสพบได้น้อย (<2%) ส่วนเบสดิิโอมัยซีส Halocyphina vilosa พบน้อยมาก (0.75%) (ตาราง
ที ่ 1) พบว่าราอะนามอร์พส่วนหนึ่งไม่สามารถ จัดจ าแนกได้ โดยที่ Unidentified 1, Unidentified 2, 
Unidentified 3 และ Unidentified 4  อาจเป็น new species  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากงานวิจัยนี้ ราที่พบมากเป็นกลุ่มราทะเลแอสโคมัยซีส เนื่องจากพบได้ง่ายบนสับสเตรทในป่าชายเลน
โดยเฉพาะบนไม้  สอดคล้องกับท่ี Sakayaroj et al. (2004) เคยศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับท่ี Dethoup และ
Manoch (2009) รายงานราทะเลบนกิ่งไม้ในภาคตะวันออกของประเทศไทย นอกจากราทะเลจะพบได้บนไม้ยัง
สามารถพบบนสับสเตรทอื่น เช่น สาหร่าย หญ้าทะเล หรือเป็นปรสิตของสัตว์ทะเล แม้ราแอสโคมัยซีสจะป็นราเด่น 
แต่ราที่พบได้บ่อยครั้งที่สุด  Periconia prolifica    ยังคงเป็นรากลุ่มอะนามอร์พ ซึ่งเป็นราช่วงชีวิตที่สืบพันธ์แบบ
ไม่อาศัยเพศของราแอสโคมัยซีส  รานี้มีรายงานเป็นราเด่นบนไม้ที่พบในป่าชายเลน ทั้งจากประเทศไทย และทั่วโลก  
 ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพท่ีได้จากการศึกษานี้ เป็นเพียงข้อมูลเริ่มต้น เป็นฐานข้อมูลและเป็น
เครื่องมือประเมินหรือติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพของราทะเลบริเวณนี้ในอนาคต  เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ราในสภาพธรรมชาติ ราจากป่าชายเลนที่พบในธรรมชาติที่สมบูรณ์ ยังมีรายงานว่าเป็น
แหล่งของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพใหม่ๆ หลากหลายชนิด [8] โดยเฉพาะอย่างยิ่งราที่พบว่าเป็นราชนิดใหม่ ที่ยังไม่มี
ผู้จัดจ าแนกไว้ (unidentified)  ซึ่งในงานวิจัยนี้พบหลายชนิด อย่างไรก็ตามการจะทราบแน่ชัดว่าเป็นราชนิดใหม่
จริงหรือไม่ ยังต้องการการจัดจ าแนกทางพันธุศาสตร์ในโอกาสต่อไป 
 

ค าขอบคุณ  
 ผู้วิจัยขอบคุณ คณุนันทิพัฒน์ สุรยิะวงศ์  ผู้ช่วยวิจัย ที่ตั้งใจช่วยงานวิจัยนี้เป็นอย่างดี  
  

เอกสารอ้างอิง  
[1] Kohlmeyer, J. 1974. On the definition and taxonomy of higher marine fungi.                          

Veröffentlichungen des Instituts für Meeresforschung, Bremerhaven, Germany. Supplement 
5, 263-286. 

[2] Jones, E.B.G. and Kuthubutheen, A.J. 1989. Malaysian mangrove fungi. Sydowia. 4,160-169. 
[3] Kohlmeyer, J. and Kohlmeyer, E. 1979. Marine Mycology - The Higher Fungi. Academic Press,  
     New York.  
{4] Jones, E. B. G. 2000. Marine fungi: some factors influencing biodiversity. Fungal Diversity. 4,  
     53-73 
[5] Alias, S.A., Kuthubutheen, A.J. and Jones, E.B.G. (1995). Frequency of occurrence of fungi on 
     wood in Malaysian mangroves. Hydrobiologia, 295, 97–106. 
[6] Prasannaria, K. and Sridhar, K. R. (2001). Diversity and abundance of higher marine fungi on  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

35 

     woody substrates along the west coast of India. Current Science. 81, 304-311. 
[7] Sakayaroj, J., Jones, E.B.G., Chatmala, I. and Phongpaichit, S. (2004).  Marine fungi. In E. B. G.  
     Jones, M. Tanticharoen and K. D. Hyde (Eds.), Thai fungal diversity ( pp 107-117). Bangkok: 
BIOTEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

36 

 
ตารางที่ 1 ความถี่ของราทะเลที่พบในป่าชายเลนปากแม่น้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการเก็บ
ตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 400 ตัวอย่าง 

 
ชนิดของราท่ีพบ จ านวนครั งท่ีพบ ความถี่ (ร้อยละ) 

Basidiomycota   
Halocyphina villosa 3 0.75 
Asocomycota   
Acrocordiopsis patilii 2 0.50 
Aigialus grandis 3 0.75 
Aniptodera chesapeakensis 3 0.75 
Aniptodera longispora 2 0.50 
Aniptodera mangrovei 5 1.25 
Aniptodera –like 3 0.75 
Aniptodera –like1 4 1.00 
Aniptodera –like2 1 0.25 
Ascocratera manglicola 3 0.75 
Cryptovalsa mangrovei 5 1.25 
Dactylospora haliotrepha 7 1.75 
Dyfrolomtces marinospora 6 1.50 
Dyfrolomyces rhizophorae 6 1.50 
Eutypa bathurstensis 2 0.50 
Eutypq bathurstensis like 1 4 1.00 
Eutypq bathurstensis like 2 35 8.75 
Haloroselina oceanica 2 0.50 
Kallichroma tethys 4 1.00 
Kirschsteiniothelia maritime 2 0.50 
Leptospaeria australiensis 2 0.50 
Leptospaeria -like 2 0.50 
Lignincola laevis 3 0.75 
Lignincola tropica 4 1.00 
Lulworthia grandispora 21 5.25 
Lulworthia sp.1 3 0.75 
Lulworthia sp.2 6 1.50 
Marinosphaera mangrovei 6 1.5 
Massarina thalassiae 2 0.50 
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Nais glistra 2 0.50 
ตารางที่ 1 ความถี่ของราทะเลที่พบในป่าชายเลนปากแม่น้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง จากการเก็บ
ตัวอย่าง จ านวนท้ังหมด 400 ตัวอย่าง (ต่อ) 

 
ชนิดของราท่ีพบ จ านวนครั งท่ีพบ ความถี่ (ร้อยละ) 

Asocomycota รวม  
Nemania maritima 21 5.25 
Pedumispora rhizophorae 3 0.75 
Phaeosphaeria oraemaris 3 0.75 
Phomopsis -like 6 1.50 
Quintaria lignatilis 4 1.00 
Rimora mangrovei 4 1.00 
Rhizophila marina 5 1.25 
Saagaromyces ratnaginensis 8 2.00 
Savoryella lignicola 5 1.25 
Savoryella longispora 1 0.25 
Trematosphaeria malaysiana 2 0.50 
Verruculina enalia 13 3.25 
Zopfiella marina 1 0.25 
Ascomycota 2 3 0.75 
Anamorphic   
Blodgettia confervoides 9 2.25 
Cirrenalia fusca 2 0.50 
Halenospora varia 5 1.25 
Helicorhoidion nypicola 3 0.75 
Hydea pygmea 31 7.75 
Moromyces varius 12 3.00 
Periconia prolifica 112 28.00 
Phomopsis araucariae 7 1.75 
Phomopsis -like 7 1.75 
Trichocladium melhae 6 1.50 
Hyphomycetes 1-5 6 1.5 
Coelomycete 1-12 27 6.75 
Unidentified 1-7 12 3 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

38 

ตารางที่ 2 ราทะเลที่พบด้วยความถี่สูงสุด 9 อันดับ ในป่าชายเลนปากแม่น้ าประแสร์ อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง
 จ านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
 

ชนิดของราท่ีพบ ความถี่ (ร้อยละ)  

Periconia prolifica 28.0 ปานกลาง 
Eutypa bathurstensis-like 2 8.75 น้อย 
Hydea pygmea  7.75 น้อย 
Lulworthia grandispora 5.25 น้อย 
Nemania maritima 5.25 น้อย 
Verruculina enalia 3.25 น้อย 
Moromyces varius 3.00 น้อย 
Blodgettia confervoides 2.25 น้อย 
Saagaromyces ratnaginensis 2.0 น้อย 
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บทคัดย่อ 
 จากการศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในส่วนต่างๆของดินสอสี ที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อ 
จ านวน 7 ยี่ห้อ 84 ตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ได้แยกองค์ประกอบของดินสอสีออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นผิว
ดินสอ และส่วนท่ีเป็นไส้ดินสอ จากนั้นน าไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 7 ชนิด ได้แก่ โครเมียม สารหนู ซีรีเนียม 
แคดเมียม พลวง แบเรี่ยม และ ตะกั่ว โดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma -Mass Spectrometer             
(ICP-MS) พบว่ามีปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินสอสี คือ โครเมียม มีค่าอยู่ระหว่าง 2.04-40.39มก./กก.สารหนู
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24-6.22มก./กก. ซีลีเนียม มีค่าอยู่ระหว่าง0.15-1.40มก./กก แคดเมียม มีค่าอยู่ระหว่าง                       
0.01-1.19 มก./กก. พลวง มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01- 0.25มก./กก. แบเรี่ยม มีค่าอยู่ระหว่าง 64.02-2846.24 มก./กก. 
และ ตะกั่วมีค่าอยู่ระหว่าง 0.29-13.81มก./กก. จากผลการทดลอง แบเรียม มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้
[3]ร้อยละ 32 โครเมียม และ ตะกั่ว มีค่าค่อนข้างสูง แต่ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จากข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้ 
สามารถน าปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินสอสีไปเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการ
สัมผัสสารโลหะหนักได้ 
 
ค าส าคัญ: การปนเปื้อน, ดินสอสี, โลหะหนัก 
 

ABSTRACT 
 The types and quantities of heavy metals contaminated of crayons purchased from 
convenience stores were 7 brands 84 samples. In this study, crayons were separated into two 
parts, skin and lead. Determined of heavy metals: chromium, arsenic, selenium, cadmium, 
antimony, barium and lead, using Inductively Coupled Plasma -Mass Spectrometry (ICP-MS). It 
was found that the heavy metals contamination in crayons were chromium ranged  2.04 to 
40.39mg/kg for arsenic 0.24 to 6.22mg/kg for selenium 0.15 to 1.40 mg/kg for cadmium 0.01 to 
1.19mg/kg for antimony 0.01 to 0.25 mg/kg for barium 64.02-2846.24 mg/kg and lead 0.29-13.81 
mg/kg. The samples with barium higher than standard value were 32 percentages from the total. 
Chromium and lead were relatively high, but still within standard value. Data from this can be 
further used in the analysis of the risk of exposure to heavy metals. 
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บทน า 
 ปัจจุบันนี้ มีผลิตภัณฑ์ของเล่นส าหรับเด็กหลายชนิดที่มีสารเคมีอันตรายที่เป็นพิษต่อร่างกายและ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์-อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้ก าหนดค่ามาตรฐานส าหรับ
สารเคมีที่ผสมในของเล่นเด็ก ในระดับที่ ค าดว่ า ไม่ เป็น
อั น ต ร า ย ต่ อ สุ ข ภ า พ ไ ว้ อย่างไรก็ตาม พบว่า ของ
เ ล่ น เ ด็ ก บ า ง ช นิ ด มี ก า ร ลักลอบน าเข้า หรือมีการ
ผลิตแบบไม่ ได้มาตรฐาน ตามที่ก าหนด ไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนออก ว่างจ าหน่าย ท าให้ส่ งผล
อันตรายต่อสุขภาพของเด็กท้ังทางด้านร่างกายและพัฒนาการทางด้านต่างๆ โดยเฉพาะโลหะหนัก โลหะนักส่วนใหญ่
จะเป็นส่วนประกอบของสี สารเคลือบเงาและใช้เป็นวัสดุที่ผลิตของเล่น[1] 
 ในการศึกษาการปนเปื้อนโลหะหนักในส่วนต่างๆ ของดินสอสี ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญเนื่องจาก 
ดินสอสี เป็นอุปกรณ์ในการเสริมสร้างทักษะการขีดเขียน และ จิตนาการของเด็ก แต่ถ้าดินสอสีที่ใช้ ไม่ได้มาตรฐาน 
หรือมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กได้ไม่มากก็น้อยทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะสามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัส
โลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินสอสี ในเด็กได้ต่อไป 
  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 โลหะหนักจัดว่าเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต ไม่สลายตัวด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ สามารถสะสมได้ในทั้ง
ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิต การได้สัมผัสและรับสารโลหะหนักเข้าสู่ร่างกาย จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายเช่น 
มีพิษต่อผิวหนัง ระบบสมอง ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ  และ โลหะหนักบางชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น สารหนู 
โครเมียม แมงกานีส เป็นต้น โลหะหนักเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะส่งผลต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายได้ เช่น ตะกั่ว  จะส่งผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย ท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ มึนงง ท าให้เกิดกรวยไตอักเสบ  แคดเมียม 
ส่งผลต่อ ตับ ไต ระบบประสาท กระดูก ท าให้ปวดกระดูก และไตวายได้ สารหนู ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร 
ระบบผิวหนัง ระบบเลือด นอกจากน้ียังพบว่า สารหนูอนินทรีย์ยังเป็นสารก่อมะเร็งอีกด้วย[2] 
 ดินสอสี เป็นเครื่องเขียนที่ใช้ในการระบาย หรือวาด ช่วยในการเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก 
สว่นประกอบของดินสอสีสามารถแบ่งได้ 2ส่วนคือ ส่วนผิวด้านนอกและไส้ดินสอสีด้านใน ในการผลิตดินสอสีจะท า
การเติมผงสีในส่วนประกอบเพื่อท าให้ได้ไส้ดินสอท่ีมีสีแตกต่างกัน ตามความต้องการของผู้ผลิต และส่วนของผิวด้าน
นอกของดินสอสีแต่ละแท่งจะท าการทาสีให้ตรงกับไส้ดินสอสีที่อยู่ภายใน 
 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่  3481(พ.ศ. 2549) เรื่องการแก้ไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดินสอสี(แก้ไขครั้งที่ 1) ว่าด้วยเรื่องสารเป็นพิษ วัสดุที่ใช้เคลือบผิวดินสอสีและท าไส้ดินสอ
ต้องปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเมื่อทดสอบ ปริมาณโลหะหนัก ตาม ISO 8124-3 Safety of 
toys part3: migration of certain elements โดยปริมาณสารโลหะหนักที่สกัดได้ต้องไม่เกินตามที่ก าหนดดังใน
ตารางที1่ 
 

ตารางที่ 1มาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในดินสอส ี

ชนิดของสารโลหะ
หนัก 

ปริมาณที่ก าหนด  
มก./กก. 

พลวง 60 
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 ที่มา: กระทรวงอุตสาหกรรม (2549)[3] 
  
 จากรายงานของส านักระบาด กรมควบคุมโรค สถานการณ์การสัมผัสพิษสารตะกั่วในเด็กไทย มักเกิดจาก
การกินอาหารที่ปนเปื้อนตะกั่ว จากของเล่นเด็กต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุระหว่าง1-6 ปีมีพฤติกรรมการกิน
หรือหยิบของเข้าปาก ส่วนการหายใจรับไอตะกั่วพบได้น้อย สารตะกั่วก่อผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะการมี
ผลกระทบต่อความเจริญเติบโตของระดับสติปัญญาและการพัฒนาด้านสมองของเด็ก พบว่าถ้าระดับตะกั่วในเลือด
เพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร มีผลให้คะแนนระดับสติปัญญาลดลง 2-3 จุด [4] 
 มีการศึกษาในประเทศไนจีเรียถึงการปนเปื้อนโลหะหนักในของเล่นท่ีท าจากพลาสติกโดยท าการศึกษาของ
เล่นจ านวน 51 ตัวอย่าง ที่ผลิตจากประเทศต่างๆ เช่น จีน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม โรเมเนีย และประเทศสหราช
อาณาจักร โดยได้ท าการวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของ ตะกั่ว แคดเมียม โครเมียม และ นิกเกิล พบว่า มีการ
ปนเปื้อนของตะกั่ว อยู่ในช่วง 28.5-12600 มก./กก. แคดเมียม อยู่ในช่วง 0.15-9.55 มก./กก. โครเมียม อยู่ในช่วง 
1.30-394.50 มก./กก. และ นิกเกิล อยู่ในช่วง 5.9-1911 มก./กก. ตามล าดับ[5] 
 ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับสารโลหะหนักที่มีการปนเปื้อนในสีที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป โดยแบ่งเป็นสีที่ใช้ในการ
วาดภาพ จ านวน 54 ตัวอย่างและ สีทาหน้า 12 ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์หาสารโลหะหนักจ านวน 8 ชนิด           
คือ ตะกั่ว แคดเมียม โคบอล โครเมียม นิเกิล แมงกานีส ทองแดง และ สังกะสี โดยใช้เครื่อง Graphite Furnace 
Atomic Absorption Spectrometer(GFAAS)และเครื่อง Flame Atomic Absorption Spectrophotometer 
(FAAS)ได้ผลการวิเคราะห์เฉลี่ยดั้งต่อไปนี้ 1.98, 0.30, 1.47, 9.40, 3.10, 718.0, 1458.0 และ 3478.0 ไมโครกรัม
ต่อกรัมตามล าดับ ซึ่งผลที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย[6] 

 
 
 

วิธีการวิจัย 
 

 สถานที่เก็บตัวอย่าง 
 ส ารวจร้านสะดวกซื้อในเขต พ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และเก็บตัวอย่างดินสอสีจากร้านสะดวกซื้อ 
จากนั้นน ามาตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณโลหะหนัก 
 วิธกีารวิเคราะห์ตัวอย่าง 

 

 น าดินสอสีที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อทั้งหมด 7 ยี่ห้อจ านวน 84 ตัวอย่าง ไปวิเคราะห์หาการปนเปื้อนของ
โลหะหนัก โดยในการตรวจวิเคราะห์ จะแบ่งตัวอย่างออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นสีเคลือบภายนอก กับส่วนท่ีเป็น
ไส้ดินสอสีตามภาพที่ 1จากนั้นท าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินสอสีตัวอย่างละ 3ซ้ าตามวิธีการวิเคราะห์ซึ่งมี
ขัน้ตอนมีดั้งน้ี 

สารหน ู 25 

แบเรียม 1000 

แคดเมียม 75 

โครเมียม 60 

ตะกั่ว 90 

ซิลิเนียม 500 
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  ขั้นที1่น าดินสอสีที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อ มาขูดส่วนท่ีเป็นสีเคลือบภายนอกออกให้หมด หลังจาก
ที่ขูดสีเคลือบออกหมด ผ่าเอาใส่ดินสอสี น าไปบดให้ละเอียด จากนั้นน าตัวอย่างที่ได้ไปเก็บไว้ในโถดูดความช้ืน24 
ช่ัวโมง 
  ขั้นที ่2น าตัวอย่างที่ได้ มาช่ังด้วยเครื่องช่ัง4 ต าแหน่ง0.4-0.5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ ขนาด100 มิลลิลิตร 
  ขั้นที ่3น าตัวอย่างในขั้นตอนท่ี 2 เติม กรดไนตริก 4 มิลลิลิตร และ กรดไฮโดรเจนเปอร์ออกไชด์ 
1มิลลิลิตร น าไปย่อยบนแผ่นให้ความร้อน ท่ีอุณหภูมิ 100-120 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 นาที  
  ขั้นที่ 4น าตัวอย่างดินสอสีจากขั้นตอนที่3 ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นเติมน้ าปราศจากไอออน            
10 มิลลิลิตร น าไปกรองแล้วปรับปริมาตรให้ได้ 50 มิลลิลิตร 
  ขั้นที่ 5น าตัวอย่างที่ได้จากขั้นตอนท่ี 4 ไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma 
-Mass Spectrometry (ICP-MS)เพื่อหาปริมาณสารโลหะหนักปนเปื้อนดินสอสี[6] 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพที1่ส่วนต่างๆ ของดินสอส ี

 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาตัวอย่างดินสอสีโดยการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของโลหะหนักที่ปนเปื้อน โดยศึกษาส่วนท่ีเปน็
ผิวด้านนอก และส่วนที่เป็นไส้ดินสอ ชนิดและปริมาณโลหะหนักที่ผิวดินสอสีมีความเข้มข้น แตกต่างกันขึ้นอยู่ กับ 
ชนิด ยี่ห้อ ตามตารางที่ 2   
 
ตารางที2่ ชนิด/ปริมาณโลหะหนักที่ผิวดินสอสีแต่ล่ะยี่ห้อ จ านวน 84 ตัวอย่าง 

ยี่ห้อ 
ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนัก (มก./กก.) 

โครเมียม สารหนู ซิลิเนียม แคดเมียม พลวง แบเรียม ตะกั่ว 

A 6.49 1.29 0.98 <LoD* 0.13 1329.27 1.22 

B 8.77 0.24 1.40 0.43 0.21 1161.94 0.29 

C 5.76 0.62 0.32 ND* 0.08 64.02 0.60 

D 7.54 0.91 0.41 <LoD* 0.25 2846.24 0.70 

H 6.64 0.29 0.26 0.17 0.01 603.87 1.67 

ไส้ดินสอส ี

ผิวดินสอส ี
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*LoD(Limit of Detection); Cd =0.01 มก./กก. :Sb =0.01 มก./กก.  
**มาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในดินสอสี[3] 
 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณโครเมียมที่ผิวดนิสอ 

 จากภาพที่2 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของโครเมียม ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 6.48 
มก./กก.ยี่ห้อ B 8.76 มก./กก.ยี่ห้อ C 5.75 มก./กก.ยี่ห้อ D 7.54 มก./กก. ยี่ห้อ H 6.63 มก./กก. ยี่ห้อI 7.01มก./กก. 
และยี่ห้อ J 2.04 มก./กก.  
 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณสารหนูท่ีผิวดินสอ 

 
 จากภาพที่3 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของสารหนู ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 1.29 
มก./กก.ยี่ห้อ B 0.24 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.62 มก./กก.ยี่ห้อ D 0.91 มก./กก. ยี่ห้อ H 0.29 มก./กก.ยี่ห้อ I 0.43 มก./กก.
และยี่ห้อ J 1.12 มก./กก.  

I 7.01 0.43 0.15 0.17 0.01 878.27 2.73 

J 2.05 1.12 0.51 0.19 <LoD* 2638.07 4.94 

Ref.** 60 25 500 75 60 1000 90 
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ภาพที่ 4 ปริมาณซิลเินียมทีผ่ิวดินสอ 

 
 จากภาพที่4 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของซิลิเนียม ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 0.98 
มก./กก.ยี่ห้อ B 1.40 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.32 มก./กก.ยี่ห้อ D 0.41 มก./กก. ยี่ห้อ H 0.26 มก./กก.ยี่ห้อ I 0.15  มก./กก.
และยี่ห้อ J 0.51 มก./กก.  
 

 
ภาพที่ 5 ปริมาณแคดเมียมทีผ่ิวดนิสอ 

 จากภาพที่5 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียม ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ยี่ห้อ B .43 
มก./กก.ยี่ห้อ H 0.17 มก./กก.ยี่ห้อ I 0.17 มก./กก.และยี่ห้อ J 0.19 มก./กก. และในส่วนของยี่ห้อ A, C และ D มี
ปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียมที่ปนเปื้อนท่ีผิวดินสอสี น้อยกว่าความเข้มข้นต่ าสุดของเครื่องมือที่สามารถตรวจ
วิเคราะห์ได้ (LoD) คือน้อยกว่า0.01 มก./กก. 

 
ภาพที่ 6 ปริมาณพลวงที่ผิวดินสอ 

 จากภาพที6่ พบมีปริมาณการปนเปื้อนของพลวง ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 0.13 มก./กก.
ยี่ห้อ B 0.21 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.08 มก./กก.ยี่ห้อ D 0.25 มก./กก. ยี่ห้อ H 0.01 มก./กก.ยี่ห้อ I 0.01 มก./กก.และ
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ยี่ห้อ Jมีปริมาณความเข้มข้นของพลวงที่ปนเปื้อนที่ผิวดินสอสี น้อยกว่าความเข้มข้นต่ าสุดของเครื่องมือที่สามารถ
ตรวจวิเคราะห์ได้(LoD)  คือน้อยกว่า0.01 มก./กก. 
 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณแบเรยีมที่ผิวดินสอ 

 

 จากภาพที่7 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของแบเรียม ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 
1329.27 มก./กก.ยี่ห้อ B 1161.94 มก./กก.ยี่ห้อ C 64.02 มก./กก.ยี่ห้อ D 2846.24 มก./กก. ยี่ห้อ H 603.87 
มก./กก.ยี่ห้อ I 878.27 มก./กก.และยี่ห้อ J  2638.07 มก./กก. 
 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณตะกั่วทีผ่ิวดินสอ 

 จากภาพที่8 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของตะกั่ว ที่ผิวของดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อA 1.22 มก./กก.
ยี่ห้อ B 0.29 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.60มก./กก.ยี่ห้อ D 0.70 มก./กก. ยี่ห้อ H 1.67 มก./กก.ยี่ห้อ I 2.73 มก./กก.และ
ยี่ห้อ J  4.94 มก./กก. 
 
ตารางที3่ ชนิด/ปริมาณโลหะหนักในไส้ดินสอสีแต่ล่ะยี่ห้อ จ านวน 84 ตัวอย่าง 

ยี่ห้อ 
ปริมาณความเข้มข้นของโลหะหนัก (มก./กก.) 

โครเมียม สารหนู ซิลิเนียม แคดเมียม พลวง แบเรียม ตะกั่ว 

A 34.28 0.85 1.40 <LoD* <LoD* 2695.58 9.39 

B 34.11 0.33 0.99 <LoD* <LoD* 217.96 2.40 

C 4.11 0.13 0.20 <LoD* 0.02 101.59 0.47 
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*LoD (Limit of Detection); Cd =0.01 มก./กก. :Sb =0.01 มก./กก.  
**มาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในดินสอสี[3] 
 

 
ภาพที่ 9 ปริมาณโครเมียมในไส้ดนิสอ 

 จากภาพที่9 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของโครเมียม ในไส้ดินสอสีแต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 34.28 
มก./กก.ยี่ห้อ B 34.11 มก./กก.ยี่ห้อ C 4.11 มก./กก.ยี่ห้อ D 40.39 มก./กก. ยี่ห้อ H 8.80มก./กก.ยี่ห้อ I 6.49 
มก./กก.และยี่ห้อ J 4.30 มก./กก.  

 
 

ภาพที่ 10 ปริมาณสารหนูในไส้ดนิสอ 
 

 จากภาพที่10 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของสารหนูในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 0.85 มก./กก.
ยี่ห้อ B 0.33 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.13 มก./กก.ยี่ห้อ D 0.72 มก./กก. ยี่ห้อ H 6.22มก./กก.ยี่ห้อ I 0.34มก./กก.และ
ยี่ห้อ J 0.84 มก./กก.  

D 40.39 0.72 0.99 <LoD* 0.04 521.31 4.45 

H 8.80 6.22 0.34 1.20 <LoD* 1031.87 3.00 

I 6.49 0.34 1.03 0.09 <LoD* 16.57 6.11 

J 4.30 0.80 0.68 0.09 <LoD* 193.87 13.81 

Ref.** 60 25 500 75 60 1000 90 
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ภาพที่ 11 ปริมาณซิลเินียมในไส้ดนิสอ 

 จากภาพที่11 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของซิลิเนียมในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 1.40 มก./กก.
ยี่ห้อ B 0.99 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.20 มก./กก.ยี่ห้อ D 0.99 มก./กก. ยี่ห้อ H 0.34 มก./กก.ยี่ห้อ I 1.03มก./กก.และ
ยี่ห้อJ 0.68 มก./กก.  
 

 
ภาพที่ 12 ปริมาณแคดเมียมในไสด้ินสอ 

 จากภาพที่12 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของแคดเมียมในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ H 1.20 
มก./กก.ยี่ห้อ I 0.09 มก./กก.และยี่ห้อ J 0.09 มก./กก. ในส่วนของยี่ห้อ A, B, C และDมีปริมาณความเข้มข้นของ
แคดเมียม ที่ปนเปื้อนในไส้ดินสอสีน้อยกว่าความเข้มข้นต่ าสุดของเครื่องมือที่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ (LoD) คือ
น้อยกว่า0.01 มก./กก. 
 

 
 

ภาพที่ 13 ปริมาณพลวงในไสด้ินสอ 
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 จากภาพที1่3 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของพลวงในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ยี่ห้อ C 0.02 มก./กก
ยี่ห้อ D 0.04 มก./กก ในส่วนของยี่ห้อ A, B, H,IและJ มีปริมาณความเข้มข้นของพลวงที่ปนเปื้อนในไส้ดินสอสี น้อย
กว่าความเข้มข้นต่ าสุดของเครื่องมือท่ีสามารถตรวจวิเคราะห์ได้(LoD) คือน้อยกว่า0.01 มก./กก. 
 

 
ภาพที่ 14 ปริมาณแบเรีย่มในไส้ดนิสอ 

 จากภาพที1่4 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของแบเรียม ในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 2695.58  
มก./กก.ยี่ห้อ B 217.96 มก./กก.ยี่ห้อ C 101.59 มก./กก.ยี่ห้อ D 521.31 มก./กก. ยี่ห้อ H 1031.87 มก./กก.ยี่ห้อ 
I 16.57 มก./กก.และยี่ห้อ J 193.87 มก./กก.  

 
ภาพที่ 15 ปริมาณตะกั่วในไส้ดินสอส ี

 จากภาพที่15 พบมีปริมาณการปนเปื้อนของตะกั่ว ในไส้ดินสอสี แต่ละยี่ห้อเฉลี่ยดังนี้ ยี่ห้อ A 9.39  มก./กก.
ยี่ห้อ B 2.40 มก./กก.ยี่ห้อ C 0.47 มก./กก.ยี่ห้อ D 4.45 มก./กก. ยี่ห้อ H 3.00  มก./กก.ยี่ห้อ I 6.11มก./กก.และ
ยี่ห้อ J 13.81 มก./กก.  
 
ตารางที่ 4 ชนิด/ปริมาณโลหะหนักในไส้และผิวดินสอสีแต่ละยี่ห้อ 
  

บริเวณที่
วิเคราะห์ 

เปรียบเทียบปริมาณความเข้มขน้เฉลี่ยของโลหะหนักที่ผิวและไส ้(มก./กก.) 
โครเมียม สารหนู ซิลิเนียม แคดเมียม พลวง แบเรียม ตะกั่ว 

ผิวดินสอ 6.32 0.70 0.58 0.24 0.10 1360.24 1.74 
ไส้ดินสอ 18.92 1.34 0.80 0.46 0.01 682.68 5.66 
**Ref. 60 25 500 75 60 1000 90 
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**มาตรฐานโลหะหนักบางชนิดในดินสอสี[3] 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

 การศึกษาชนิดและปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในส่วนต่างๆของดินสอสี ที่ซื้อตามร้านสะดวกซื้อ จ านวน 
7 ยี่ห้อ ยี่ห้อละ 84ตัวอย่าง วิเคราะห์โลหะหนัก 7 ชนิด ได้แก่ โครเมียม สารหนู  ซีรีเนียม แคดเมียม พลวง แบเรี่ยม 
และ ตะกั่ว จะเห็นได้ว่า ปริมาณของโลหะหนักที่ปนเปื้อนที่ผิวและไส้ดินสอสี จะมีปริมาณการปนเปื้อนของโลหะ
หนักที่แตกต่างกัน (ตารางที่4) โดยเมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานของ               
ASTM-F963-11[7](มาตรฐานของ ASTMและ มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดมีค่าการปนเปื้อนของ
โลหะหนักเท่ากัน) พบว่า มีปริมาณการปนเปื้อนของแบเรียม ที่ผิวของดินสอสีเท่ากับ 1360.24 มก./กก.ซึ่งสูงกว่าค่า
มาตรฐานที่ก าหนด โดยค่ามาตรฐานก าหนดไว้ท่ี 1000 มก./กก.และคิดเป็น ร้อยละ 32 ของจ านวนตัวอย่างที่ท าการ
ตรวจวิเคราะห์และพบว่า โครเมียม และ ตะกั่ว มีปริมาณการปนเปื้อน อยู่ค่อนข้างสูง แต่ไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบระยะยาวได้ จากการสังเกตดินสอสีที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ ส่วนมาก ผลิตจากประเทศ
จีน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ว่าประเทศจีนเป็นแหล่งผลิตของเล่นเด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีโรงงานกว่า 8,000โรง 
และมีแรงงานด้านนี้กว่า 3 ล้านคน [5] อาจจะเป็นสาเหตุให้ราคาที่ขายมีราคาที่ถูก ลักษณะสีเคลือบของแท่งดินสอ
จะมีสีไม่สม่ าเสมอ และหลุดร่อนง่าย ในส่วนของไส้ดินสอเมื่อน ามาเขียนกับกระดาษสีจะไม่ติดกับกระดาษดี
เท่าที่ควร ซึ่งอาจจะส่งผลกับรับสัมผัสโลหะหนัก ของผู้ที่ใช้งานดินสอสีได้ข้อมูลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน า
ปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในดินสอสีไปเป็นข้อมูลในเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสี่ย งในการสัมผัสสาร
โลหะหนักได้ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมีในการรวมตะกอนสารปนเปื้อนของน้ ามัน
ล้างหมึกพิมพ์ที่ผ่านการกรอง แปรผันชนิดและปริมาณของสารรวมตะกอน ทดสอบด้วยวิธีจาร์เทสต์ สารเคมีที่ใช้
ทดสอบคือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 10% และโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% ผล
การทดลองพบว่าในกระบวนการรวมตะกอนสารเคมีที่มีสภาวะที่เหมาะสมในการรวมตะกอนในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 
คือ โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟตความเข้มข้น 10% ปริมาณ 6 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการรวมตะกอน คือ  
ร้อยละ 61.8  และโพลิอลูมิเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 % ปริมาณ 8 ml มีประสิทธิภาพในการรวมตะกอนมาก
ที่สุด ร้อยละ 86.8  
 
ค าส าคัญ: ความขุ่น, การกรอง, สารรวมตะกอน, น้ ามันล้างหมึกพิมพ ์

 
ABSTRACT 

            This research aims to study the efficacy of chemicals to reduce the amount of  
contaminants in oil by measuring the turbidity of the oil washes. The type and amount of 
flocculation, tests with Jar test.  The chemical is Potassium aluminium sulphate and Poly 
aluminium chloride concentration, 10% for test the difference samples between 2-20 ml. The 
results showed that in the process of flocculation chemicals are the optimum conditions for 
flocculation in oil for clearing ink is Potassium aluminium sulphate with concentration of 10% 
volume is 6 ml and efficient flocculation the highest is 61.8 percentage. And Poly aluminium 
chloride concentration of 10% volume 8 ml the highest efficient flocculation is 86.8 percent. 
 
Keywords: Turbidity, Filtration, Coagulation, Wash-up solution 
 

 
 

1. บทน า 
 ในการกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ของโรงพิมพ์ทั่วไปนั้น มีการใช้วัสดุหลายประเภทเพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ให้มี
คุณภาพตามความต้องการของผู้จ้างพิมพ์  การผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ที่แตกต่างกันอาจท าให้ใช้วัสดุ
ทางการพิมพ์แตกต่างกันบ้าง แต่สิ่งที่ใช้เหมือนกันทุกระบบ คือ หมึก  เพราะหมึกพิมพ์เป็นสิ่งที่ท าให้เกิดสีสันของ
ภาพ   ในหมึกพิมพ์เกือบทุกประเภทจะมีองค์ประกอบท่ีเหมือนกัน คือสารให้สี  ตัวพาและสารเติมแต่ง   สารให้สีมี 
2 ประเภทคือ ผงสีและสีย้อม ซึ่งหมึกพิมพ์ส่วนมากจะใช้ผงสีเป็นสารให้สี  ในกระบวนการพิมพ์เมื่อพิมพ์สิ่งพิมพ์
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เรียบร้อยแล้วต้องท าความสะอาดหน่วยพิมพ์ด้วยน้ ามันล้างหมึกเพื่อให้หน่วยพิมพ์มีความสะอาดสามารถพิมพ์งาน
พิมพ์อื่นต่อไปได้  หลังจากการใช้งานแล้วในน้ ามันล้างจะมีลักษณะขุ่นเพราะมีตะกอนหมึกพิมพ์ผสมอยู่ โรงพิมพ์
ส่วนมากถือว่าน้ ามันล้างหมึกพิมพ์เป็นของเสียที่เกิดจากการใช้งานแล้วส่วนใหญ่จะน าไปทิ้งโดยไม่ผ่านการบ าบัดซึ่ง
ท าให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม[1] 
  

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 2.1 ความขุ่น คือ สมบัติทางออฟติกของสารแขวนลอย(Suspension)ซึ่งท าให้แสงกระเจิงมากกว่าจะผ่าน
สารตัวอย่างนั้นส าหรับเม็ดของสารที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 1/20 ของความยาวคลื่นของแสงที่ตกกระทบ
แสงท่ีกระเจิงไปจะมีความเข้ม ความขุ่นเกิดจากการที่ในน้ ามีสารที่ไม่ละลายน้ าขนาดเล็กแขวนลอยซึ่งเป็นไปได้ทั้ง
สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ เช่น ดิน ทรายละเอียดมาก แพลงค์ตอน สารอินทรีย์ขนาดเล็ก หรือจุลินทรีย์ เป็นต้น
ถ้าในน้ ามีปริมาณสารแขวนลอยดังกล่าวอยู่ในปริมาณมากเมื่อแสงส่องมากระทบสารแขวนลอยนี้จะท าให้เกิดการหกั
เหของแสงกระจัดกระจายไปท าให้มองเห็นน้ ามีลักษณะขุ่น [2]  
 วิธีการตรวจวัดความขุ่นของน้ าจ าแนกออกเป็น 2 วิธีคือ วิธีแรกเป็นวิธีการตรวจวัดความขุ่นด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบด้วยสายตา (Visual Method) เป็นวิธีที่วัดความขุ่นของน้ าโดยการให้แสงสีขาวส่องผ่านตัวอย่างน้ าแล้ว
เปรียบเทียบกับแสงซึ่งส่องผ่านสารละลายความขุ่นมาตรฐาน (Standard Suspension) วิธีนี้เป็นการวัดผลของแสง
ที่ผ่านออกมา (Tranmission of Light) เครื่องมือวัดความขุ่นด้วยวิธีนี้ได้แก่ แจ็คสัน แคนเดิล เทอบิดิเตอร์(Jackson 
Candle Turbidimeter) และขวดมาตรฐาน (Standard Bottle) [3] 

2.2 สารรวมตกตะกอน การรวมตะกอนทางเคมีจัดเป็นขบวนการส าคัญในการปรับปรุงคุณภาพของน้ า 
โดยสารรวมตะกอนจะท าให้มีการเกาะกันเป็นกลุ่มใหญ่ของอนุภาคคอลลอยด์ ท าให้อัตราเร็วในการตกตะกอนเร็ว
ยิ่งข้ึน สารเคมีที่นิยมใช้ได้แก่ 

2.2.1 Ammonium sulphateและ Potassium sulphate คือ เกลือเชิงซ้อนของสารประกอบที่มี 
ธาตุอะลูมิเนียม และ ซัลเฟต เป็นส่วนประกอบหลัก หรือ รู้จักกันในนามว่าสารส้ม (alum) หรือ ผลึกเกลือ มีสูตร
ทางเคมีทั่วไปคือ [M(I)M,( III ) (SO4)2 . 12H2O] จ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือโพแทสเซียม อลัม(Potash alum, 
Potassium aluminium sulphate )มีสูตรทางเคมี KAI2 (SO4)3 .12H2O 

2.2.2 โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ช่ือในภาษาอังกฤษว่า Poly Aluminium Chloride , PAC) เป็น
เกลืออะลูมิเนียมที่มีสูตรเคมี คือ[Aln(OH)mCl(6-n)]mประเภทสารโพลิอนินทรีย์  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวโดยนิวเคลียส
หลายตัว เช่น (Al6(OH)15)

3+ สารโพลิอะลูมิเนียมดังกล่าวนี้มีความเป็นด่างสูงและประจุไฟฟ้าบวกมีคุณสมบัติจับตัว
สูงและมีเสถียรภาพมาก ลักษณะทั่วไปของ PAC อาจอยู่ในรูปของสารละลายใสหรือขุ่นเล็กน้อย และอาจอยู่ในรูป
ของผงละเอียดสีขาว PAC ท าให้สารต่างๆ ที่แขวนลอยในน้ าจับตัวกันได้โดยตะกอนสกปรกในน้ าที่มีประจุเป็นลบ 
จะรวมตัวกับประจุไฟฟ้าบวกของ PAC ในทุกขนาดของอนุภาคตะกอน PAC มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ และมีหลาย
นิวเคลียสท าให้เกิดตะกอนหนัก จึงสามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว 
 2.2.3 Ferric chloride (FeCl3) ส่วนใหญ่น ามาใช้ในรูปของสารละลายเจือจาง โดยใช้เป็นสารช่วย
จับตะกอน(flocculating agent) และสารรวมตะกอน(precipitating agent) ในระบบบ าบัดน้ า โดย FeCl3 จะท า
ปฏิกิริยากับความเป็นด่างในน้ าเกิดเป็น Fe(OH)3ซึ่งจะท าหน้าที่ดูดซับของแข็งที่มีขนาดเล็กและอนุภาคของ
คอลลอยด์ FeCl3 มีประสิทธิภาพที่ดีโดยเฉพาะในการตกตะกอนสารโลหะหนัก และซัลไฟด์ นอกจากนี้ในกรณีของ
น้ ามันและสารโพลิเมอร์ที่ยากต่อการย่อยสลาย ก็สามารถถูกดูดซับบน Fe(OH)3) ได้[4]  
 2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กาญจนา ธนิกกุล [5] ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการบ าบัดสีและการลดการใช้สารเคมีใน
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนทางเคมี กรณีตัวอย่างโรงงานฟอกย้อมเส้นใยธรรมชาติใน จ.ราชบุรี พบว่า ว่าเมื่อ
แยกบ าบัดน้ าสีออกจากน้ ารวมท าให้ประสิทธิภาพการบ าบัดความขุ่นและสีมีค่าสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายสารเคมีลดลง 
นอกจากนั้นยังพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารส้ม สารโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ และแอนอิออนโพลิเมอร์ท าให้
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ประสิทธิภาพในการบ าบัดดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการบ าบัดสูงสุดที่ pH 8.0 สภาวะที่เหมาะสมที่สุดทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพการบ าบัดสี และความขุ่นรวมทั้งค่าสารเคมี คือ ปริมาณสารส้ม 300 มก./ล. pH8.0 และแอนอิออนโพ
ลิเมอร์ 0.15 มก./ล. ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดมากท่ีสุดคือชนิดและความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน 
 ราชิต  สราทธพันธ์ และ ตุลวิทย์ สถาปนจารุ [6] ได้ศึกษาการหาจุดเหมาะสมของกระบวน การตกและรวม
ตะกอนในระบบบ าบัดน้ าเสียทางเคมีของอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว ใช้สารรวม
ตะกอน 4 ชนิดคือ Ca(OH)2, CaCO3, FeCl3 และ Al2(SO4)3 ในปริมาณ 20 – 60 กรัมต่อลิตร ถูกน ามาทดสอบการ
ตกตะกอนน้ าเสียสังเคราะห์จากสี reactive black 5 (RB5) ที่ความเข้มข้น 250 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยทดสอบ
ประสิทธิภาพของสารทั้ง 4 ชนิดในการบ าบัดสีย้อม ค่า COD  ความขุ่น และ ของแข็งละลายทั้งหมด (Total 
dissolved solids, TDS) จากการศึกษาพบว่าCa(OH)2 มีประสิทธิภาพในการบ าบัดสีย้อม และ COD ได้สูงที่สุดที่ 
98.15% และ 90.78% ตามล าดับ จากนั้นท าการศึกษาเพื่อหาจุดเหมาะสมในการตกตะกอนน้ าเสียโดยใช้ Ca(OH)2 
ด้วยสถิติวิธีการตอบสนองที่พ้ืนผิว เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณสารรวมตะกอนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบ าบัด
สีย้อม RB5 จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการบ าบัดคือ ใช้ Ca(OH)2 ปริมาณ 41 กรัมต่อลิตร ที่ pH 
10.5 มีค่าประสิทธิภาพในการบ าบัดสี และ COD เท่ากับ 99.47 % และ 91.89 % ตามล าดับ 

ศุภนุช ยังทรัพย์  และคณะ  [7] ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกระบวนการกรองตรงระหว่างการแยก
อนุภาคความขุ่นและการแยกอิมัลช่ันน้ ามันออกจากเฟสน้ า  พบว่า ถังกรองทรายแบบกรองเร็วสามารถแยกอนุภาค
ความขุ่นได้ดีถึงร้อยละ 96.65 ในขณะที่สามารถแยกอิมัลชันของน้ ามันได้เพียงร้อยละ 45.52 เนื่องจากอนุภาค
น้ ามันมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคความขุ่นและมีเสถียรภาพสูงจึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ าก่อนเข้าสู่ถังกรองด้วย
กระบวนการสร้างและรวมตะกอนเพื่อท าลายเสถียรภาพของอนุภาคน้ ามันก่อนเข้าสู่ถังกรองโดยพบว่าเมื่อเพิ่มความ
เข้มข้นของสารส้มประสิทธิภาพของถังกรองเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟล็อคของสารส้มจับตัวกับอนุภาคน้ ามันและสะสมอยู่
ด้านบนและภายในช่องว่างของช้ันกรองท าให้ความพรุนลดลงซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการชนและการเกาะติดของ
อนุภาคภายในช้ันกรอง 

 
 

  
3. วิธีการวิจัย 

 ขั นตอนที่ 1 ขั้นตอนการแยกกากตะกอนของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ด้วยวิธีการกรองเพื่อแยกตะกอนผงสี
จากน้ ามันล้างสีด้วยผ้าขาวบางช่ังน้ าหนักของตะกอนท่ีได้ 
 ขั นตอนที่  2  ขั้นตอนการเตรียมสารสร้ างตะกอน  ได้แก่  โพแทสเซียอะลูมิ เนียมซัล เฟต
(Al2(SO4)3.(NH4)2SO4 .24H2O) โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ (Aln(OH)mCl(6-n) ) m ความเข้มข้น 10% ปริมาณ 1,000 
มิลลิลิตร 
 ขั นตอนที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาปัจจัยการขจัดความขุ่นโดยใช้สารรวมตะกอน 2 ชนิด โดยวิธีจาร์เทสต์ 
กวนเร็ว 120 รอบ ต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที วัดความขุ่น และตั้งทิ้งไว้ 60 นาที เปรียบเทียบประสิทธิภาพการรวม
ตะกอนหลังตั้งทิ้งไว้ 60 นาที โดยมีอัตราส่วนของสารรวมตะกอน : ปริมาณของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ ดังนี้ สารรวม
ตะกอนโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 มิลลิลิตร:น้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 150 
มิลลิลิตร และสารละลายโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 มิลลิลิตร:น้ ามันล้างหมึก
พิมพ์  150 มิลลิลิตร 
 ขั นตอนที่ 4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรวมตะกอนก่อนและหลังการใช้สารรวม
ตะกอน บันทึกผลการทดลอง 

 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาปริมาณตะกอนน  ามนัล้างหมึกพิมพ์ 
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โดยการน าน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ ปริมาณ 20 ลิตร กรองด้วยผ้าขาวบาง แล้วน าไปช่ังตะกอนที่ได้ด้วยเครื่อง
ช่ังดิจิทัลได้ผลการทดลองดังตารางที่1  

ตารางที่ 1 ปริมาณและลักษณะตะกอนของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 

น  าหนักตะกอน 
ลักษณะตะกอน 

ขณะเปียก หลังตากระยะเวลา 12 ชั่วโมง 

7g. 5g. 

                     ผงสีเทาเข้ม 

///////จากการศึกษาการกรองน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ด้วยผ้าขาวบาง พบว่า น้ ามันล้างหมึกพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ระบบ
ออฟเซตจ านวน 20 ลิตร มีตะกอนที่กรองได้มีลักษณะเป็นตะกอนผงสีเทาเข้ม เมื่อช่ังน้ าหนักด้วยเครื่องช่ังดิจิทัล
พบว่าตะกอนของเสีย ขณะเปียกมีน้ าหนัก 7 กรัม และเมื่อน าไปตากแห้งในเวลา 12 ช่ัวโมง เหลือน้ าหนัก 5 กรัม 

2. การศึกษาประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนในน  ามันล้างหมกึพิมพ์ 
 การศึกษาประสิทธิภาพการตกตะกอนของการใช้สารเคมรีวมตะกอนสารปนเปื้อนในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 
โดยน าน้ ามันล้างหมึกพมิพ์ท่ีผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางมาวัดความขุ่นภายในระยะเวลา 1-12 ช่ัวโมง และ
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของความขุ่นท่ีเปลี่ยนแปลง ไดผ้ลการทดลองดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 ค่าความขุ่นและประสิทธิภาพการตกตะกอนของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์เมื่อตั้งท้ิงไว้ 1- 12 ช่ัวโมง 

 จากภาพท่ี 1 กราฟแสดงค่าความขุ่นของเสียหลังการกรองด้วยผ้าขาวบาง วัดความขุ่นพบว่าน้ ามันล้าง
หมึกพิมพ์มีค่าความขุ่นลดลงใน 1-3 ช่ัวโมงแรกคือ 30.0, 14.8 และ 5.8 NTU ตามล าดับ และมปีระสทิธิภาพในการ
ตกตะกอนของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 1-3 ช่ัวโมงแรกคิดเป็น 7.7%, 54.4% และ 80.3% ตามล าดบั หลังจากนั้นค่า
ความขุ่นมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเลก็น้อย เมื่อครบ 12 ช่ัวโมง มีค่าความขุ่น 4.2 NTU ประสิทธิภาพในการตกตะกอน
คิดเป็น 87.1% เนื่องจากลักษณะของตะกอนท่ีปนเปื้อนในน้ ามนัล้างเป็นสารให้สีประเภทผงสี (pigment) ที่มี
คุณสมบัตไิมล่ะลายในตัวท าละลายใดยังคงมีอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในน้ ามันลา้งท าให้ยังคงมีคา่ความขุ่นอยู ่
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ประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนในน  ามันล้างหมึกพิมพ์ 
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3. การศึกษาประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนในน  ามันล้างหมกึพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน 
 3.1 การศึกษาประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน ท า
การทดลองด้วยวิธีจาร์เทสต์ โดยน าน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ที่ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางและเติมสารรวมตะกอน คือ 
โพแทสเซียมอลูมิเนียม ซัลเฟต ความเข้มข้น 10 % แปรผันปริมาณในช่วง 2-20 มิลลิลิตร กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 1 นาที  ตั้งทิ้งไว้ 60 นาที วัดค่าความขุ่นและและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตกตะกอน ได้ผลการ
ทดลองดังภาพท่ี 2 

 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ค่าความขุ่นและประสิทธิภาพหลังจากเติมสารรวมตะกอน โพแทสเซียมอะลมูิเนียมซัลเฟต 
ความเข้มข้น 10 %และตั้งท้ิงไว้ 60 นาที 

 จากภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของความขุ่นที่ลดลงหลังใส่สารโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต ความ
เข้มข้น 10 %แปรผันปริมาณต่างกัน วัดค่าความขุ่นหลังตั้งทิ้งไว้ 60 นาที พบว่ามีค่าความขุ่นลดลงทุกอัตราส่วน 
หลังเติมสารรวมตะกอนลงไปมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 6.7 NTU เมื่อน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดความขุ่นโดย
พิจารณาค่าความขุ่นก่อนเติมสารรวมตะกอน และหลังการทดลองเมื่อตั้งทิ้งไว้ 60 นาที พบว่าเมื่อเติมโพแทสเซียม 
อะลูมิเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 10 % ปริมาณ 6 ml. มีประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนสูงที่สุดคือ 
61.8 % 
 3.2 การศึกษาประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ด้วยสารรวมตะกอน ท า
การทดลองด้วยวิธีจาร์เทสต์ โดยน าน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ที่ผ่านการกรองด้วยผ้าขาวบางและเติมสารรวมตะกอน คือ 
โพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 % แปรผันปริมาณในช่วง 2-20 มิลลิลิตร กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 1 นาที  ตั้งท้ิงไว้ 60 นาที วัดค่าความขุ่นและและวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการตกตะกอน ได้ผลการทดลองดัง
ภาพที3่ 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ค่าความขุ่นและประสิทธิภาพหลังจากเติมสารรวมตะกอนโพลิอลูมเินียมคลอไรด ์
ความเข้มข้น 10 %และตั้งท้ิงไว้ 60 นาที 

 จากภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ค่าเฉลี่ยของความขุ่นที่ลดลงหลังใส่สารละลายโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ความ
เข้มข้น 10% แปรผันปริมาณต่างกัน วัดค่าความขุ่นหลังตั้งทิ้งไว้ 60 นาที พบว่ามีค่าความขุ่นลดลงทุกอัตราส่วน 
หลังเติมสารรวมตะกอนลงไปมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 6.8 NTU เมื่อน ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการลดความขุ่นโดย
พิจารณาค่าความขุ่นก่อนเติมสารรวมตะกอน และหลังการทดลองเมื่อตั้งทิ้งไว้  60 นาที พบว่าเมื่อเติมโพลิ
อะลูมิเนียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10% ปริมาณ 8 ml. มีประสิทธิภาพการตกตะกอนของสารปนเปื้อนสูงที่สุดคือ 
86.8% 

4. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการรวมตะกอนก่อนและหลังการใช้สารรวมตะกอน 
การตกตะกอนของสารปนเปื้อนของน้ ามันล้างหมึกพิมพ์พบว่าเมื่อตั้งน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ทิ้งไว้ 60 นาที 

โดยพิจารณาจากค่าความขุ่น มีประสิทธิภาพในการตกตะกอน 7.7 % และเมื่อใช้สารเคมีรวมตะกอนคือ โพลิ
อะลูมิเนียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 10 % ปริมาณ 8 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการตกตะกอนสูงสุด 86.8 % และ 
โพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต ความเข้มข้น 10 เปอร์เซนต์ ปริมาณ 6 มิลลิลิตร มีประสิทธิภาพการตกตะกอน
สูงสุด 61.8 %  ดังภาพท่ี 4 
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการตกตะกอนของน้ ามันล้างหลงัจากเติมสารรวมตะกอนตั้งทิ้งไว้ 60 นาที 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ความขุ่นที่แขวนลอยในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ประกอบด้วยผงสีที่ไม่ละลายในตัวท าละลาย ขุยกระดาษ
แขวนลอยอยู่ในน้ ามันล้างการขจัดความขุ่นของของเสียจากการล้างหมึกพิมพ์เบื้องต้นสามารถท าได้โดยการกรอง
เพื่อแยกตะกอนของเสียที่มีขนาดใหญ่ออกหลังผ่านการกรองได้ตะกอนขณะเปียก จ านวน 7 กรัม แต่ยังพบตะกอน
ละเอียดที่ผ่านการกรองปะปนแขวนลอยอยู่ในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ท าให้น้ ามันมีลักษณะขุ่น เมื่อตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา  
1-12 ช่ัวโมง พบว่าความขุ่นมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องภายใน 3 ช่ัวโมงแรกและหลังจากตั้งไว้ 12 ช่ัวโมงพบว่า มีความ
ขุ่นลดลง วัดค่าความขุ่นเท่ากับ 4.2 NTU แสดงว่าสารแขวนลอยในน้ ามันล้างหมึกพิมพ์สามารถตกตะกอนได้แต่ต้อง
ใช้เวลาในการตกตะกอนมาก 
 ในการศึกษาประสิทธิภาพของสารรวมตะกอน 2 ชนิด  คือ การใช้สารละลาย โพแทสเซียมอะลูมิเนียม
ซัลเฟต ความเข้มข้น 10 % แปรผันปริมาณตามอัตราส่วน 2,4,6,8,10,12,14,16,18และ 20 มิลลิลิตร  ต่อ น้ ามัน
ล้างหมึกพิมพ์ 150 มิลลิลิตร ท าการทดลองโดยวิธีจาร์เทสต์ กวนเร็ว 120 รอบต่อนาที เป็นเวลา 1 นาที ตั้งไว้  60 
นาที พบว่าปริมาณ 6 ml ต่อปริมาตรน้ ามันล้างหมึกพิมพ์ 150 ml มีประสิทธิภาพการรวมตะกอนได้ดีที่สุด 
(61.8%) และในการใช้สารละลายโพลิอะลูมิเนียมคลอไรด์ความเข้มข้น 10 %  พบว่า ปริมาตร 8 ml ต่อปริมาณ
น้ ามันล้างหมึกพิมพ์  150 ml มีประสิทธิภาพการรวมตะกอนได้ดีที่สุด (86.8 %) จากผลการศึกษาในช่วงเริ่มต้นของ
การใส่สารรวมตะกอนน้ ามันล้างหมึกพิมพ์มีค่าความขุ่นค่อนข้างสูงและค่อยๆลดลงตามปริมาณสารรวมตะกอนและ
ระยะเวลาการตกตะกอน โดยปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียมากที่สุดคือชนิดและความเข้มข้นของ
สารสร้างตะกอน[5]  
 

ค าขอบคุณ 
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Not Fill 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 

PACl 86.3 85.0 77.2 86.8 70.5 65.5 58.0 79.1 72.5 67.1 

Alum 60.2 61.2 61.8 53.2 51.0 49.6 56.4 46.1 49.6 48.6 
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 การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่มอบทุนที่ใช้ในการ
วิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ขนิษฐา  เจริญลาภ ที่ให้ความอนุเคราะห์แนะน า และให้ค าปรึกษา
ในการด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ประทุมทิพย์  ปราบพาล 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือในการวิจัย คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ด้วยและขอขอบพระคุณบริษัท ทรินิตี้ พับลิชช่ิง จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์น้ ามันล้างตัวอย่างที่ใช้ใน
วิจัย  
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ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Biodegradable plate โดยใช้กากข้าวโพด 
 

Development of Biodegradable Plate Made From Corn Waste   
       

จันทนา สันทัดพร้อม1 อรอนงค์ ช่วยงาน1 ธนัญญา รัตนารักษ์1 เพลงพิณ เพียรภมูิพงศ์1 
Jantana Suntudprom1, Onanong Chauyngan1, Thananya Ratanunrat1, Plengpin Pienpompong1 

 
*1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
*744 ถนนสุรนารายณ์ อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสมีา 30000   xanta_na@yahoo.com  

 
บทคัดย่อ 

 ปัจจุบันปัญหาขยะได้ถูกจัดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปญัหาที่มีมากถึงวันละ 7,000 ตันต่อวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติก นับเป็นขยะหลักส าคญัที่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ า อากาศ อีกทั้งยังท าลายระบบ
นิเวศน์ ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐต่างให้ความส าคัญกับการลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะโฟมเพื่อการ
บรรจุอาหาร เนื่องจากโฟมสามารถอาจปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคมะเร็งสู่อาหาร ดังนั้นจึงมีการ
ส่งเสริมและรณรงคล์ดการใช้โฟมบรรจุอาหารด้วยการน าภาชนะที่ผลิตจากธรรมชาติมาใช้แทน จากท่ีมาและ
ความส าคญันี้ กอร์ปกับการพบเห็นขยะที่เกิดจากกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น กากข้าวโพด จึงน ามาสู่การ
ศึกษาวิจัยนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาภาชนะบรรจุทีส่ามารถย่อยสลายทางชีวภาพท่ีผลิตจากเศษเหลือกาก
ข้าวโพด  กระบวนการศึกษาพัฒนาเริ่มจากน ากากข้าวโพดเหลอืท้ิงจากผู้ประกอบการผลิตน้ านมข้าวโพดในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมามาล้างและอบท่ี 80C นาน 8 ชม. บดละเอยีดและท าการแยกขนาดกากข้าวโพด 
แล้วผสมกับตัวประสาน (แป้งมันส าปะหลัง)  แล้วขึ้นรูปด้วยความรอ้นที่ 150C นาน 5 นาที จะได้ชิ้นทดสอบ แล้ว
น าช้ินทดสอบที่ไดไ้ปทดสอบคุณสมบัติทางกล (แรงดึงและแรงกระแทก) และคณุสมบัติทางกายภาพ (ความ
หนาแน่นและการดดูซึมน้ า) แล้วพิจารณาคณุสมบัติต่าง ๆ เพื่อเลือกอัตราส่วนและขนาดของกากข้าวโพดที่
เหมาะสมในการพัฒนาเป็น biodegradable plate ต่อไป จากการศึกษาพัฒนาพบว่า ช้ินทดสอบที่มีกากข้าวโพด
เป็นส่วนผสมมาก จะได้ช้ินงานท่ีต้านทานแรงดึง แรงกระแทก และค่า Young’s modulus สูงกว่าตัวอย่างอื่นๆ 
กากข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่ มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของค่าความแข็งแรงกระแทกและค่าความหนาแน่น อีกทั้งยัง
มีสมบตัิการดูดซึมน้ าต่ า ขนาดของกากข้าวโพดที่เหมาะสมต่อกระบวนการอัดขึ้นรูป biodegradable plate คือ
กากข้าวโพดขนาด 1 มม. ทีอ่ัตราส่วนกากข้าวโพดต่อแป้งมันส าปะหลัง 50:50%wt. เนื่องจากจะท าให้ได้ชิ้นงานท่ี
ค่าการต้านแรงกระแทกได้สูงกว่าสัดส่วนอ่ืน ๆ 
 
ค าส าคัญ: ย่อยสลายทางชีวภาพ กากข้าวโพด คุณสมบัติทางกล คณุสมบัติทางกายภาพ พลาสติกโพลีสไตรีน 
 

ABSTRACT 
 Presently, garbage is the environmental problem which Thai Government is trying to 
overcome this problem. About 7,000 tons of garbage are producing daily resulting in water and air 
pollution including ecosystem depletion. Currently, Thai Government has been issued garbage 
management as a national term. Also, Thai Government encourages public to reduce the PS 
plastic usage because it is corned about carcinogen released by this plastic affecting consumer. 
Furthermore, public is focusing in biodegradable material that could replace plastic for daily life 
usage. Therefore, this study was conducted and aimed to developed biodegradable plate from 
corn waste. This waste is produced by corn milk processing which later would be thrown away as 
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garbage. Firstly, this corn waste was washed and dried at 80C for 8 hr. Then, it was grinded using 
food processor and sieved using sieves. There were 3 sizes of corn powder; 250 and 500 micron, 
and 1 mm. Later, these corn powders were produced specimens by mixing with cassava starch at 
two different ratios. These mixtures were heated at 150C for 5 min., and then cooled down. 
Later, these specimens were evaluated theirs mechanical (tensile and impact tests) and physical 
properties (density and water absorption tests). The results shown that high corn powder 
proportion samples displayed a high resistance during tensile and impact tests. Also, they had 
slightly higher Young’s modulus than others. The specimens made from a large corn particle 
resulted in increasing resistance of impact force and showing higher density with lower water 
adsorption rate. Summary, based on high resistance of impact force and lower water absorption 
properties, the suitable condition to develop biodegradable plate were 50:50 ratio with using of 1 
mm. diameter of corn powder. 
 
Keywords: biodegradable, corn waste, mechanical property, physical property, polystyrene 
plastic 

1. บทน า 
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันวิถีในการด าเนินชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไป การด ารงชีวิตที่ต้องเร่งรีบ ความจ าเป็นที่
ต้องมีภาระในการประกอบอาชีพเพื่อดูแลครอบครัว ท าให้ต้องมีการใช้ชีวิตนอกบ้าน ซึ่งน าไปสู่การใช้จ่ายไม่ว่าจะ
เป็น อาหารการกิน เครื่องใช้สอย เครื่องอุปโภคต่างๆ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก ง่ายต่อการใช้ชีวิต พลาสติก
จึงเป็นตัวเลือก ประเทศไทยมีปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากถึง 2.7 ล้านตัน หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน แบ่งเป็น
ถุงพลาสติกร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน หรือประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นขยะโฟมประมาณ 700,000 
ตัน ใช้เวลาย่อยสลายยาวนานถึง 450 ปี ทั้งนี้ พบว่าขยะพลาสติกร้อยละ 50 ถูกก าจัดไม่ถูกวิธี ที่ส าคัญขยะ
พลาสติกและโฟม (Polystyrene) หากใช้วิธีฝังกลบจะใช้พื้นที่มากกว่าขยะปกติถึง 3 เท่า หรือหากน าไปเผาท าลาย
จะท าลายสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เมื่อมุ่งเน้นไปท่ีบรรจุภัณฑ์อาหาร ประเทศไทยมีร้านอาหารเพิ่มขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะ
ในห้างสรรพสินค้า สถานท่ีท่องเที่ยว หรือตามตลาดทั่วไป การบรรจุอาหารของผู้ประกอบการร้านค้ายังคงใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุโฟม หรือพลาสติกสังเคราะห์ ซึ่งวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ หาก
แม้นย่อยสลายได้ จ าเป็นต้องใช้เวลาหลายร้อยปี ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้การน าโฟมมาบรรจุอาหารที่ร้อนหรือมีน้ ามัน สารประกอบเคมีในการผลิตโฟมจะถูกปลดปล่อยออกมา
จากโฟมปนเปื้อนไปในอาหารที่รับประทาน เมื่อมีการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเป็นระยะเวลานาน สารเคมี
เหล่านั้นจะสะสมและกลายเป็นสารก่อมะเร็ง (Carcinogen) ซึ่งสารเคมีเหล่านั้น ได้แก่ styrene phthalate และ 
benzene  
 อ้างถึงหนังสือ เลขที่ นม 0013.2/2559 เรื่อง งดการใช้โฟมบรรจุอาหารโดยมีเนื้อความว่า “ตามที่
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยได้ก าหนด เรื่อง ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ที่ให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ต้องถือ
ปฏิบัติและให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เนื่องจากปริมาณขยะประเภทโฟมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
จัดเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ” จากที่มาและความส าคัญนี้น ามาซึ่งแนวคิดในการน าเอาเศษวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการแปรรูปอาหารมาต่อยอดให้เกิดมูลค่า นั่นก็คือการน าเอาเศษกากข้าวโพด ที่เหลือใช้จากกระบวนการ
ผลิตน้ าข้าวโพดมาพัฒนาเป็นภาชนะบรรจุที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ จากการส ารวจเบื้องต้นท าให้ทราบข้อมูล
ว่า ผู้ผลิตน้ านมข้าวโพดในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ร้อยละ 75 มิได้น าเศษกากข้าวโพดไปใช้ประโยชน์แต่อย่าง
ใด ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการน าเศษกากข้าวโพดนี้มาผ่านกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่
สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล
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ในการด าเนินกิจกรรม งดการใช้โฟม polystyrene บรรจุอาหารภายในสถาบันการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์
เรื่องการรักษาสุขภาพ การลดปริมาณขยะ และยังสามารถเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่เศษวัสดุเหลือใช้ รวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมนโยบาย กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 การส่งเสริมการผลิตแบบยั่งยืน ด้านการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการและการใช้
ประโยชน์จากของเสียและวัสดุเหลือใช้ (By-product utilization management) อีกประการหนึ่งด้วย 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่า แต่ละปีมีขยะพลาสติกและโฟม 2.7 ล้านตัน ในจ านวนนี้เป็น

ถุงพลาสติกถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน ถุงพลาสติกเป็นขยะที่หาวิธีก าจัดยากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ถุงพลาสติกกบัขยะประเภทอ่ืนๆ การก าจัดถุงพลาสติกโดยวิธีฝังกลบ คาดว่าพลาสติกต้องใช้เวลาย่อยสลายไม่ต่ ากว่า 
400 ปี ท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านพื้นที่ฝังกลบและกลายเป็นมลภาวะในระยะยาว อีกทั้งพลาสติกไม่สามารถน าไปท า
เป็นปุ๋ยหมักได้เหมือนขยะจากของสด เศษอาหาร ใบไม้ กิ่งไม้ [4] 

หากน าขยะพลาสติกมาเผาท าลายจะได้แก๊ส CO2 ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก จนน าไปสู่ภาวะโลกร้อน 
แนวทางหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา คือ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ อย่างไรก็ตามระยะเวลาในการ
ย่อยสลายก็ยังแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยูก่ับชนิดของวัตถุดิบในการผลิต ขนาดของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลักษณะการใช้งาน 
และที่ส าคัญยังข้ึนกับพื้นที่ท่ีน าไปทิ้งหรือฝังกลบด้วย ถ้าน าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์แต่มีการจัดการหลังการ
ใช้งานท่ีไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจยังคงสภาพเป็นขยะพลาสติกที่ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยทั่วไป  
[1] ปัจจุบันมีการให้ความสนใจบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  โดยมีการรณรงค์การงดใช้โฟม 
polystyrene บรรจุอาหาร [3] ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์การใช้งานพลาสติกที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ 
ดังแสดงในรูปที่ 1 สัดส่วนการใช้งานบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพ หรือ Biodegradable packaging มีมากเป็น
อันดับหนึ่ง นั่นคือมีสัดส่วนการใช้ประโยชน์ถึงร้อยละ 66.5 และมีการน ามาใช้งานในด้านต่างๆ คือ การเกษตร 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ทางการแพทย์ และอื่นๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.5 [5] 

 
ภาพที่ 1 แผนภูมิสดัส่วนการน าพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพไปใช้ประโยชน์ด้านตา่งๆ ใน พ.ศ. 2559 

ที่มา: http://packaging.oie.go.th/admin_control/analysis_file/9321586074.pdf 

 ปัจจุบันมีงานวิจัยเกี่ยวกับการน าเศษเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น เศษล าต้นพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เปลือกห่อหุ้มผลิตผลทางการเกษตรไปผลิตชีวมวลได้อย่างมีประสิทธิภาพ [13,11,8,9] รวมถึงเศษวัสดุเหลือจาก
กระบวนการผลิตและแปรรูปอาหาร จากการศึกษาวิจัยเรื่องน้ านมข้าวโพดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของ
น้ านมข้าวโพด [2] พบว่าจากกระบวนการผลิตน้ านมข้าวโพด จะมีเศษวัตถุดิบจากกระบวนการแปรรูปเป็นจ านวน
มาก ซึ่งก็คือ กากข้าวโพด และจากการสอบถาม (ส ารวจเบื้องต้น) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมข้าวโพดเพื่อจ าหน่ายในเขต
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อ าเภอเมืองนครราชสีมา พบว่า 75% ของจ านวนผู้ผลิตไม่ได้น ากากข้าวโพดมาใช้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น และมีเพียง 
25% เท่านั้นท่ีน ากากข้าวโพดมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงโคเนื้อ  

ส่วนประกอบของเมล็ดข้าวโพด สามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) starch 71.7%, 2) cellulose, 2.4%, 3) 
hemicellulose 5.5%, 4) protein 10.3%, 5) oil 4.3%, 6) lignin 0.2%, 7) ash 1.4% และ อื่นๆ 4.2% [12] 
จะเห็นว่าส่วนประกอบท่ีละลายได้ในเมล็ดข้าวโพดจะถูกสกัดไปเป็นน้ านมข้าวโพด สิ่งที่เหลือการแปรรูป ส่วนใหญ่ 
คือ cellulose และ hemicellulose ซึ่งทั้งสองส่วนประกอบนี้มีคุณสมบัติในการเป็นตัวที่ท าให้เกิดโครงสร้างของ
เมล็ดข้าวโพด ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่ายผสานกันไปมา [15,7,14] ซึ่งหากน าเอาส่วนประกอบนี้มาเป็นส่วนประกอบ
หลักเพื่อใช้เป็นส่วนที่ท าให้เกิดโครงสร้างที่มีรูปร่างภาชนะบรรจุได้และสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [10] หรือ
น ามาใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสในอาหาร ก็นับว่าน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นการต่อยอดองค์ความรู้  
 จากการค้นคว้าพบว่ามีการน าเอากากข้าวโพดสดผสมผลิตภัณฑ์กุนเชียง และมีการศึกษาการปนเปื้อน
ทางชีววิทยาของการเสริมกากข้าวโพดสดในผลิตภัณฑ์กุนเชียง โดยมีการศึกษาความแตกต่างของลักษณะสี กลิ่นรส 
และเนื้อสัมผัสของกุนเชียงท่ีเสริมกากข้าวโพดสดภายหลังจากการแปรรูปน้ านมข้าวโพด ในระดับต่าง ๆ กันคือ 0 10 
15 และ 20% (สูตร 1 2 3 และ 4 ตามล าดับ) จากผลการศึกษาพบว่า สีของกุนเชียงเสริมกากข้าวโพด สูตร 1 2 
และ 3 มีค่าคะแนนสีไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญ (P≤0.05) ส่วนคุณภาพกลิ่นรสของ
กุนเชียงสูตรที่ 1 2 และ 3 มีค่าคะแนนกลิ่นรสไม่แตกต่างกัน แต่มีความแตกต่างกับสูตรที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญ 
(P≤0.05) ในส่วนของเนื้อสัมผัสของกุนเชียงทุกสูตรพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ผลจากการศึกษาจากการตรวจสอบ
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ พบเชื้อจุลินทรีย์ในกุนเชียงเสริมกากข้าวโพดสดในสูตรที่ 2 3 และ 4 รวมทั้งไม่พบยีสต์และรา
ในกุนเชียงท้ัง 4 สูตร ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อ สี และ กลิ่นรส ของกุนเชียงเสริมกากข้าวโพดสดไม่เกิน 20% [6] 

3. วิธีการวิจัย 
3.1. กากข้าวโพด 

กากข้าวโพดสดที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ านมข้าวโพดถูกน ามาล้างด้วยน้ าสะอาดเป็นเวลา 10 นาที และ
น าไปอบแห้งที่อุณหภมูิ 80C นาน 8 ชม. แล้วน าไปบดด้วยเครื่องป่ันเอนกประสงค์นาน 3 นาทีที่ความเร็ว
ระดับกลาง แล้วน ากากข้าวโพดบดร่อนด้วยตะแกรงร่อน 
3.2. อัตราส่วน กากข้าวโพด:แป้งมันส าปะหลัง 

กากข้าวโพดที่ไดจ้ากจะถูกผสมกบัแป้งมันส าปะหลังในอัตราส่วนตา่งๆ ตารางที่ 1 การเตรียมน้ าแป้งมนั
ส าปะหลังจะใช้แป้งมันส าปะหลังผสมกับน้ าเปล่าในอัตรา 1 : 4  

ตารางที่ 1 อัตราส่วนโดยร้อยละ(%wt.) ของผงกากข้าวโพด:แป้งมันส าปะหลัง 

ขนาดกากข้าวโพด ผงกากข้าวโพด (%wt.) 
 

แป้งมันส าปะหลัง (%wt.) 

250 ไมครอน 
50 50 

70 30 

500 ไมครอน 
50 50 

70 30 

1 มม. 
50 50 

70 30 

 
3.3. กระบวนการอัดขึ นรูปชิ นทดสอบมาตรฐาน  

จากอัตราส่วนแสดงในตารางที่ 1 เตรียมส่วนผสมให้ได้น้ าหนักสดุท้ายประมาณ 100-150g. เพื่อให้เพียงพอต่อ
การขึ้นรูปช้ินทดสอบ (ภาพที่ 2) เตรียมแม่พิมพ์และแผ่นรองแม่พิมพ์ส าหรบัอัดขึ้นรูป ตั้งค่าอุณหภมูิของเครื่องอดั
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ขึ้นรูปร้อนที่ 150C เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนข้ึนรูปนาน 30 นาที แล้วน าวัสดุที่ผสมเรียบร้อยแล้วมาใสล่งใน
แม่พิมพ์ แล้วอัดช้ินงานให้แน่นนาน 5 นาที น าแม่พิมพ์ที่อัดขึ้นร้อน มาอัดให้เย็นอีกครั้ง จะได้ช้ินทดสอบที่มขีนาด
ประมาณ 12×63x3 มม. ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D828-97 

ภาพที ่2  ช้ินงานเพื่อทดสอบคุณสมบัต ิ
3.4. การทดสอบคุณสมบัติทางกายและทางกล 

3.4.1. การทดสอบแรงดึง (Tensile test) 
การทดสอบคณุสมบัติการต้านแรงดึงทดสอบด้วยเครื่องทดสอบเอนกประสงค์ โดยมีเง่ือนไข คือ gauge 

length 50 มม. โหลดเซลล์ขนาด 5 kN และระยะห่างระหว่างท่ีจับยดึชิ้นทดสอบ 250 มม. 
3.4.2. การทดสอบแรงกระแทก (Impact test) 
การทดสอบการต้านทานแรงกระแทกโดยใช้เครื่องทดสอบความต้านแรงกระแทก (Basic Pendulum 

Impact Tester) ตามมาตรฐาน ASTM D256 โดยใช้เครื่องทดสอบแบบไอซอด (Izod test) ตีด้วยหัวค้อน 
(Hammer) ขนาด 2.7J 

3.4.3. การทดสอบความหนาแน่น (Density)  
การทดสอบความหนาแน่นจะค านวณจากความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักและปรมิาตร โดยชั่งน้ าหนักช้ิน

ทดสอบด้วยเครื่องช่ังความละเอียดสูง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง ส่วนปริมาตรของช้ินทดสอบสามารถค านวณไดจ้ากขนาด
จริงของช้ินทดสอบ 

3.4.4. การทดสอบการดูดซึมน  า (Water absorption test) 
เป็นการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 535 (1991) โดยการน าช้ินทดสอบช่ังน้ าหนักแล้วน าไปแชน่้ าที่

ปราศจากไอออน (Deionized water) เป็นเวลา 60 นาที โดยให้น้ าท่วมช้ินทดสอบขณะทดสอบ และช่ังน้ าหนัก
หลังจากครบก าหนดเวลาอีกครั้ง ค่าปริมาณการดดูซึมน้ าจะค านวณจากอตัราส่วนน้ าท่ีช้ินทดสอบดูดซมึไวต้่อ
น้ าหนักช้ินทดสอบ  
3.5. การขึ นรูปชิ นงาน 

การขึ้นรูปช้ินงาน biodegradable plate จะใช้พิมพ์ปูนปาสเตอร์ ซึ่งขนาดของช้ินงานท่ีได้จะมี  100 มม. 
สูง 10 มม. ขั้นตอนในการขึ้นรปูเริ่มจากการเตรียมส่วนผสมต่างที่อุณหภูมิ 70±2C แล้วเทใส่พิมพ์ตัวเมียที่ท าให้
ร้อนก่อนท่ี 100C นาน 30 นาที ซึ่งรองพิมพ์ด้วยผ้าตาช่ายไนล่อน เกลี่ยให้ท่ัวแล้วประกบด้วยพิมพ์ตัวผู้ แล้วอบท่ี
อุณหภูมิ 100C นาน 5 ชม. น าออกมาทิ้งให้เย็นที่อุณหภมูิห้อง แลว้น าช้ินงานออกจากพิมพ์ 
3.6. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ค่าตัวแปรศึกษาของการออกแบบทดลอง มีการทดสอบจ านวน 5 ซ้ า น าไปค านวณค่าความส าคัญทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป และแสดงความส าคัญทางสถิติด้วย ค่าเฉลี่ย±SD 

ผลการวิจัย 
ผงกากข้าวโพดที่ผลิตได้มจี านวน 3 ขนาด และได้ถูกน าไปผสมที่อัตราส่วนตา่ง (ตารางที่ 1) แล้วน ามาขึ้นรูป

เป็นช้ินทดสอบ เพื่อน าไปทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่ การทดสอบแรงดึงและการทดสอบแรงกระแทก และน าไป
ทดสอบคุณสมบตัิทางกาย คือ ความหนาแน่นและความสามารถในการดูดซมึน้ า  
1. คุณสมบัติทางกล 
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จากการศึกษาพบว่าความสามารถของช้ินทดสอบต่อแรงดึง อยู่ระหว่าง 20-35 Pa (ภาพที่ 3) โดยจะสังเกตุว่า
ในแต่ละตัวอยา่งค่าความสามารถต้านแรงดึงมีค่า SD ที่ใกล้เคียงกัน แต่ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างที่มีกากข้าวโพด 50%
โดยรวมมีค่าน้อยกว่าตัวอย่างที่มีกากข้าวโพด 70% ขนาดของกากข้าวโพดมีผลต่อความสามารถต้านแรงดึงเช่นกัน 
กล่าวคือ กากข้าวโพดที่มีขนาด 250 ไมครอนสามารถต้านแรงดึงได้มากกว่ากากข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่กว่า ใน
ภาพรวมอาจกล่าวได้ว่า ในทุกตวัอย่างมีความสามารถต้านทานแรงดึงได้ใกล้เคยีงกัน เมื่อพิจารณาจากค่า SD 
ความสามารถตา้นแรงกระแทกของช้ินทดสอบอยู่ในระดับใกลเ้คียงกนั คือ มีค่าอยู่ระหว่าง 2-3 J/mm2

 อาจจะกล่าว
ได้ว่าในภาพรวมทุกตัวอย่างมีความสามารถต้านทานแรงกระแทกใกล้เคียงกัน ส่วนค่า Young’s modulus ของทุก
ช้ินทดสอบมีค่าน้อยกว่า 0.05 Pa (0.025-0.04 Pa) (ภาพที่ 4) โดยที่ค่าเฉลี่ยของตัวอย่างช้ินทดสอบที่มีกากข้าวโพด
เป็นส่วนผสม 70% มีค่าสูงกว่า  ตัวอย่างช้ินทดสอบที่มีกากข้าวโพดเป็นส่วนผสม 50% และตัวอย่างช้ินทดสอบที่
ผลิตจากกากข้าวโพดที่มีขนาด 250 ไมครอน จะมีค่า Young’s modulus สูงที่สุด   
 

 
ภาพที่ 3 คุณสมบตัิทางกลด้านแรงดึง (แทบสีทึบ) และแรงกระแทก (แทบสีระบาย) ของช้ินทดสอบที่ผลิตจากกาก
ข้าวโพด 
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ภาพที่ 4 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่า Young’s modulus ของช้ินทดสอบที่ผลติจากกากข้าวโพดต่างๆ 
2. คุณสมบัติทางกายภาพ 

ความหนาแน่นและการดูดซมึน้ าของช้ินทดสอบที่ผลิตจากสัดส่วนต่างๆ โดยใช้ผงกากข้าวโพดทีม่ีขนาดต่างกัน 
แสดงดังภาพท่ี 5 จากการศึกษาพบว่าช้ินทดสอบที่ผลติจากส่วนผสมที่มีกากข้าวโพด 70% มีค่าเฉลี่ยความหนาแน่น
สูงกว่าช้ินทดสอบที่ผลิตจากส่วนผสมที่มีกากข้าวโพด 50% และช้ินทดสอบที่ผลิตจากกากข้าวโพดที่มขีนาด 1 มม. 
มีค่าเฉลีย่ของความหนาแน่นสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช้ินทดสอบที่ผลิตจากกากข้าวโพดที่มีขนาดเลก็กว่า ส าหรบั
ความสามารถในการดูดซมึน้ า พบว่าในช้ินทดสอบที่ผลิตจากส่วนผสมที่มีกากข้าวโพด 50% จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าช้ิน
ทดสอบที่ผลิตจากส่วนผสมที่มีกากข้าวโพด 70% เล็กน้อย และในช้ินทดสอบที่ผลติจากกากข้าวโพดที่มีขนาด 250 
ไมครอนจะมีค่าเฉลีย่ของการดูดซมึน้ าสูงกว่าช้ินทดสอบที่ผลิตจากกากข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

 
ภาพที่ 5 ความสมัพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่น (แทบสีทึบ) และการดูดซึมน้ า (แทบสรีะบาย) ของช้ินทดสอบที่
ผลิตจากกากข้าวโพดทีส่ัดส่วนต่างๆ 
3. การขึ นรูปชิ นงาน biodegradable plate 

ผลจากการทดสอบคุณสมบตัิทางกลและทางกายภาพ พบว่าสัดส่วนท่ีเหมาะสมในการพัฒนาภาชนะย่อยสลาย
ทางชีวภาพจากกากข้าวโพดที่มีขนาด 1 มม. และสัดส่วนกากข้าวโพด:แป้งมันส าปะหลัง คือ 50:50 (%wt.) เป็น
เงื่อนไขที่ดีที่สุด เนื่องจากจะได้ช้ินงานท่ีจะมีความสามารถในการตา้นแรงกระแทกได้สูงกว่า และมกีารดูดซมึน้ าได้
น้อยกว่าสัดส่วนอ่ืนๆ ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้ได้ให้ความส าคัญกับความสามารถทั้งสองด้านนี้เป็นหลัก เมือ่พิจารณาจาก
คุณสมบัติตา่งๆ จึงได้ท าการผลิตช้ินงาน ภาพที่ 6 แสดงช้ินงานพัฒนาได้และตัวอย่างการใช้งาน 
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ภาพที่ 6 biodegradable plate (บน) และการทดลองใช้บรรจุอาหารแห้ง (ล่าง) 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

ช้ินทดสอบที่มีกากข้าวโพดเป็นส่วนผสมมาก และโดยเฉพาะมสี่วนผสมของกากข้าวโพดขนาดเล็ก ช้ินงานจะ
มีความต้านแรงดึง แรงกระแทก และค่า Young’s modulus สูงกว่าตัวอย่างอ่ืนๆ ขนาดกากข้าวโพดที่มีขนาดใหญ ่
มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของความแข็งแรงต่อกระแทกและความหนาแน่น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติการต้านทานการ
ดูดซึมน้ าของช้ินงานให้ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งขนาดของกากข้าวโพดที่เหมาะสมต่อกระบวนการอดัขึ้นรูป คือขนาดผง
กากข้าวโพด 1 มม.  

ช้ินทดสอบที่ผลติจากส่วนผสมที่มกีากข้าวโพดในสัดส่วนท่ีมากจะมคีวามหนาแน่นสูง และจะดูดซมึน้ าได้น้อย
กว่าช้ินทดสอบที่ผลติจากส่วนผสมที่มีกากข้าวโพดน้อยกว่า และถา้ช้ินงานท่ีผลิตจากกากข้าวโพดทีม่ีขนาดเล็กและมี
ปริมาณมากจะมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับช้ินทดสอบทีผ่ลติจากกากข้าวโพดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น แต่จะมีอัตราการดูด
ซึมน้ ามากกว่า อาจเนื่องมาจากพืน้ท่ีผิวจ านวนมากของกากข้าวโพดที่มีขนาดเล็ก ท าให้เกิดรูพรุนมากจึงดูดซึมน้ าไว้
ได้มาก การเพิ่มขึ้นของปริมาณผงกากข้าวโพด ส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของวัสดุ มีค่าเพิ่มขึ้น และมีค่าการ
ต้านทานการดดูซึมน้ าของวัสดุมากข้ึนไปด้วย แตเ่มื่อลดปรมิาณกากข้าวโพดลง ท าให้มีค่าการต้านแรงกระแทกได้
มากกว่า ดังนั้นอัตราส่วนกากข้าวโพดต่อแป้งมันส าปะหลังที่เหมาะสมต่อกระบวนการพัฒนาขึ้นรูป biodegradable 
plate คือ 50:50 (%wt.) โดยใช้กากข้าวโพดขนาด 1 มม.ซึง่สามารถเป็นภาชนะที่จะถุกน ามาใช้ในการบรรจุ
อาหารแห้งได้เป็นอย่างดี และสามารถท่ีจะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรบัาการวจิัยในอนาคต คณะผู้วิจัยขอแนะน าว่าเนื่องจากภาชนะย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพท่ีได้จากการทดลองยังมีขอ้จ ากัดทางด้านการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่มคีวามช้ืนในปริมาณมาก จึงควร
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกีย่วกับสารเตมิแต่งท่ีมีสมบัติในการทนต่อน้ า หรือศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเคลือบผิวภาชนะ
ด้วยวัสดยุ่อยสลายได้ทางชีวภาพ พิมพ์ที่ใช้ควรเป็นสแตนเลสเพือ่ช่วยในการขึ้นรูปไดด้ี และควรศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเส้นใย เพื่อเพิม่ในส่วนผสมเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่ภาชนะ  
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บทคัดย่อ 

ตลาดข่าเหลืองในประเทศไทยก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ความต้องการบริโภคมีทั้งจากตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ เช่น จีนและตะวันออกกลาง เพราะข่าเหลืองของไทยมีคุณสมบัติที่ดีเช่น ไม่เผ็ดมาก หอม เนื้อไม่
เป็นเสี้ยน มีสารต้านอนุมูลอิสระ ข่าเหลืองมีอัตราการหายใจต่ า แต่ก็มีอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องเพียงแค่ 7 
วัน ดังนั้นการส่งออกจึงมีข้อจ ากัดและยังขาดข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้จึ งจัดท างานวิจัยขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยึดอายุข่าเหลืองด้วยการแช่น้ าอุ่นและบรรจุด้วยสภาพบรรยากาศดัดแปลง เก็บรักษาที่ 
15°C ข่าเหลืองสุขภาพดีจากแปลงปลูกถูกล้างท าความสะอาดและตัดแต่ง แช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 10 และ 20 นาท ี
บรรจุถุง PP ผนึกแบบ ±สูญญากาศ เก็บรักษาจนกว่าจะแสดงอาการเน่าเสีย ทุกๆ 3 วันมีการสุ่มตัวอย่างทดสอบ
เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ น้ าหนัก สี (L* a* b* c* h°) ความแน่นเนื้อ และ pH พบว่ามีการสูญเสียน้ าหนักต่ าหาก
แช่น้ าอุ่นไม่เกิน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ หากบรรจุแบบ +สูญญากาศพบในอัตราสูงและความแน่นเนื้อ
ลดลงและมีอายุสั้น การแช่น้ าอุ่นไม่เกิน 10 นาที ท าให้มีสีสว่าง (L*) ขึ้นกว่า control แต่ความสว่างลดลงมากใน
ตัวอย่างที่บรรจุแบบ +สูญญากาศ การเปลี่ยนแปลงค่า a* สูงเมื่อแช่น้ าอุ่นนานไม่เกิน 10 นาที บรรจุ +สูญญากาศ 
การแช่น้ าอุ่นไม่เกิน 10 นาที ส่งผลให้ข่าเหลืองมีสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น และพบว่าความเข้มของสี (c*) เพิ่มสูงขึ้น
หลังจากที่มีเก็บรักษาได้ 12 วันในข่าเหลืองที่มีการบรรจุแบบ ±สูญญากาศ การแช่น้ าอุ่นนาน ๆ ส่งผลให้ค่า h° 
ลดลง ส่วนการบรรจุแบบ +สูญญากาศไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง h° ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา ค่า pH มีการ
เปลี่ยนแปลงใกล้เคียงกัน จากการศึกษาน้ีสรุปได้ว่าการจุ่มน้ าร้อนท่ี 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ จะ
สามารถช่วยยึดอายุข่าเหลืองได้นานถึง 24 วัน ที่อุณหภูมิ 15°C โดยที่ข่าเหลืองยังมีสีเหลืองและเนื้อข่ายังแข็งอยู่ 

ค าส าคัญ: ยืดอายุ ข่าเหลือง บรรยากาศดัดแปลง แช่น้ าอุ่น แน่นเนื้อ 
 

ABSTRACT 
 Thai yellow galangal production is demanded from foreign countries such as China and 
Middle-Asia country due to its aroma, less fiber, less spice and nutraceutical properties. Despite, 
yellow galangal is non climacteric plant, it has a short life at room temperature storage. 
Additionally, there is a limit number of related research, hence, this study was conducted and 
aimed to extend shelf life yellow galangal using intermittent warming (IW) (40°C for 0, 10 and 20 
min.) and store at low temperature (15°C) in the polypropylene (PP) w/wo vacuum pack. Fresh 
and absent from disease yellow galangal was harvested from local farm, and then they were 
washed and trimmed, packed in PP w/wo vacuum conditions. They were stored at 15°C until 
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they presented rot and spoil. During storage, changes of weight loss, colour (L*, a*, b*, c*, h°), 
firmness and pH were determined at 3 days interval. The results showed that low percentage of 
weight loss was found from 10-min. IW wo-vac. condition. This sample had longer shelf life (24 
days) than other samples. Also, the lightness of this sample was higher than control. Reduction of 
lightness was found in w-vac. condition. Increasing of a* was showed by samples dipped less 
than 10 min., w-vac. packs. Interestingly, the 10 min. IW treatment resulted in increasing 
yellowness and chroma after 12 days of storage. However, longer dip resulted in reduction of h° 
and packing condition did not affect h° value. pH of all samples showed changes with similar 
trends. Summary, IW at 40°C for 10 min., wo-vac. pack was the best condition to extend shelf life 
yellow galangal for 24 days at 15°C storage. The final appearance of yellow galangal was 
acceptable quality in term of with yellowing skin and firm texture. 
 
Keywords: extend shelf-life, galangal, modify atmosphere, intermittence warming, firmness 

 
บทน า 

ณ สถานการณ์ปัจจุบันความต้องการข่าเหลืองมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น เนื่องด้วยคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว เช่น 
เวลาน าไปปรุงอาหาร ข่าเหลืองมีสีที่สวยกว่าข่าหยวก (ซึ่งข่าหยวกจะมีสีขาว)  รวมถึงการน าข่าเหลืองไปท าน้ าพริก
แกงประเภทต่างๆ ซึ่งจะได้น้ าพริกแกงที่มีความหอม ไม่เผ็ดมากเกินไป และข่าเหลืองยังมีเนื้อท่ีไม่เป็นเสี้ยน ท าให้ได้
น้ าพริกที่มีเนื้อเนียน [1] นอกจากนั้นแล้วข่าเหลืองยังถูกน าไปใช้ปรุงเพื่อผลิตยาสมุนไพร ด้วยสรรพคุณทางยา 
กล่าวคือมีสารบ ารุงร่างกายที่ส าคัญหลายชนิด รวมทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ข่าเหลืองถูกน าไปใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น โรงงานบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปและโรงงานผลิตน้ าพริกแกงปรุงส าเร็จ [3] ใน
ภูมิภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น มีต้องการข่าเหลืองถึงปีละ 400 ไร่ แต่ก าลังการผลิตยังไม่
ถึง 100 ไร่ เพื่อรองรับตลาดใหม่ในภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นตลาดที่มีการผลิตเวชภัณฑ์ [1] 

ผู้ประกอบการผลิตข่าเหลืองซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้รับซื้อข่าเหลืองรายใหญ่รายหนึ่งในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันพื้นที่ปลูกภายในจังหวัดนครราชสีมาได้ครอบคลุมทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
400 ไร่ การซื้อขาย ณ ตลาดสุรนคร อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกและค้าส่งที่ใหญ่แห่งหนึ่ง
ของอีสานตอนล่าง มีราคาจ าหน่ายข่าเหลืองอยู่ที่กิโลกรัมละ 25 บาท ความต้องการตลาดข่าเหลืองขยายเพิ่มมาก
ขึ้นและต่อเนื่องตามล าดับ ส่งผลให้ปริมาณข่าเหลืองที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันตลาดข่าเหลืองยัง
เปิดกว้างสู่ตลาดส่งออกซึ่งประเทศที่มีความต้องการสูง ในขณะนี้ คือ ลาว ญี่ปุ่น จีน และกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง กลุ่มผู้ผลิตข่าเหลืองโคราชรายนี้ก าลังจะขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน แต่ประสบกับอุปสรรคใน
การขยายตลาด กล่าวคือยังขาดความรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยที่ช่วยแนะน าวิธีและเทคนิคการปฏิบัติหลังการ
เกี่ยว เพื่อช่วยยืดอายุเก็บรักษาให้นานยิ่งขึ้น ปัจจุบันหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว ข่าเหลืองจะถูกตัดแต่ง ล้างท าความ
สะอาด และถูกบรรจุลงในถุงใสขนาด 5 กิโลกรัมแบบมีรูเปิด ซึ่งข่าเหลืองมีอายุเก็บรักษาที่อุณหภูมิปกติได้เพียง 7 
วันเท่านั้น ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงความต้องการขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดอาเซียน ข่าเหลืองจ าเป็นต้องมีอายุเก็บรักษาได้
นานกว่า 7 วัน เนื่องจากระยะทางในการขนส่งไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นตลาดจากกลุ่มประเทศตะวันออก
กลางและยุโรป (บทสัมภาษณ์ส่วนตัว, 2559) 

ด้วยเหตุความต้องการด้านวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและโอกาสในการศึกษาวิจัยซึ่งสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่มีอยู่ 
เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคการจุ่มน้ าร้อน เลือกสภาพบรรจุที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษา
ข่าเหลืองเพื่อรองรับการขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย และอื่นๆ ในการเพิ่มโอกาสทางการค้า 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
พบการศึกษายืดอายุการเก็บรักษาข่าอ่อนพร้อมบริโภคด้วยสารส้ม และ/หรือโซเดียมเมตาไบซัลไฟต ์

ร่วมกับการใช้สภาพดัดแปลงบรรยากาศถุง Polypropylene (PP) แบบสูญญากาศ พบว่าข่าอ่อนท่ีผ่านการแช่
สารละลายสารส้มร่วมกับโซเดียมเมตาไบซัลไฟต์ มีอายุการเก็บรักษามากที่สุดคือ 15 วัน ที่อุณหภูมิ 5C ส่วนการ
เก็บรักษาในสภาพดัดแปลงบรรยากาศท าให ้O2 ลดลง 2-6% และ CO2 เพิ่มขึ้น 8-10% [6] 

เทคนิคการจุ่มน้ าร้อนได้ถูกน ามาใช้ในการลดปฏิกริิยาเคมี ที่จะเกิดขึ้นภายในผลิตผลเกษตรหลังจากท่ีมี
การเก็บเกี่ยวมาแล้ว ผลไม้หลายประเภทเกิดสีน้ าตาลหลังจากเก็บเกีย่วหรือมีการตัดแต่ง เช่น ลิ้นจี่ แอ๊ปเปิ๊ล มะม่วง 
มะพร้าว ฝรั่ง ละมุด เป็นต้น ปฏิกิริยาสีน้ าตาลนี้เกดิขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของ Polyphenol oxidase (PPO) 
การท างานของเอนไซม์ชนิดนี้จะมมีากที่สุดที่อุณหภูมิ 70C อย่างไรก็ตามในการใช้ความร้อนสูง (≥90C) สามารถ
ช่วยยับยั้งการท างานของ PPO ได ้[8] มีรายงานการจุ่มน้ าร้อนในฝรัง่แป้นสีทอง โดยน าฝรั่งล้างด้วยสารละลายเกลือ 
(NaCl) ทีค่วามเข้มข้น 200 mMol. และจุ่มในน้ าร้อนอุณหภูมิ 30 40 และ 50C เป็นเวลา 0 10 20 30 และ 60 
นาที จากนั้นน าไปแช่ในน้ าเย็น 5C นาน 5 นาที ผึ่งให้แห้งและน าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 13C เป็นเวลา 30 วัน 
วิเคราะหค์ุณภาพทุก 5 วัน พบว่าการจุ่มน้ าร้อนอุณหภูมิ 40C สามารถลดเปอรเ์ซ็นต์การสญูเสียน้ าหนักผลและลด
เปอร์เซ็นต์การเกดิโรคได้ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา และพบว่าการจุ่มน้ าร้อนท่ีมีอุณหภูมิ 50C ท าให้เกิดสี
น้ าตาลที่เปลือกของผลฝรั่ง การศกึษานี้ยังรายงานอีกว่าการจุ่มนาน 10 นาทีที่อุณหภูมิ 40 และ 50C มีผลในการ
ช่วยรักษาคุณภาพของผลได้ดีในระหว่างการเก็บรักษา [4] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้า ซึ่งศึกษาในมะเขือเทศ
โดยการจุ่มมะเขือเทศที่อุณหภูม ิ42.5C นาน 30 นาที ก่อนการบรรจุถุง low density polyethylene (LDPE) 
(หนา 0.02 mm.) สามารถยดึอายุการเก็บรักษามะเขือเทศได้ 14 วันท่ีอุณหภูมิเกบ็รักษา 10C ทั้งนี้การจุ่มน้ าร้อน
สามารถลดการตดิเช้ือ การแตก และการเน่าเสียได้เป็นอย่างดี [7] 

ถุง Polyethylene (PE) ความหนา 90 m. ถูกน ามาบรรจุหัวแก่นตะวันสด เพื่อศึกษาการเปลีย่นแปลง
องค์ประกอบทางเคมีและกายภาพหลังการเก็บเกีย่ว โดยบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม เก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ -18 4 และ 
29±2C พบว่าหัวแก่นตะวันสดมอีายุการเก็บรักษา 4-7 วัน ทีอุ่ณหภูมิ 29±2C มีการเน่าเสียจากราสีขาวและเกิด
การงอก ส่วนการเก็บรักษาท่ี -18 และ 4C พบว่าปริมาณความชื้น ฟรุคแทนของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ไม่
เปลี่ยนแปลง แต่น้ าหนักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในทางกลบักัน L* และ b* และความแน่นเนื้อ ลดลงอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติ [5] 

พบการรายงานผลของอุณหภูมิและการระบายอากาศในบรรจภุัณฑท์ี่มีต่อคุณภาพของหัวแก่นตะวัน โดยมี
การบรรจุในถุง PE ขนาด 5×8 นิ้ว เจาะรู  0.5 cm. จ านวน 0 4 8 รู เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 5C และอุณหภูมิห้อง 
(28±2C) พบว่าหัวแก่นตะวันท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิห้องมีการเสื่อมสภาพที่เร็ว ส่วนแก่นตะวันท่ีเกบ็ในถุงไม่เจาะรู
เกิดการงอกและเน่าเสียในสปัดาหท์ี่ 2 แบบเจาะรู 4 และ 8 รู สามารถยืดอายุการเกบ็รักษาได้ 7 และ 4 สัปดาห ์
ตามล าดับ ส่วนการเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 5C ช่วยยืดอายุการเกบ็รักษาได้นานกว่า 10 สัปดาห ์ โดยไมม่ีการ
เสื่อมสภาพ [2] 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่อนข้างน้อย ข้อมูลการศึกษาและวิจยัเกี่ยวกับข่า
เหลืองยังพบเห็นได้ในจ านวนจ ากดั ข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลของผลิตผลเกษตรประเภทอ่ืนๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า การ
จุ่มน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 40C และการใช้ถุงพลาสติกประเภท LDPE PP ร่วมกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า สามารถ
ช่วยยืดอายุเก็บเกีย่วผลผลิตทางการเกษตรได้ 

 
วิธีการวิจัย 

1. การเตรียมตัวอย่างข่าเหลือง 
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ข่าเหลืองอายุ 8-10 เดือนถูกเก็บเกี่ยวจากไร่ของเกษตรกรจาก อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา น ามาล้างท า
ความสะอาดเศษสิ่งเจือปนและตัดแต่ง ข่าเหลืองที่สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคและไม่เกิดเช้ือราได้ถูกคัดเลือกเพื่อ
ท าการศึกษาวิจัย ข่าท่ีมีคุณภาพดีถูกล้างด้วยน้ ากลั่นและผึ่งให้แห้ง แต่ละตัวอย่างมีน้ าหนัก 300±10 กรัม 
2. วิธกีารศึกษาทดลอง 

2.1. Control ข่าเหลืองจากข้อ 1 ถูกบรรจุถุง PP จ านวน 300±10 กรัม ปิดผนึกด้วยขดลวดความร้อน แลว้

น าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 15C และอุณหภูมหิ้องปกติ (35C)  
2.2. น  าอุ่น+สภาพบรรยากาศดัดแปลง ข่าเหลืองจากข้อ 1 ถูกน ามาแช่น้ าอุ่นท่ีอุณหภูมิ 40C นาน 0 10 20 

นาที หลังจากนั้นลดอณุหภมูิลงด้วยน้ าสะอาดนาน 10 นาที เพื่อลดผลกระทบของ heat residue ต่อ
เนื้อเยื่อข่าเหลือง และผึ่งให้แห้ง บรรจุถุง PP จ านวน 300±10 กรัม ปิดผนึกแบบ ± สญูญากาศ แล้ว

น าไปเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิ 15C และอุณหภูมหิ้องปกติ (35C) 
3. คุณภาพข่าเหลืองขณะเก็บรักษา 

3.1. น  าหนัก ทุก 3 วันระหว่างการเก็บรักษา มีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก และแสดงค่าการ
เปลี่ยนแปลงน้ าหนักเป็นร้อยละ 

3.2. สี (L a* b* c* h) ถูกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 3 วันตลอดการเก็บรักษา ด้วยเครื่อง 
Spectrophotometer โดยก าหนดจุดวัดสี จ านวน 5 จุดบนแง่งข่า และมีการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของสี ณ จุดเดิมตลอดการเกบ็รักษา 

3.3. ความแน่นเนื อ (Firmness) การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของข่าเหลืองตลอดการเก็บรักษาถูก
ตรวจสอบทุก 3 วัน ด้วยเครื่อง Texture analyzer โดยใช้หัวกดชนิดหัวตัด ขนาด 8 มม. ท าการวัด
จ านวน 5 จุดบนแง่งข่าเหลือง 

3.4. pH การเปลี่ยนแปลงค่า pH ของข่าเหลืองตลอดการเก็บรักษาถูกตรวจสอบทุก 3 วัน ด้วยเครื่องวัด pH 
โดยมีการสกัดน้ าข่าเหลือง จ านวน 20 มล.ต่อการวัดแต่ละครั้ง 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ค่าตัวแปรศึกษาของการออกแบบทดลอง มีการทดสอบจ านวน 5 ซ้ า น าไปค านวณค่าความส าคัญทางสถิติด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป และแสดงความส าคัญทางสถิติด้วย ค่าเฉลี่ย±SE 

ผลการวิจัย 
1. สูญเสียน  าหนกั (Weight loss, %) 

ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ า นาน 24 วัน โดยจะสังเกตุได้ว่า 
ตัวอย่างทดสอบสามารถเป็น 2 กลุ่มชัดเจน เมื่อเทียบ control ซึ่งท้ังสองกลุ่มมีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักท่ีค่อนข้าง
แตกต่าง (ภาพที่ 1) กล่าวคือ ตัวอย่างทดสอบกลุ่มแรกมีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักท่ีค่อนข้างต่ าและคงท่ี ส่วนกลุ่มที่
สอนมีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักท่ีค่อนข้างสูงและเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ตัวอย่างทดสอบที่มีร้อยละการสูญเสียน้ าหนักต่ าและใกล้เคียงกับ control คือ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่นนาน 
10 และ 20 นาที ปิดผนึกแบบ –สูญญากาศ และ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่นนาน 0 นาที ปิดผนึกแบบ +สูญญากาศ 
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ซึ่งมีค่าการสูญเสียน้ าหนักน้อยกว่า 4% โดยเฉลี่ยในภาพรวมและค่าค่อนข้างใกล้เคียงกับ control ซึ่งมีร้อยละการ
สูญเสียน้ าหนัก ณ วันสุดท้ายของการเก็บรักษาประมาณ 3% ตลอดการเก็บรักษายังพบว่า ในตัวอย่างที่มีการแช่
น้ าอุ่น นาน 20 นาที ปิดผนึกแบบ –สูญญากาศ และ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่นนาน 0 นาที ปิดผนึกแบบ +
สูญญากาศ มีอายุการเก็บรักษา 15 และ 18 วัน ตามล าดับ 

 
ภาพที่ 1 ร้อยละการสูญเสียน้ าหนักในข่าเหลืองที่ไดร้ับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานต่างกัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
15°C นาน 24 วัน 
2. การเปลี่ยนแปลงค่าสี (Color) 

2.1. ความสว่าง (Lightness, L*) 
การเปลีย่นแปลงความสว่างในตัวอย่างทดสอบที่ผ่านการแช่น้ าอุ่นเป็นเวลานานตา่งกัน พบว่าค่าความ

สว่างจะอยู่ในช่วง 55-78 โดยที่ตลอดการเก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ 15°C นาน 24 วัน ความสวา่งของข่าเหลืองมีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก (ภาพที่ 2) อย่างไรก็ตามในช่วง 3 แรกของการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงความสว่าง
สามารถแบ่งเป็นสองกลุม่ชัดเจน กล่าวคือ กลุ่มแรก ความสว่างลดลงเล็กน้อยในตัวอย่าง คือ control รวมถึง
ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ และ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 
นาที บรรจุแบบ +สูญญากาศ ส าหรับกลุม่ที่สอง พบว่าความสว่างเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ ตัวอย่างท่ีมีการแช่
น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาท ีบรรจุแบบ –สูญญากาศ และ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที 
บรรจุแบบ +สูญญากาศ อย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงความสว่างระหว่างการเก็บรักษา 6 วันแรกในตัวอย่าง
ที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ หลงัจากเก็บรักษาได้ 6 วัน ตัวอย่างทดสอบทั้งหมดมี
ค่าความสว่างลดลงอย่างต่อเนื่อง ในตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ +สูญญากาศ มีการ
เปลี่ยนแปลงความสว่างที่มีความแปรปรวนค่อนข้างมาก และมีอายุเก็บรักษาสั้นกว่า control กล่าวคือ สามารถเก็บ
ได้นาน 21 วัน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความสว่างในข่าเหลืองที่ได้รับการแช่น้ าอุน่ เป็นเวลานานต่างกัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 
15°C นาน 24 วัน 

2.2 ค่า a* 

การเปลีย่นแปลงค่า a* ค่อนข้างมากตลอดการเก็บรักษาท่ีอุณหภมูิต่ า พบว่าค่า a* ของตัวอย่างทดสอบ
อยู่ระหว่าง 6-15 (ภาพที่ 3) สังเกตุพบว่าการเปลี่ยนแปลงค่า a* ภายหลัง 3 วันของการเก็บรักษา สามารถแบ่งได้ 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีค่า a* เพิ่มขึ้นแล้วลดลง ได้แก่ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 20 นาที บรรจุแบบ +
สูญญากาศ และ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ กลุม่ที่ 2 คอื กลุ่มที่มีค่า a* 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

73 

ลดลงแล้วเพิ่มขึ้น ได้แก่ ตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 20 นาที บรรจุแบบ +สูญญากาศ และกลุ่มที่ 3 
คือ ค่า a* ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ ใน
วันท่ี 9 ของการเก็บรักษา ค่า a* ส่วนใหญ่จะลดลง ตลอดการเกบ็รักษาตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 
บรรจุแบบ ±สูญญากาศ มีแนวโน้มที่ค่า a* เพิ่มขึ้น และมีอายุการเก็บรักษาเพียง 15 วัน ตัวอย่างที่มีการ
เปลี่ยนแปลงค่า a* เล็กน้อยเมื่อเทียบกัน control ตลอดการเก็บรกัษา คือ ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 
นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ 
 
ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงค่า a* ในข่าเหลืองที่ไดร้ับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานตา่งกัน เก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 15°C 

นาน 24 วัน 
2.3 ค่า b* 

พบว่าการเปลีย่นแปลงค่า b* มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาที 
บรรจุแบบ ±สูญญากาศ แต่พบการเปลีย่นแปลงเพียงเล็กน้อยในตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 นาที 
บรรจุแบบ ±สูญญากาศ เมื่อเทียบกับ control (ภาพที่ 4) 

ค่า b* มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 20 – 50 ตลอดการเก็บรักษาท่ี 15°C หลังจากเก็บรักษาได้ 9 วัน ค่า 
b* เพิ่มขึ้นและลดลงหลังจากวันที่ 15 อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างท่ีผ่านการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 
และ 10 นาที บรรจุแบบ ±สูญญากาศ และส าหรับค่า b* ในวันสุดท้ายที่เก็บรักษา (15 วัน) สูงกว่าวันแรกของการ
เก็บรักษา คือ ตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ ±สูญญากาศ 
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ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงค่า b* ในข่าเหลืองที่ไดร้ับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานต่างกัน เก็บรักษาท่ีอุณหภูม ิ15°C 
นาน 24 วัน 

2.4 ค่า c* 

จากการศึกษาพบว่า ค่า c* ของตัวอย่างทดสอบที่ผ่านแช่น้ าอุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่พบว่าในตัวอย่าง
ทดสอบที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ +สูญญากาศ ค่า c* ลดลงในช่วง 6 วันแรกของการเก็บน
รักษาท่ีอุณหภมูิ 15°C และเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญั (ภาพที่ 5) 
 ในช่วง 6 วันแรกของการเก็บรักษา พบว่าตัวอย่างทดสอบแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า c* อย่างชัดเจน โดยที่
บางตัวอย่างทดสอบและ control มีค่า c* เพิ่มขึ้นมาก และอีกบางส่วนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 
40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ ±สูญญากาศ แสดงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของค่า c* ณ วันท่ี 12 ของการเก็บ
รักษาท่ีอุณหภมูิต่ า และแสดงค่า c* สูงที่สุดที่ 55 ในขณะที่ตัวอยา่งที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุ
แบบ +สูญญากาศ แสดงการลดลงของ c* ต่ าที่สุด ณ วันท่ี 6 ของการเก็บรักษา 

2.2 ค่า h° 

การเปลีย่นแปลง h° ของทุกตัวอย่างทดสอบอยู่ระหว่าง 65-80° ตลอดระยะเวลาการเก็บรกัษาที่
อุณหภูมิ 15°C ค่า h° เพิ่มขึน้และลดลงอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถระบไุด้ถึงแนวโน้มของการเปลีย่นแปลง (ภาพ
ที่ 6) แต่สังเกตุพบว่า h° มีค่าต่ าที่สุดและแสดงการลดลงอย่างต่อเนื่องในตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 
นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ ซึ่งใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงในตวัอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 นาที 
บรรจุแบบ +สูญญากาศ หากแตม่ีข้อแตกต่างกันตรงท่ี ตัวอย่างนีท้ี่มีการบรรจุแบบสญูญากาศ ค่า h° จะเพิ่มขึน้
อย่างชัดเจน ณ วันท่ี 9 ของการเก็บรักษา ตัวอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยและไมม่ีความแตกต่างตลอดการเก็บ
รักษา คือ ตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ  

 
 

ภาพที่ 5 การเปลี่ยนแปลงค่า c* ในข่าเหลืองที่ไดร้ับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานตา่งกัน เก็บรักษาท่ีอณุหภูมิ 15°C 
นาน 24 วัน 

2.2 ค่า pH 

พบการเปลีย่นแปลงของ pH ไมค่่อยเด่นชัด ในช่วง 3 วันแรกของการเก็บรักษา pH มีการเพิ่มขึ้นและ
ลดลงอย่างมีนยัส าคญัในบางตัวอย่างทดสอบ ในบางตัวอย่างทดสอบไม่พบการเปลีย่นที่ชัดเจน (ภาพที่ 7)  
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ภาพที่ 6 การเปลี่ยนแปลงค่า h° ในข่าเหลืองที่ไดร้ับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานตา่งกัน เก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 15°C 
นาน 24 วัน 

ช่วง 3 วันแรกของการเก็บรักษา ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ  
ค่า pH เพิ่มขึ้นจากวันแรก (pH= 4.3) เป็น 7.8 ในวันท่ี 3 หลงัจากนั้น พบว่า pH ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ
ตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 นาที บรรจุแบบ +สูญญากาศ พบว่า pH ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ณ วันท่ี 3 
ของการเก็บรักษา หลังจากนั้น คา่ พบว่า pH เพิ่มขึ้นจนใกลเ้คียงกับ pH ในวันแรกของการเก็บรักษา และยังคงมี
การเปลีย่นแปลงโดยที่ไม่สามารถระบุแนวโน้มได้อยา่งชัดเจน ในการศึกษาครั้งน้ีสังเกตุพบว่า ทุกตัวอย่างทดสอบ 
ยกเว้น control มี pH ลดลงอย่างมีนัยส าคญัหลังจากท่ีมีการเก็บรกัษาที่อุณหภูมติ่ านาน 12 วัน 

 

 
ภาพที่ 7 การเปลี่ยนแปลงค่า pH ในข่าเหลืองที่ได้รับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานต่างกัน เก็บรักษาท่ีอณุหภมูิ 15°C 
นาน 24 วัน 

2.3 ค่าแน่นเนื อ (Firmness) 
ในการศึกษานี้พบว่าโดยรวมความแน่นเนื้อของตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C บรรจุแบบ ±สูญญากาศ 

ยกเว้นตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ มคี่าความแน่นเนื้อลดลง (ภาพที่ 8)  
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ภาพที่ 8 การเปลี่ยนแปลงความแน่นเนื้อของข่าเหลืองที่ได้รับการแช่น้ าอุ่น เป็นเวลานานต่างกัน เก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิ 15°C นาน 24 วัน 

ในการศึกษาครั้งน้ีมีการทดสอบคา่ความแน่นเนื้อ โดยใช้ตัวอย่างเดมิตั้งแต่เริ่มเก็บรักษาซึ่งต่างชุดกัน 
อย่างไรก็แล้วแต่ผลการศึกษาพบวา่ ความแน่นเนื้อของตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 10 และ 20 นาที 
บรรจุแบบ ±สูญญากาศ และ control มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงวันท่ี 6 ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ่ า 
แต่จะพบการลดลงของความแน่นเนื้ออย่างชัดเจนในตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 20 นาที บรรจุแบบ ±
สูญญากาศ หลังจากวันที่ 6 ของการเก็บรักษา ประชากรส่วนใหญ่มคี่าความแน่นเนื้อเพิ่มขึ้นจนกระทัง่ถึงวันท่ี 12 
ของการเก็บรักษา 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
จากผลการวิจัยนี้อาจกล่าวได้ว่า การน าข่าเหลืองผ่านกระบวนการแช่น้ าอุ่น 40°C ส่งผลเล็กน้อยตอ่การ

สูญเสียน้ าหนัก ซึ่งมีความใกล้เคียงกับ control แต่การบรรจุแบบสญูญากาศส่งผลให้ข่าเหลืองทั้งที่ผ่านการแช่น้ าอุ่น
และไม่ผ่านการแช่น้ าอุ่น สญูเสียน้ าหนักค่อนข้างมาก ซึ่งจะพบเหน็ความแน่นเนื้อท่ีลดลงด้วยเช่นกัน และส่งผลใหม้ี
อายุการเก็บรักษาสั้นลง การแช่น้ าอุ่นท่ี 40°C เป็นเวลานาน ความร้อนอาจส่งผลให้เนื้อเยื่อมกีารเปลีย่นแปลง
โครงสร้างเซลล์ และอาจส่งผลต่อการสญูเสยีน้ าในภายหลังในอัตราที่ค่อนข้างสูง ผลที่ตามมาคืออายกุารเก็บรักษาท่ี
สั้นลง 

ความสว่างของข่าเหลืองที่ผ่านการแช่น้ าอุ่น อาจกล่าวได้ว่ามีความสว่างลดลงตลอดการเก็บรกัษาที่
อุณหภูม ิ15°C นาน 24 วัน แต่จะพบการลดลงในอัตราที่สูงในตัวอย่างท่ีมีการสมัผสักับน้ าอุ่นนาน ๆ การบรรจุแบบ
สูญกาศส่งผลให้ความสว่างของข่าเหลืองที่ผ่านการแช่น้ าอุ่นไม่เกิน 10 นาที สว่างกว่าข่าเหลืองที่ผ่านปัจจัยทดสอบ
อื่นๆ และยังพบว่าข่าเหลืองที่ผ่านการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ มีความสว่างกว่า 
control ตลอดอายุการเก็บรักษา 24 วันท่ีอุณหภูมิ 15°C อาจกล่าวได้ว่าความร้อนอาจส่งผลตอ่การลดลงของ
เอ็นไซม์ที่มผีลต่อการเกิดสคีล้ าในข่าเหลืองได้ 

การเปลีย่นแปลงค่า a* ในข่าเหลอืงที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาที บรรจุแบบสูญญากาศมี
แนวโน้มสูงขึ้น และพบว่าการเปลีย่นแปลงค่า a* ในตัวอย่างที่มีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบไม่ใช้
สูญญากาศใกล้เคียงกับ control ค่า b* เป็นค่าที่สามารถใช้บ่งบอกความเหลืองของตัวอย่างทดสอบ ดังนั้นจึงอาจ
กล่าวได้วา่ การน าข่าเหลืองแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาที ส่งผลให้ข่าเหลืองมสีีเหลืองเพิ่มขึน้ การแช่น้ าอุ่น 
40°C เป็นเวลานาน 20 นาที ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสเีหลืองในข่าเหลือง การบรรจุแบบสูญญากาศส่งผลให้ข่า
เหลืองมีสเีหลืองขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวอย่างท่ีมีการแช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาที เมื่อเก็บรักษาท่ี
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อุณหภูมิ 15°C นาน 12 วัน ความร้อนอาจส่งผลต่อการกระตุ้นรงควัตถุสีเหลืองให้มีการพัฒนาในขณะที่ไดร้ับความ
ร้อนเพียงระยะเวลาสั้นๆ และการเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิต่ าอาจเป็นปัจจัยร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงรงควัตถุสีเหลืองใน
ข่าเหลืองได้ด้วยเช่นกัน 

ข่าเหลืองที่แช่น้ าอุ่น 40°C นาน 0 และ 10 นาที บรรจุแบบ ±สูญญากาศ มีความเข้มของสเีพิ่มสูงขึ้น
หลังจากท่ีมีเก็บรักษาได้ 12 วันท่ีอุณหภูม ิ15°C ซึ่งสอดคล้องกับค่า b* ที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และยังสังเกตุพบว่า
การที่ข่าเหลืองได้สมัผสักับความรอ้นเพียงเวลาสั้นๆ จะท าใหส้ีเข้มขึ้นไม่ว่าจะมีการบรรจุแบบสูญญากาศในระหว่าง
การเก็บรักษาท่ีอณุหภมูิต่ าหรือไมก่็ตาม การจุ่มน้ าร้อน 40°C นาน ๆ ค่า h° จะลดลง ซึ่งอาจหมายความว่าข่า
เหลืองมีแนวโนม้ของการเกิดสีที่เขา้ใกล้สสี้มแดงมากยิ่งข้ึน (45-90° = ส้มแดงถึงเหลือง) ส่วนการบรรจุแบบสูญกาศ
อาจกล่าวได้ว่าไม่ส่งผลต่อการเปลีย่นแปลง h° ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา 24 วันท่ีอุณหภูมิ 15°C  

ค่า pH ของข่าเหลืองโดยทั่วไปจะมีค่าเป็นกลาง ประมาณ 5-6 จากการศึกษาอาจกลา่วได้ว่า การน าข่า
เหลืองไปจุม่น้ าร้อน 40°C เป็นเวลานาน 10 นาที และมีการบรรจแุบบใช้หรือไม่ใช้สูญญากาศก็ตาม จะส่งผลให้ pH 
ของข่าเหลืองมีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มใกลเ้คียงกัน เช่นเดียวกันกับในข่าเหลืองที่ผ่านน้ าร้อนนานขึ้น และอาจ
กล่าวได้วา่การที่ข่าเหลืองสัมผัสกบัความร้อน อาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเซลล์และอาจส่งผลต่อ
สารละลายภายในเซลล์ในเวลาต่อมา      

   
   (ก)     (ข) 
ภาพที่ 9 ลักษณะปรากฎของข่าเหลืองที่จุ่มน้ าร้อนที่ 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบ –สูญญากาศ (ก) เปรียบเทยีบ
กับ control (ข) หลังจากเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 15°C นาน 24 วัน 

 
จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าการจุ่มน้ าร้อนที่ 40°C นาน 10 นาที บรรจุแบบไม่ใช้สูญญากาศ จะสามารถ

ช่วยยึดอายุข่าเหลืองได้นานถึง 24 วัน ที่อุณหภูมิ 15°C ซึ่งข่าตัวอย่างนี้มีลักษณะและคุณภาพที่ดีกล่าวคือ มีสี
เหลือง (ภาพที่ 9) และยังคงมีความแน่นเนื้อท่ีดีกว่าตัวอย่างทดสอบอื่นๆ รวมถึงมีอัตราการสูญเสียน้ าหนักท่ีค่อนข้าง
ต่ า เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยในการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข่าอ่อนพร้อมบริโภคแล้ว ใน
การศึกษาครั้งน้ีอาจกล่าวได้ว่าสามารถช่วยยึดอายุข่าเหลืองได้นานกว่าถึง 6 วัน 

ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยและแนวทางในการท าวิจัยต่อไปดังนี้ ควรเพิ่มการวิเคราะห์ สารหอมระเหย 
ความเผด็ และการเกิดของโรคระหว่างการเก็บรักษา เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่ช่วยในการจัดการก่อนและระหว่างการเก็บ
รักษา และเพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพที่ดีของข่าเหลืองหลังจากท่ีมีการเก็บรักษาเป็นเวลานาน ๆ 

 
ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ในการให้โอกาสด าเนินการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอัลกอริทึมส าหรับค้นหาวิธีการสอนรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
โดยประยุกต์ใช้วิธีการสร้างกฎความสัมพันธ์ของการท าเหมืองข้อมูลในการสร้างรูปแบบของเง่ือนไข ในการเลือก
วิธีการสอนที่เป็นไปได้ ชุดข้อมูลส าหรับการทดสอบถูกรวบรวมและสังเคราะห์จากข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
ด้านความรู้ ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารการจัดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมวดที่ 4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-
2558 ของสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 รายวิชา การสร้างกฎความสัมพันธ์ใช้วิธี Apriori และ FP-Growth 
โดยคัดเลือกกฎที่มีค่าความเช่ือมั่น ตั้งแต่ 0.75 (confidence >= 0.75) มาสร้างอัลกอริทึม จ านวน 2 ชุด และน า
อัลกอริทึมไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพด้านหน่วยความจ าและเวลาที่ใช้ในการประมวลผล  ผลการวิจัย พบว่า 
อัลกอริทึมที่สังเคราะห์ด้วยกฎความสัมพันธ์จากวิธี Apriori (CPU usage = 231.32%, Run Time = 31.00s)  
มีประสิทธิภาพมากกว่าอัลกอริทึมที่สังเคราะห์ด้วยกฎความสัมพันธ์จากวิธี FP-Growth (CPU usage = 240.14%, 
Run Time = 31.80s) ทั้งด้านหน่วยความจ าและเวลาที่ใช้ในการประมวลผล อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพจะถูกน า 
ไปสร้างฟังก์ชันการค้นหาวิธีการสอนของระบบบริหารจัดการรายละเอียดของรายวิชาต่อไป  
 

ค าส าคัญ: เทคนิคเหมืองข้อมูล, วิธีการสรา้งกฎความสัมพันธ์, อัลกอริทึม, วิธีการสอน 
 

ABSTRACT 
 This research aims to develop algorithm for searching instructional methodologies of 
computer subjects. The appropriate rules are synthesized by Association Rule methodology of 
Data Mining technique. The rules related condition for define the instructional methodologies. 
Datasets for this experiment are collected from the course specification document (TQF-3) of 50 
computer subjects. The Association Rule methodology for knowledge extraction is the Apriori and 
the FP-Growth. However, the rules for development two algorithms are regarded from the 
confidential level more than 0.75 (confidence >= 0.75). Then, the algorithms performance is 
analyzed by the space and time complexity calculation. The research result shown that 
algorithm of Apriori methodology (CPU usage = 231.32%, Run Time = 31.00s) had a good 
performance in terms of space and time than algorithm of FP-Growth (CPU usage = 240.14%, Run 
Time = 31.80s). The good performance algorithm will apply to create instructional methodology 
searching function of computer program.  
 

Keywords: Data Mining, Association Rule, Algorithm, Instructional Methodology 
1. บทน า 
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 การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของสถานบันการศึกษาทุกระดับ และจัดเป็นกระบวนการ  
เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  [1] สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสมและมีความสุข ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.) ซึ่งก าหนดไว้ทั้งหมด 7 หมวด ซึ่งหมวดที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงคือ หมวดที่ 3 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนใน 
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น [2] อย่างไรก็ตามจัดท า มคอ.3 ใน
ส่วนการก าหนดการวิธีการจัดการเรียนการสอนส าหรับผู้สอน ซึ่งไม่มีความรู้และประสบการณ์สอนจะไม่สามารถ
ก าหนดวิธีการสอนที่มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนนั้นส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ดังนั้นการให้ความรู้เกี่ยววิธีการสอนจึงเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาด้านการเลือกวิธีการสอนมาปรับใช้ในรายวิชา 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องพิจารณาบริบทของหลักสูตรและผู้เรียนเป็นหลักในยุคของดิจิตอลการประยุกต์ความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการกระบวนการดังกล่าวนับเป็นอีกแนวทางที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการเลือกวิธีการสอนได้ 
 ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีจ านวนมากมายมหาศาล ข้อมูลที่ประมวลผลในระบบเครือข่ายถูกจัดเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้หลักการมากมาย การท าเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่นิยมใช้อย่างกว้างขวาง จุดประสงค์หลักของการท าเหมืองข้อมูล
คือ การค้นหารูปแบบหรือกฎ [3] ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอาจเรียกได้ว่าเป็นการสืบค้นความรู้แบบที่ไม่อิงทฤษฎี  
การท าเหมืองข้อมูลประกอบไปด้วยวิธีการหลัก 3 วิธี คือ การแบ่งประเภทข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และการค้นหา
กฎความสัมพันธ์ [3] การประยุกต์ความรู้เรื่องเหมืองข้อมูลในการสืบค้นวิธีการสอนจัดเป็นการท าเหมืองข้อมูลทาง
การศึกษา (Educational Data Mining) ในด้านการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนว่าวิธีการสอนใดที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ในสภาวะที่แตกต่างกัน [4] 
 สารสนเทศท่ีสืบค้นด้วยกระบวนการท าเหมืองข้อมูลมีหลายรูปแบบ เช่น ตัวแบบ (Model) ตาราง และ
กฎความสัมพันธ์ ท้ังนี้การประยุกต์ใช้งานจะต้องแปลผลสารสนเทศนั้นให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจได้ วิธีการแปลผลสารสนเทศท่ีได้ในรูปแบบอัลกอริทึม (Algorithm) เป็นอีก
วิธีในการน าสารสนเทศมาใช้งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้เกิดแนวคิดในการสร้างอัลกอริทึมส าหรับการค้นหาวิธีการสอนที่มี  
ความเหมาะสมต่อรายวิชา โดยเน้นที่รายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์ถูกรวบรวมจากเอกสาร 
มคอ.3 ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล วิธีการท าเหมืองข้อมูลที่ใช้ในการสร้างข้อมูลส าหรับการสร้างอัลกอริทึม คือ  
การค้นหากฎความสัมพันธ์ ในขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับประมวลผลผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลการจัดการเรียน
การสอนในด้านความรู้ กฎความสัมพันธ์ที่สังเคราะห์ได้ จะถูกคัดเลือกและน าไปสร้างอัลกอริทึม ซึ่งอัลกอริทึมที่
สังเคราะห์ได้จะถูกน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ มคอ .3 ในส่วนการค้นหาวิธีการสอน 
นอกจากน้ันตัวแบบท่ี สังเคราะห์ขึ้นสะท้อนภาพรวมการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
               การสร้างอัลกอริทึมส าหรับการค้นหาวิธีการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางการวิจัย ดังน้ี 
               2.1 การท าเหมืองข้อมูล  
      การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อค้นหารูปแบบ (Pattern) หรือ  
กฎ (Rule) ที่เกิดขึ้นในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ [5] และเป็นกระบวนการค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ 
ตัดสินใจ ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ประยุกต์ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลในการปรับปรุงกระบวนการและค้นหา
ข้อมูลในการตัดสินใจ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลที่ส าคัญและได้รับความนิยม ได้แก่ การแบ่งกลุ่ม (Classification) 
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การจัดกลุ่ม (Clustering) และการหากฎความสัมพันธ์ (Association Rule) [6] ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิค
การค้นหากฎความสัมพันธ์ในการหากฎเพื่อสังเคราะห์อัลกอริทึม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
               การสร้างกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) จัดเป็นเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยการหากฎ 
ที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันอยู่เสมอ ข้อมูลอาจเป็นรายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อ 
ในแต่ละครั้งหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันภายในรายการ (Transaction) กฎความสัมพันธ์ที่สร้างได้จะ 
ระบุถึงความสัมพันธ์ว่าเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น จะมีโอกาสสูงที่เหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งหรือ
หลายเหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น การหาความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้า เป็นต้น วิธีที่ใช้ในการ สร้าง 
กฎความสัมพันธ์ เช่น Apriori และ FP-Growth เป็นต้น [7] วิธีการวัดประสิทธิภาพกฎความสัมพันธ์ที่ส าคัญ
ประกอบไปด้วย การวัดค่าความมั่นใจ (confidence) และค่าลิฟท์ (lift) [3] 
       ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธี Apriori และ FP-Growth ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ โดย
ก าหนดจ านวนกฎและเลือกกฎที่มีค่า confidence สูง เพื่อสร้างอัลกอริทึม   
                2.2 อัลกอริทึม (Algorithm) 
                     วิษณุ  ช้างเนียม ได้กล่าวว่า อัลกอริทึม หรือ อัลกอริทึม เป็นวิธีการแสดงล าดับขั้นตอนใน  
การท างานหรือการแก้ไขปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การก าหนดขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดเรียงเอกสารใน
แฟ้มข้อมูล หรือการก าหนดอัลกอริทึมในการค้นหาข้อมูลในแฟ้มข้อมูลทั้งหมด การน าอัลกอริทึมมาใช้งาน
จ าเป็นต้องมีการวัดประสิทธิภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพอัลกอริทึมมี 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
                     2.2.1 การวิเคราะห์หน่วยความจ าที่ใช้ในการประมวลผล (Space Complexity Analysis) คือ  
การวิเคราะห์หน่วยความจ าทั้งหมดที่โปรแกรมใช้ในการประมวลผลอัลกอริทึม เพื่อให้ทราบถึงขนาดข้อมูลที่สามารถ
ป้อนหรือส่งข้อมูลเข้ามาให้อัลกอริทึมประมวลผลแล้วไม่เกิดข้อผิดพลาด หรือเพื่อให้ทราบถึงขนาดของ
หน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ว่ามีเพียงพอส าหรับเก็บข้อมูลในการประมวลผลของอัลกอริทึมหรือไม่  
การวิเคราะห์หน่วยความจ ามีองค์ประกอบดังน้ี 
     1) Instruction Space คือ ขนาดหน่วยความจ าที่จ าเป็นต้องใช้ขณะคอมไพเลอร์ 
(Complier) 
     2) Data Space คือ ขนาดของหน่วยความจ าที่จ าเป็นต้องใช้ส าหรับเก็บข้อมูลค่าคงที่และ 
ตัวแปรขณะที่ใช้ประมวลผลโปรแกรม  
     3) Environment Stack Space คือ หน่วยความจ าที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้จาก 
การประมวลผลเพื่อรอเวลาที่จะน ากลับไปใช้ใหม่ในโปรแกรม ซึ่งหน่วยความจ าประเภทนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งาน
เท่านั้น 
                     2.2.2 การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการประมวลผล (Time Complexity Analysis) คือ การวิเคราะห์
ขั้นตอนของการด าเนินการที่ต้องการประมวลผลของอัลกอริทึม เพื่อใช้ประมาณการเวลาที่ใช้ในการประมวลผล  
ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานของโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งสามารถน าไปใช้
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับการประมวลผลของอัลกอริทึมได้ ประเภทของเวลาที่ใช้ในการประมวลผล
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
     1) Compile Time เป็นเวลาที่ใช้ในตรวจไวยากรณ์ (Syntax) ของโค้ดโปรแกรมว่า 
เขียนถูกต้องตามหลักโครงสร้างภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมหรือไม่ [8] 
     2) Run Time หรือ Execution time เป็นเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการประมวลผล
อัลกอริทึม ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดข้อมูลและจ านวนตัวแปรที่ใช้ 
               ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพอัลกอริทึมด้านหน่วยความจ าประเภท 
Instruction Space และวัดประสิทธิภาพเวลาในการประมวลผลโดยพิจารณาเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ใน 
การประมวลผลโปรแกรมหรือ Run time 
               2.3 วิธีการสอน 
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                    ทิศนา แขมมณี ได้กล่าว วิธีการสอนคือ ขั้นตอนที่ผู้สอนด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่แตกต่างไปตามองค์ประกอบและขั้นตอนอันเป็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะเด่นที่
ขาดไม่ได้ของวิธีการสอนนั้น ๆ [9] การเลือกวิธีการสอนที่เหมาะกับบริบทของผู้เรียนจะสนับสนุนส่งเสริมให้ 
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ วิธีการสอน วิธีการสอนที่ผู้วิจัยใช้ส าหรับการสร้างกฎความสัมพันธ์ที่ดังนี้มี
ดังต่อไปนี้ [10] 
 
ตารางที่ 1 วิธีการสอนที่ใช้ในงานวิจัย 

วิธีการสอน การด าเนินการ 
วิธีสอนโดยใช้การบรรยาย  
(Lecture) 

ผู้สอนใช้วิธีพูด บอก เล่า อธิบายเนื้อหาสาระที่ต้องการสอนแกผู่้เรียน 

วิธีสอนโดยใช้การสาธิต  
(Demonstration) 

ผู้สอนวางแผนการเรียนการสอน โดยแสดงหรือกระท าใหเ้ป็นตัวอย่าง 

วิธีสอนโดยใช้การนริมัย  
(Deduction) 

ผู้สอนยกตัวอย่าง การฝึกการน าทฤษฎี หลักการ หลักเกณฑ์ กฎหรอื
ข้อสรุปไปใช้ 

วิธีสอนโดยใช้การอุปนัย  
(Induction) 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนศึกษาค้นคว้า สังเกต ทดลอง เปรียบเทียบ แล้ว
พิจารณาองค์ประกอบท่ีเหมือนกันแล้วสรปุ 

วิธีสอนโดยใช้การไปทัศนศึกษา  
(Field Trip) 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานท่ีซึ่งเป็นแหล่งของความรู้
นั้น  

วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย 
(Small Group Discussion) 

ผู้สอนจัดผู้เรียนให้เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผูเ้รียน
พูดคุยกันในกลุ่มเกี่ยวกับประเด็นที่ก าหนดและสรุปการอภิปราย
ออกมาเป็นข้อสรุปของกลุม่ 

วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมุติ  
(Role Playing) 

ผู้สอนสร้างสถานการณแ์ละบทบาทสมมติขึ้นมาที่ใกล้เคยีงกับความ 
เป็นจริง โดยใหผู้้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทสมมตินั้นๆ ตามวัตถุประสงค์
ที่ผู้สอนได้ก าหนดไว ้

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  
(Case Study) 

ผู้สอนน าเสนอกรณี เรื่องราว ปญัหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวนั
ให้ผู้เรียนศึกษา วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น 

วิธีสอนแบบโครงการ  
(Project Based Learning) 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนจัดท าโครงการและด าเนินการให้ส าเร็จตามเปา้หมาย  

วิธีสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
(Problem Based Learning) 

ผู้สอนยกตัวอย่างปัญหาทีส่อดคลอ้งกับเนื้อหาสาระในบทเรียนให้
ผู้เรยีนระดมความคิดในการแกไ้ขปัญหา 

การเรยีนแบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) 

ผู้สอนแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยสมาชิกในกลุ่มมีหน้าที่แตกต่าง
กัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบร่วมกัน 

  
3. วิธีการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้สร้างอัลกอริทึมค้นหาวิธีการสอนเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์โดยประยุกต์หลักการท าเหมืองข้อมูล 
CRISP-DM เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 1) Business Understanding 
  การจัดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ในรายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ผู้สอนก าหนดวิธีการสอนโดยพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา [11] และสภาพแวดล้อม
ภายนอกเป็นหลัก ดังนั้นวิธีการสอนจึงมีความหลากหลาย บางวิธีท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ประกอบกับผู้สอนที่ไม่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียน 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

83 

การสอนไม่สามารถวางแผนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนได้ การก าหนดวิธีการสอนโดยใช้เทคนคิ
การท าเหมืองข้อมูลสืบค้นวิธีการสอนที่เหมาะสมและน ามาสร้างอัลกอริทึมเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความเข้าใจและสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 2) Data Understanding 
               ขั้นตอนนี้ได้รวบรวมข้อมูลวิธีการสอนที่ปรากฏในหมวดที่ 4 ใน มคอ.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2558 
ของสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 สาขาวิชา ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดย
คัดเลือก มคอ.3 ของรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะและเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จ านวน 50 วิชา คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้ส าหรับสร้างกฎ คือ คุณลักษณะด้านความรู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ [11] 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ปัญหา 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ /หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การน าไปประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์เครื่องมือท่ีเกี่ยวข้องกับงานจริงได้ 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 3) Data Preparation 
               ขั้นตอนนี้เป็นการคัดเลือกข้อมูลเพื่อสร้างเซตข้อมูล (Data Set) จ านวน 2 เซต เพื่อสร้าง 
กฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการ Apriori และ FP-Growth ในแต่ละเซตข้อมูลแบ่งเป็นเซตข้อมูลย่อย จ านวน 11 เซต ซึ่ง
จ าแนกตามวิธีการสอน 11 วิธี แอทริบิวต์ของแต่ละเซตข้อมูลย่อยถูกจ าแนกออกเป็น 8 แอทริบิวต์ตามจ านวนข้อ
ของผลการเรียนรู้ และค่าแอทริบิวต์ทุกตัวจะระบุเป็น Y และ N ส าหรับวิธีการ Apriori และระบุเป็น YES และ NO 
ส าหรับวิธี FP-Growth ข้อมูลที่น ามาสร้างเซตข้อมูลเป็นข้อมูลผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้ (ระบุเป็น
หมายเลขข้อ) และวิธีการสอน ซึ่งเก็บจากรายวิชา จ านวน 50 วิชา รายละเอียดของเซตข้อมูลย่อยมีดังนี้ 

 

  
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างเซตข้อมลูวิธีการสอนแบบโครงงานส าหรับวิธี Apriori 
 

ใช้การสอนแบบการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) เน้น
ให้ผู้เรียน | สร้างผลงานหรือชิ นงาน| ท่ีประยุกต์ใช้ความรู…้ 
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างเซตข้อมลูวิธีการสอนแบบโครงงานส าหรับวิธี FP-Growth 
 
  ความหมายค่าของแอทริบิวต์ของเซตข้อมูลย่อยมีดังนี ้
   Y หรือ YES  หมายถึง   มีค าส าคญั (Keyword) วิธีการสอนแบบโครงการปรากฏอยู่ในเอกสาร  
   N หรือ NO  หมายถึง   ไม่มีค าส าคัญ (Keyword) วิธีการสอนแบบโครงการปรากฏอยู่ในเอกสาร 
   t1 – t8    หมายถึง   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความรู้ข้อที่ 1 ถึง 8 
    การก าหนดค่าลงในแอทริบิวต์ method ใช้วิธีอ่านข้อความวิธีการสอนใน มอค.3 ของแต่ละรายวิชาเพื่อ
ค้นหาค าส าคัญ (Key Word) ของวิธีการสอน และน าไปเปรียบเทียบกับลักษณะการสอนของแต่ละวิธี เพิ่มข้อมูลที่
แปลผล (Instance) ลงในเซตข้อมูลจนครบทุกรายวิชา และบันทึกข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ CSV เพื่อน าไป
ประมวลผลต่อไป 
 4) Modeling and Evaluation 
     หลังจากสร้างเชตข้อมูล ข้ันตอนต่อไปเป็นการสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธี Apriori และ 
FP-Growth ในการสร้างกฎความสัมพันธ์ เลือกกฎความสัมพันธ์จากวิธี Apriori จ านวน 11 กฎ และ FP-Growth 
จ านวน 11 กฎ รวมทั้งสิ้น 22 กฎ โดยพิจารณาเลือกกฎจากค่า confidence ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมั่นของกฎ
ความสัมพันธ์ที่เมื่อรูปแบบความสัมพันธ์ด้านซ้าย (LHS) เกิดขึ้น ความสัมพันธ์ด้านขวา (RHS) จะเกิดขึ้นเสมอ [3] 
รูปแบบการเขียนกฎความสัมพันธ์ มีดังน้ี 
 
  
 

ภาพที่ 3 รูปแบบการเขียนกฎความสัมพันธ์ 
     เมื่อ 
   LHS (Left Hand Site)    คือ กฎความสัมพันธ์ด้านซ้าย  
   RHS (Right Hand Sit)    คือ  กฎความสัมพันธ์ด้านขวา 
 
    เกณฑ์การเลือกกฎความสัมพันธ์จะพิจารณาจากค่า confidence ของแต่ละกฎ ซึ่งเลือกกฎจ านวน
ทั้งสิ้น 20 กฎ รายละเอียดค่า confidence จ านวนกฎที่ต้องการ และโปรแกรมที่ใช้ประมวลผล มีดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการสร้างกฎความสมัพันธ์ 

วิธ ี ค่า confidence จ านวนกฎ โปรแกรม 
Apriori 0.75 – 1.00 20 Weka 

FP-Growth 1.00 20 Rapid Miner 
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confidence (LHS => RSH) 
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    รูปแบบในการสร้างกฎความสัมพันธ์ส าหรับสร้างอัลกอริทึมจ านวน 2 ชุด แสดงดังรูปต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4 รูปแบบการสร้างกฎความสัมพันธ์ 
 
 4) Algorithm Development and Evaluation 
     น าตัวแบบท้ังหมดที่เลือกมาแปลงค่าให้เป็นอัลกอริทึมประเภทการท างานแบบมีเง่ือนไข [12] เขียนให้
อยู่ในรูปแบบของรหัสเทียม (Pseudocode) และผังงาน (Flowchart) น ารหัสเทียมมาแปลงเป็นค าสั่งภาษาจาวา
และสร้างฟังก์ชัน evlAlgorithm() เพื่อทดสอบอัลกอริทึม โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพจากหน่วยความจ า (Space 
Complexity Analysis) และเวลาที่ใช้ในการประมวลผล (Time Complexity Analysis) [8] การทดสอบ
ประสิทธิภาพจะก าหนดข้อมูลส าหรับทดสอบจ านวน 10 ข้อมูลเท่า ๆ กัน น าไปประมวลผลและพิจารณาผลลัพธ์ที่
ได้เพื่อเลือกอัลกอริทึมท่ีดีที่สุดส าหรับการสอน 
            5) Deployment 
               อัลกอริทึมท่ีสังเคราะห์ได้สามารถน าไปเป็นต้นแบบการสังเคราะห์วิธีการสอนด้านอื่น ๆ  และประยุกต์ใช้
ในการสร้างฟังก์ชันส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบจัดการหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่สามารถเลือก
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน นอกจากน้ันผู้บริหารสามารถทราบแนวโน้มใน
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายด้านวิชาการและวิธีการจัด 
การเรียนการสอน 
  

4. ผลการวิจัย 
             ผลการวิจัยการสร้างอัลกอริทึมส าหรับค้นหาวิธีการสอนด้วยเทคนิควิธีการสร้างกฎความสัมพันธ์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ กฎความสัมพันธ์และอัลกอริทึม และผลการทดสอบประสิทธิภาพอัลกอริทึม รายละเอียด
ผลการวิจัยมีดังนี้ 
             4.1 ผลการสร้างกฎความสัมพันธ์และอัลกอริทึม 
                  กฎความสัมพันธ์ที่สร้างจากวิธี Apriori และ FP-Growth ประกอบไปด้วยกฎความสัมพันธ์ของแต่ละ
วิธี จ านวน 11 กฎ ซึ่งเขียนอยู่ในรูป LHS => RHS ซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกกฎความสัมพันธ์จ านวน 20 กฎของวิธีการ
สอนแต่ละวิธีของแต่ละวิธีการหากฎความสัมพันธ์ ซึ่งมีค่าดังน้ี 
 
 
 
                    
                   จากนั้นพิจารณากฎความสัมพันธ์เพื่อลดความซ้ าซ้อนของกฎที่ด้านซ้ายและด้านขวาที่ไม่แตกต่างกัน 
โดยรวมกฎที่เหมือนกันของแต่ละวิธีเข้าด้วยกัน เช่น t1 => t2 มีค่าเท่ากับ t2 => t1 เป็นต้น เมื่อรวมกฎ

Apriori 

FP-Growth 

            

            

 

 

 rule 

 
 rule 

 
กฎความสัมพันธข์องวิธีการสอน 

20 กฎ x 11 วิธีสอน x 2 วิธีหากฎความสัมพนัธ ์ = 440 กฎ 

ภาพที่ 5 จ านวนกฎความสัมพันธ์ทั้งหมด 
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ความสัมพันธ์ จะมีกฎความสัมพันธ์ของวิธี Apriori จ านวน 40 กฎ และกฎความสัมพันธ์ของวิธี FP-Growth จ านวน 
45 กฎ ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของวิธีการสอนแบบโครงงานท่ีสังเคราะห์ได้มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างกฎความสัมพันธ์ของวิธีการสอนแบบโครงการ 

     
    กฎความสัมพันธ์ที่ได้จะถูกน ามาสร้างเป็นอัลกอริทึมโดยน ากฎด้านซ้ายและด้านขวามาเช่ือมด้วย
และ หรือ AND เช่น กฎความสัมพันธ์ t1 => t2 จะถูกแปลให้เป็น t1 AND t2 เนื่องจากเมื่อ t1 คือ คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ข้อที่ 1 ถูกเลือก t2 คือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 2 จะต้องถูกเลือกเสมอ จ านวนเงื่อนไขที่ถูกสร้าง 
มีทั้งหมด 40 เง่ือนไขส าหรับวิธี Apriori และ 45 เง่ือนไข ส าหรับ FP-Growth เมื่อเขียนอัลกอริทึมในลักษณะของ
ผังงานและรหัสเทียมสามารถเขียนได้ดังต่อไปนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 START 
 IF  t IS EQUAL 1 AND 2 THEN  
        Constructional methodology is   
        Problem Based 
 ELSE IF t IS EQUAL 1 AND 5 THEN 
        Constructional methodology is  
        Lecture 
 ELSE IF t IS EQUAL 2 AND 8 THEN 
         Constructional methodology is        
         Cooperative  
 ELSE IF … 
 END 

 
ภาพที่ 7 ตัวอย่างอัลกอริทึม 

 

t = 1 and 2 
Problem 
based  

no 

yes 

Lecture  t = 1 and 5 

t = 2 and 8 Coop 

no 

yes 

yes 
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             4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพอัลกอริทึม 
                  การทดสอบประสิทธิภาพหน่วยความจ าและเวลาที่ใช้ในการประมวลผลอัลกอริทึม จ านวน 2 ชุด ใช้
วิธีเขียนค าสั่งภาษาจาวาลงในโปรแกรม Netbean โดยก าหนดให้ฟังก์ชันการค้นหาวิธีการสอนท างานแบบวนซ้ า
จ านวน 10,000 รอบ (n = 10000) และโปรแกรมจะถูกประมวลผลจ านวน 10 ครั้ง ข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านความรู้เป็นข้อมูลของรายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  ข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บอยู่ในตัวแปรประเภทอาร์เรย์ 
(Array) ขนาด 10 อัลกอริทึมทั้ง 2 ชุดถูกน าไปเขียนด้วยภาษาจาวา โดยก าหนดวิธีการเขียนโปรแกรมที่เหมือนกัน 
แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของเง่ือนไขซึ่งจะเป็นไปตามกฎความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้น ผลการทดสอบประสิทธิภาพ
ของอัลกอริทึมมีดังนี้ 
   
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม 

Performance 
Method 

CPU Usage (%) Run Time (Seconds) 
Apriori FP-Growth Apriori FP-Growth 

 Round 1 230.70 238.50 33.00 36.00 
Round 2 237.30 302.80 32.00 33.00 
 Round 3 230.00 230.90 33.00 31.00 
 Round 4 231.20 239.90 34.00 32.00 
 Round 5 231.70 235.50 32.00 32.00 
 Round 6 240.90 231.70 31.00 31.00 
 Round 7 227.80 231.50 28.00 31.00 
 Round 8 227.60 230.30 29.00 30.00 
 Round 9 228.30 228.60 29.00 32.00 
 Round 10 227.70 231.70 29.00 30.00 

Total 231.32 240.14 31.00 31.80 
 

 
 

ภาพที่ 8 ปริมาณหน่วยความจ าทีใ่ช้ในการประมวลผลอลักอริทึม 
 

 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมพบว่า อัลกอริทึมที่สร้างด้วยวิธี Apriori ประมวลผลโดยใช้
หน่วยความจ าเฉลี่ย 231.32% ใช้เวลาในการประมวลผลเฉลี่ย 31.00 วินาที อัลกอริทึมที่สร้างด้วยวิธี FP-Growth 
ประมวลผลโดยใช้หน่วยความจ าเฉลี่ย 240.14% ใช้เวลาในการประมวลผล 31.80 วินาที ดังนั้นอัลกอริทึมที่สร้าง

0.00 
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400.00 
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ปรมิาณหน่วยความจ าทีใ่ช้ในการประมวลผล

ของทัง้สองวธิ ี

Apriori FP-Growth 
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ด้วยวิธี Apriori มีประสิทธิภาพดีกว่าอัลกอริทึมท่ีสร้างด้วยวิธี FP-Growth เนื่องจากใช้หน่วยความจ าและระยะเวลา
ในการประมวลผลน้อยกว่า 
   

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
              การสร้างอัลกอริทึมส าหรับการค้นหาวิธีการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการหากฎ
ความสัมพันธ์ในการท าเหมืองข้อมูล วิธีสร้างกฎความสัมพันธ์ที่น ามาใช้ คือ วิธี Apriori และ วิธี FP-Growth  
ชุดข้อมูลที่ใช้น ามาใช้สังเคราะห์กฎความสัมพันธ์เป็นข้อมูลรายละเอียดวิชาในส่วนการสอนด้านความรู้ประกอบไป
ด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์จ านวน 8 ข้อย่อย เมื่อน ากฎความสัมพันธ์มาแปลความหมายและสร้างอัลกอริทึม 
จ านวน 2 ชุด พบว่า อัลกอริทึมมีประสิทธิภาพด้านการใช้หน่วยความจ าและระยะเวลาในการประมวลผลแตกต่าง
กัน โดยอัลกอริทึมที่สร้างด้วยวิธี Apriori มีประสิทธิภาพดีกว่าอัลกอริทึมที่สร้างด้วยวิธี FP-Growth อย่างไรก็ตาม
อัลกอริทึมที่สังเคราะห์ได้ยังไม่สามารถสนับสนุนเง่ือนไขที่เป็นไปได้ของการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
กรณี ซึ่งการน าไปประยุกต์ใช้ต้องปรับอัลกอริทึมให้มีความเหมาะสม และอัลกอริทึมยังไม่ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอนทุกด้าน ดังนั้นการสร้างอัลกอริทึมด้านความรู้จะเป็นแนวทางการสร้างอัลกอริทึมด้านอื่น ๆ เพื่อน าไปสร้าง
ฟังก์ชันส าหรับค้นหาวิธีการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาคอมพิวเตอร์ต่อไป  
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ของแหล่งก าเนิด เช่น น้ าทิ้งชุมชน การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จึงมีงานวิจัยจ านวนมากมุ่งศึกษาการจัดการ
บ า บั ด ม ล พิ ษ ท า ง น้ า ที่ ม า จ า ก แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด เ ห ล่ า นี้  กิ จ ก ร ร ม 
ทางการเกษตรส่งผลให้เกิดน้ าเสียในปริมาณมากและมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าของแหล่งน้ า โดยเฉพาะน้ าเสียจาก
ฟาร์มสุกรที่มีการปนเปื้อนฟอสฟอรัสและไนโตรเจนอยู่ในปริมาณสูง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ
บ า บั ด ท า ง ชี ว ภ า พ ร่ ว ม กั บ ก า ร ฟื้ น ฟู ด้ ว ย พื ช เ พื่ อ บ า บั ด 
น้ าเสียจากฟาร์มสุกร แหนแดงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพืชบ าบัดได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบ าบัดที่มีการเติม
อ า ก า ศ  จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ 
ทางกายภาพ เคมี และชีวเคมีในน้ าเสียพบว่าแหนแดงมีคุณสมบัติในการบ าบัดน้ า สามารถก าจัดสารปนเปื้อนในรูปซี
โอดี  ฟอสเฟตและไนโตรเจนทั้ งหมดได้ ในปริมาณร้อยละ 91 ร้อยละ 51 และร้อยละ 63 ตามล าดับ  
แหนแดงหลังการบ าบัดสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มธาตุอาหารแก่ดิน 
 
ค าส าคัญ: การบ าบัดทางชีวภาพ การปนเปื้อนฟอสฟอรัสและไนโตรเจน การฟื้นฟูด้วยพืช น้ าเสียจากฟาร์มสุกร 
แหนแดง 

ABSTRACT 

 As a consequence of deterioration of water quality in cannels and rivers in Thailand 

from point sources including municipalities, agricultures and industries, many research works have 

been conducted with the aim of managing the pollutants released from these sources. 
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Agricultural activities cause high volume of wastewater, which affect water quality, especially 

from pig farms. This study aims to investigate the use of phytoremediation method to biologically 

treat piggery wastewater. Azolla microphylla, more commonly known as water fern was added to 

the conventional aeration unit and their pollutants removal efficiency measured. From the 

investigation it was found that the biological treatment unit was effective in removing COD, 

phosphorous and nitrogen contaminations, measuring 91%, 51% and 63% removal efficiency 

respectively. Nutrients from by-products after treatment can also be used to help further fertilize 

soil. 

 

Keywords: Biological treatment; phosphorous and nitrogen contaminations; phytoremediation; 

piggery wastewater; Azolla microphylla. 

 

1. บทน า 

 การเลี้ยงสุกรเป็นกิจกรรมทางการเกษตรที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ แต่ปัญหาอย่างหนึ่ง

ที่เกิดตามมาคือปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมอันเนื่องจากมูลสุกรและของเสียที่มีความสกปรกสูง ส่งผลให้เกิด 

น้ าเสียในปริมาณมาก น้ าเสียส่วนใหญ่เกิดจากขั้นตอนการล้างท าความสะอาดโรงเรือนและปัสสาวะสุกร มีอัตราการ

เกิดน้ าเสียเฉลี่ยตัวละ 10-20 ลิตร/วัน เป็นน้ าท่ีมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูง หากปล่อยลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่ได้

รับการบ าบัดจะท าให้แหล่งน้ าดังกล่าวมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ ดังนั้น การบ าบัด

น้ าเสียจึงเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะท าให้น้ าเสียมีคุณภาพดขีึ้นก่อนปล่อยกลับสู่แหล่งน้ า [1] 

 น้ าเสียจากฟาร์มสุกรมีสารอินทรีย์ปนเปื้อนสูงจึงเหมาะแก่การบ าบัดด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

ร่วมกับการฟื้นฟูด้วยพืช โดยอาศัยการท างานร่วมกันของจุลินทรีย์กับพืชในการก าจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ าเสีย ใน

งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาด้วยกระบวนการดังกล่าวพบว่าพืชสามารถดูดซับสารปนเปื้อนและใช้เป็นธาตุ

อ า ห า ร ใ น ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต  

[2]- [5] ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจการน าแหนแดง (Azolla microphylla) ซึ่งเป็นพืชน้ าที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย

โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น บ ริ เ ว ณ แ ห ล่ ง น้ า นิ่ ง ห รื อ 

น้ าท่วมขังมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบ าบัดที่มีการเติมอากาศ เพื่อบ าบัดและก าจัดสารปนเปื้ อนในรูปซีโอดี 

ฟ อ ส ฟ อ รั ส  แ ล ะ ไ น โ ต ร เ จ น  อี ก ทั้ ง ยั ง มี 

ผลพลอยได้จากการใช้แหนแดงเป็นชีวมวลในรูปปุ๋ยพืชสดทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงคุณภาพดินได้อีกด้วย 

 ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พื่ อ ศึ ก ษ า ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ข อ ง 

การท างานร่วมกันระหว่างระบบบ าบัดที่มีการเติมอากาศกับพืช โดยท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มหรือลด

ข อ ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร บ า บั ด 
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น้ าเสีย โดยเปรียบเทียบระหว่างชุดทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) คือการปล่อยให้น้ าเสียเกิดการฟอกตัวตามธรรมชาติ ชุด

ทดลองที่ 2 การใช้แหนแดง และชุดทดลองที่ 3 การใช้แหนแดงร่วมกับการเติมอากาศ  

 การท างานร่วมกันของระบบบ าบัดที่มีการเติมอากาศกับแหนแดงเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต้องใช้

เทคโนโลยีสูง ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบบต่ าสามารถเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งใน

การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

 2.1 วัสดุอุปกรณ์การทดลอง 

  2.1.1 แหนแดงสายพันธุ์ Azolla microphyllaได้จากเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม เบื้องต้นท า

การเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 14 วัน ก่อนน าไปใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย โดยเตรียมแหนแดงใส่ลงในกะละมังเพื่อขยาย

ปริมาณส าหรับใช้เป็นเช้ือพันธุ์ในการทดลอง ใช้กล้าแหนแดงเริ่มต้นปริมาณ 500 กรัม หลังการเพาะเลี้ยงท าการ

คัดเลือกแหนแดง โดยคัดเลือกลักษณะล าต้น ขนาดใบ สี ท่ีมีการเจริญเติบโตสมบูรณ์เพื่อน าไปท าการทดลองต่อไป 

  2.1.2 น้ าเสีย ตัวอย่างน้ าเสียได้จากน้ าเสียก่อนบ าบัดของฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  

  2.1.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบวิเคราะห์ ประกอบด้วยเครื่องวัดความเป็นกรดเบส เครื่องมือ

วิ เคราะห์หาปริมาณไนโตรเจน เครื่องมือวิ เคราะห์หาปริมาณฟอสฟอรัส เครื่ อง ช่ัง อุปกรณ์รองรับ  

น้ าตัวอย่าง กะละมัง ถังพลาสติกใส และโหลแก้วเพาะเลี้ยงแหนแดง  

 2.2 วิธีการวิจัย 

  2.2.1 การศึกษาลักษณะสัญฐานของแหนแดง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ท าการเก็บตัวอย่างน้ าเสีย

จากฟาร์มสุกรปริมาณ 15 ลิตรใส่ถังพลาสติกใส น าแหนแดงท่ีได้ผ่านการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณใส่ในโหลแก้ว  

  ในแต่ละชุดการทดลองใส่แหนแดงน้ าหนักสดปริมาณ 8 กรัมต่อลิตรของน้ าเสีย เพื่อให้ปริมาณ

แหนแดงเพียงพอท่ีจะคลุมพื้นผิวน้ า บันทึกน้ าหนักสดแหนแดงของแต่ละชุดการทดลองในวันแรกก่อนการบ าบัดและ

วันท่ี 5,10,15และ 20 ตามล าดับ  

  2.2.2 การเตรียมชุดการทดลองเป็นแบบปัจจัยศึกษา (Parametric study) โดยศึกษาถึง

ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียเปรียบเทียบระหว่างชุดทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ที่มีการปล่อยให้น้ าเสียเกิดการฟอก

ตัวตามธรรมชาติ ชุดทดลองที่ 2 การใช้แหนแดง และชุดทดลองที่ 3 การใช้แหนแดงร่วมกับการเติมอากาศ  

  2. 2 . 3  เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง น้ า เ สี ย แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง 

น้ าเสียก่อนการบ าบัดและในวันท่ี 5, 10, 15 และ 20 ตามล าดับ น าตัวอย่างน้ าเสียที่ได้ไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ าที่

ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น รู ป  อุ ณ ห ภู มิ  

ค่าความเป็นกรดเบส ปริมาณซีโอดี ฟอสเฟต ไนโตรเจนทั้งหมด ตามมาตรฐานการวิเคราะห์น้ าและน้ าเสีย APHA 

แ ล ะ คู่ มื อ วิ เ ค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ 

น้ าเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย [6] - [7] รายละเอียดตามตารางที่  
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 

การวิเคราะห์ การตรวจสอบลักษณะน  า

ทิ ง 

วิธีการที่เลือกใช้ 

ทางกายภาพ อุณหภูมิ ใช้เทอร์โมมิเตอร์จุ่มลงในน้ า วัดค่า 

ทางเคมี ความเป็นกรดเบส ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-เบสของน้ า (pH meter) 

ทางชีวเคมี COD 

ไนโตรเจนท้ังหมด 

ฟอสเฟต 

เครื่องวัดซีโอดี 

วิธีเจลดาล์ห 

วิธีกรดแวนนาโดโมลิบโดฟอสฟอริก 

 

3. ผลการวิจัย 

 3.1 ผลการตรวจลักษณะสัญฐานของแหนแดง แหนแดงสายพันธ์ุ Azolla microphylla เป็นพืชที่ลอย

บนผิวน้ า ขนาดเล็ก รากของแหนแดงจะห้อยลงไปในน้ าเพื่อดูดซึมสารอาหารเก็บสะสมไว้ในล าต้น หลังการบ าบัด

พบว่าอัตราการอยู่รอดของแหนแดงอยู่ในเกณฑ์ดี พบแหนแดงเจริญเติบโตได้ดี พิจารณาได้จากน้ าหนักสด สภาพใบ

ยั ง ค ง เ ป็ น สี เ ขี ย ว ส ด  ป ริ ม า ณ 

แหนแดงทีค่ลุมผิวน้ ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณก่อนการบ าบัด  

 การที่แหนแดงมีปริมาณเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นถึงการน าสารปนเปื้อนในรูปของฟอสเฟตและไนเตรตจาก

น้ าเสียฟาร์มสุกรไปใช้ประโยชน์เป็นธาตุอาหารในการเจริญเติบโต อีกทั้งสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เช่น จุลินทรีย์ และจุล

สาหร่ายต่างๆ ทีอ่าศัยอยู่บริเวณรากช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ าเสีย สอดคล้องกับผลการทดลองที่ค่าซีโอดี ฟอสฟอรัส 

และไนโตรเจนของน้ าเสียจากฟาร์มสุกรมีปริมาณลดลง 

 3.2 ซีโอดี (COD) ผลจากการวิจัยพบว่าคุณภาพน้ าเสียจากฟาร์มสุกรภายหลังการบ าบัดในชุดทดลองที่ 

3 ที่มีการใช้แหนแดงท างานร่วมกับระบบบ าบัดที่มีการเติมอากาศ มีประสิทธิภาพการบ าบัดดีที่สุด โดยมีค่าการ

ก าจัดซีโอดีภายหลังการบ าบัด 20 วัน อยู่ที่ร้อยละ 91 ปริมาณซีโอดีคงเหลือ 78 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งผ่านค่า

มาตรฐานน้ าทิ้ งของกรมควบคุมมลพิษที่  120 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้ งนี้  ปริมาณการลดลงของซี โอดี ใน 

ชุ ด ท ด ล อ ง ที่  1  ( ชุ ด ค ว บ คุ ม )  แ ล ะ ชุ ด ท ด ล อ ง ที่  2  ก า ร เ ติ ม แ ห น แ ด ง เ พี ย ง 

อย่างเดียวมีค่าการก าจัดใกล้เคียงกันอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 89  

 ในชุดทดลองที่ 3 มีอัตราการลดลงของปริมาณซีโอดี (ค่าความชันของเส้นกราฟปริมาณซีโอดีกับเวลา)

มากที่สุด เห็นได้ชัดในช่วงก่อนการบ าบัดถึงวันที่ 10 ของการทดลอง (ภาพที่ 1) น้ าหลังการบ าบัดจากทั้ง 3 ชุด

ทดลองมีลักษณะที่ใสขึ้นสอดคล้องกับปริมาณซีโอดีที่ลดลง เพื่อให้การวิเคราะห์คุณภาพน้ าหลังบ าบัดมีความถูกต้อง

แม่นย ามากขึ้นควรมีการวัดค่าปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total solid) ร่วมด้วย 
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ภาพที่ 1 ปริมาณซีโอดีกับเวลา 

 

 3.3 ฟอสเฟต (Phosphate) ปริมาณฟอสเฟตเริ่มต้นของน้ าเสียจากฟาร์มสุกรก่อนบ าบัดมีค่าเท่ากับ 

25 มิลลิกรัมต่อลิตร ภายหลังการทดลองทั้ง 3 ชุดทดลอง พบการลดลงของปริมาณฟอสเฟต โดยมีการลดลงมาก

ที่สุดในชุดทดลองที่ 2 (การเติมแหนแดง) และ 3 (การเติมแหนแดงร่วมกับการให้อากาศ) ซึ่งค่าประสิทธิภาพการ

บ าบัดภายหลัง 20 วันของทั้งสองชุดทดลองอยู่ท่ีร้อยละ 51 คิดเป็นปริมาณฟอสเฟตคงเหลือเท่ากับ 13 มิลลิกรัม ใน

ชุดทดลองที่ 1 (ชุดควบคุม) ประสิทธิภาพการก าจัดฟอสเฟตอยู่ที่ร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าการเติมแหนแดงใน

ระบบบ าบัดช่วยลดปริมาณฟอสเฟตอย่างมีนัยส าคัญผ่านการน าฟอสเฟตไปใช้เป็นธาตุอาหารในการเจริญเติบโต 

(ภาพที่ 2) ทั้งนี้ ค่าฟอสเฟตในน้ าหลังการบ าบัดยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าซึ่งในการป้องกันการเสื่อมโทรม

ของแหล่งน้ าได้ก าหนดปริมาณฟอสเฟตไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการวิจัยคาดว่าหากขยายระยะเวลาการบ าบัด

ให้นานขึ้นมีแนวโน้มที่จะลดปริมาณฟอสเฟตได้เพิ่มขึ้น 
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ภาพที่ 2 ปริมาณฟอสเฟตกับเวลา 

 

 3.4 ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) มีความส าคัญต่อคุณภาพน้ าท้ิง โดยพบว่าเป็นปัญหา

ส าคัญในน้ าท้ิงจากฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ผลการวิจัยการเปลี่ยนแปลงปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดจากภาพที่ 3 

แสดงให้เห็นปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดมีการลดลงหลังการบ าบัดในทั้ง3 ชุดทดลอง โดยในชุดทดลองที่ 3 มีค่า

ประสิทธิภาพการบ าบัดหลัง 20 วัน ดีที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 63 ปริมาณไนโตรเจนคงเหลือหลังบ าบัดอยู่ที่ 51 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าที่ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วนของชุด

ทดลองที่ 1 และ 2 มีค่าประสิทธิภาพการบ าบัดอยู่ที่ร้อยละ 53 และร้อยละ 37ตามล าดับ 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้แหนแดงร่วมกับการเติมอากาศสามารถลดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดได้

ดีกว่าการที่น้ าเสียเกิดการฟอกตัวตามธรรมชาติ นอกจากนั้นน้ าหนักสดของแหนแดงในชุดทดลองที่ 2 และ 3 มี

น้ าหนักเพิ่มมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าแหนแดงน าสารปนเป้ือนในน้ าเสียในรูปไนโตรเจนท้ังหมดไปใช้เป็นธาตุอาหารใน

การเจริญเติบโต 
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ภาพที่ 3 ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดกับเวลา 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การใช้แหนแดงร่วมกับการเติมอากาศในการบ าบัดน้ าเสียจากฟาร์มสุกรส่งผลให้มีการเพิ่มคุณภาพน้ า

เสีย โดยสามารถลดปริมาณซีโอดี ฟอสฟอรัส และไนโตรเจนทั้งหมดได้ประมาณร้อยละ 91 ถึงร้อยละ 51 ในช่วง

ระยะเวลาบ าบัด 20 วัน แหนแดงทีใ่ช้ในการบ าบัดน้ าเสียสามารถน าไปเป็นปุ๋ยพืชสดทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อช่วย

เพิ่มคุณภาพความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างการบ าบัดน้ าเสียทางชีวภาพและการ

ฟื้นฟูด้วยพืชง่ายต่อการควบคุมดูแล มีค่าก่อสร้างต่ า และสามารถน าผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
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การประเมินความหนาแน่นเรือนยอดและความเสื่อมโทรมของป่าไม้  
โดยใช้ดัชนีอนุพัทธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

 
Evaluating forest canopy density and degradation using satellite - derived 

indices in Phusitan wildlife sanctuary 
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บทคัดย่อ 
 การประเมินและการตรวจสอบความเสื่อมโทรมของป่าไม้เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการ
พื้นทีป่่าอนุรักษ ์ดัชนีอนุพัทธ์จากภาพดาวเทียมมีการทดสอบแล้วว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ มีการน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายและลดค่าใช้จ่ายในการติดตามตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการ
เสื่อมโทรมจากค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ และจัดท าแผนที่ความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ โดยใช้การบูรณา
การดัชนีอนุพัทธ์ภาพถ่ายดาวเทียม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน การศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat-5 TM เพือ่ค านวณหาค่าดัชนีพืชพรรณแบบก้าวหน้า ดัชนีพื้นที่โล่ง ดัชนีเงาของต้นไม้และดัชนีความร้อน 
แล้วบูรณาการดัชนีดังกล่าวด้วยแบบจ าลองเพื่อหาค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้โดยวิธีการใช้ข้อมูลดัชนีพืช
พรรณแบบก้าวหน้าและดัชนีพื้นที่โล่งเป็นข้อมูลน าเข้าด าเนินการด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis : PCA) จะได้ค่าความหนาแน่นพืชพรรณในขณะเดียวกันด าเนินการซ้อนทับข้อมูลดัชนี
ความเป็นเงาของต้นไม้และดัชนีความร้อน จะได้ค่าดัชนีช่วงช้ันเงาของต้นไม้ หลังจากนั้นบูรณาการค่าความ
หนาแน่นพืชพรรณและค่าดัชนีช่วงช้ันเงาของต้นไม้ นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาในภาคสนามเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของความหนาแน่นเรือนยอดและการเสื่อมโทรมของป่า ผลการศึกษาพบว่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ภูสีฐานมีค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่คิดเป็น 30.97%, 22.67%, 15.95%, 15.37% และ 10.08% 
ของพื้นที่ทั้งหมด ส าหรับค่าความหนาแน่นมาก หนาแหน่นปานกลาง หนาแน่นน้อย และหนาแน่นน้อยมาก
ตามล าดับ การประเมินความถูกต้องได้ด าเนินการเปรียบเทียบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกับการตรวจสอบข้อมูล 
การส ารวจภาคสนาม พบว่ามีค่า Overall Accuracy 83.72% โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ Kappa Coefficient 0.755  
 
ค าส าคัญ: ความหนาแน่นเรือนยอด, ป่าเสื่อมโทรม, ดัชนีอนุพัทธ์ 

 
ABSTRACT 

 Assessment and monitoring of forest depletion is a prerequisite for management of  
wildlife sanctuary. Satellite-derived indices are widely used and proved a cost effective means. 
The purpose of this study is therefore to determine and to map Forest Canopy Density (FCD) 
using an integration of satellite-derived indices. The study area, Phusitan wildlife sanctuary is 
located in portions of Kalasin and Mukdahan provinces and covers an area of about 30,326.56 
hectares. We used LANDSAT 5 TM to generate the indices of which are vegetation index, bare soil 
index, shadow index and thermal index. Integration of these indices were digitally performed with 
a defined model, giving the FCD of the area. The model was created by performing Principal 
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Component Analysis (PCA) with Advanced Vegetation Index (AVI) and Bare Soil Index (BI) inputs 
resulting Vegetation Density (VD) (component1). The overlay operation of Shadow Index (SI) and 
Thermal Index (TI) was analyzed, yielding Scaled Shadow Index (SSI). The integration of the VD 
and SSI with defined equation results the FCD. The result indicates that the FCD covers 30.97%, 
22.67%, 15.95% 15.37% and 10.08% of the area for very high, high, moderate, low and very low 
respectively. Field investigation was carried out to compare the classified image and ground truth. 
Accuracy assessment of the results indicates overall accuracy accounting for 83.72% with kappa 
coefficient of 0.755. This study also provides detailed exploration of forest type, density and 
volume per area, important value index, volume by land use type and condition. 
  
Keywords: Forest Canopy Density, Degradation  
 

1. บทน า 
 พื้นที่ป่าและสังคมพืชตามธรรมชาติที่เหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่ต้นน้ าล าธาร การบริหารและการจัดการป่าอนุรักษ์ในปัจจุบันจึงต้องการ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบของพรรณพืชของป่าชนิดต่างๆ เพื่อให้ป่า
อ านวยประโยชน์อย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ[1]  และยังพบว่าการท าลายป่า
และการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินของป่าไม้มีแนวโน้มว่าจะสูงมากขึ้นหากยังมีการท าลายป่าไม้ในอัตราที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน[2] เนื่องจากพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานเคยผ่านการสัมปทานเพื่อการท าไม้มาก่อนและมี
พื้นที่กว้างขวาง ท าให้เจ้าหน้าที่และยานพาหนะที่มีอยู่ไม่เพียงพอดูแลไม่ทั่วถึง รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากล าบาก
[3] ท าให้การปกคลุมของเรือนยอดของป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปอยู่ตลอดเวลา[4] การวางแผนจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้นั้นจ าเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆเกี่ยวกับการป่าไม้เพื่อน ามาใช้ในการตัดสินใจ ความ
หนาแน่นของหมู่ไม้เป็นข้อมูลพื้นฐานชุดหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการน าไปใช้วางแผนงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้
[5] นอกจากน้ันความหนาแน่นยังสามารถบ่งบอกถึงลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชได้เป็นอย่างดี[6] ซึ่งระดับความ
หนาแน่นที่เหมาะสมเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของป่าต่อการให้ปริมาตรไม้[7] และพบว่าค่าความหนาแน่นการปกคลุม
เรือนยอดป่าไม้สามารถใช้ประเมินมวลชีวภาพและคาร์บอนของพืชพรรณได้ [8] ส่วนการเสื่อมโทรมของป่าเป็น
กระบวนการน าไปสู่การเสื่อมสภาพของความหนาแน่นหรือโครงสร้างชนิดพันธ์ุการปกคลุมของพืชอย่างช่ัวคราวหรือ
ถาวร[9] ซึ่งการเสื่อมโทรมป่าไม้ไม่เกี่ยวข้องกับการลดลงของพื้นที่ป่าไม้แต่สภาพของป่ามีคุณภาพลดลง [10] โดยที่
การเสื่อมโทรมของป่าจะถูกวัดในแง่ของการปกคลุมเรือนยอดหรือความหนาแน่นของทรงพุ่ม[11] การศึกษาวิจัยครั้ง
นี้จึงได้มีการประยุกต์ใช้แบบจ าลองความหนาแน่นเรือนยอดในการประเมินสถานการณ์เพื่อประเมินความหนาแน่น
เรือนยอดของป่าไม้และความเสื่อมโทรมของป่าในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ข้อมูลจากดาวเทียมและการรับรู้จากระยะไกลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญเกี่ยวกับการสร้างข้อมูล  
การปกคลุมเรือนยอดของป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน[12] การส ารวจจากระยะไกลให้ข้อมูลใกล้ความ
เป็นจริงมีผลครอบคลุมและข้อมูลซ้ าๆ จึงช่วยให้ใช้ประโยชน์และดีกว่าวิธีการแบบเดิม [13] โดยการใช้เทคนิคต่างๆ 
เช่น การผสมสีภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์หาความเปลี่ยนแปลงต่างๆ หรือวิธีอื่นๆ ที่เหมาะสม เนื่องจากสิ่งที่
ปรากฏบนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เช่น เงาของต้นไม้ การปกคลุมของไม้พื้นล่าง เป็นต้น ท าให้ความหนาแน่น  
การปกคลุมเรือนยอดของป่าไม้คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลในหลายช่วงคลื่นสามารถช่วยในการวิเคราะห์
ตีความท าให้สามารถตรวจสอบและ Forest Canopy Density Model (FCD Model) เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่มี
ประโยชน์ในการตรวจสอบและประเมินความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ[14] ซึ่งถูกพัฒนาโดย
ความช่วยเหลือจากองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ (The International Tropical Timber Organization : 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

99 

ITTO) เป็นการพัฒนาซอฟแวร์โดยสร้างแบบจ าลองที่ใช้ภาพดาวเทียม Landsat และประเมินสถานะของป่าไม้ 
ที่ข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของเรือนยอดผ่านดัชนีที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง[15] และได้มีการน าแบบจ าลองดังกล่าวไป
ใช้เพื่อศึกษาอย่างกว้างขว้างและหลายพื้นที่ อาทิเช่น การจัดท าแผนที่ความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ในเขต
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ETM ประเทศฟิลิปินส์ ด้วยการใช้โปรแกรม FCD 
Mapper เวอร์ช่ัน 2 [16] การใช้ซอฟท์แวร์ FCD Mapper โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat และเพื่อ
ประเมินความหนาแน่นเรือนยอดในภูมิประเทศประเทศออสเตรเลียและฟิลิปปินส์[17] การประเมินความหนาแน่น
เรือนยอดของป่าไม้ในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอิหร่านโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม IRS [14] การติดตาม
ตรวจสอบความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat TM และ ETM+ เพื่อจัดท า
แผนที่ความหนาแน่นเรือนยอดและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่สวนป่า เก่าทางตอนเหนือของประเทศ
อิหร่าน[18] ดังนั้นในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เครื่องมือดังกล่าวสามารถแสดงบทบาทส าคัญในการสร้างข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกบัการปกคลุมของป่าไม้ และข้อมูลที่เช่ือถือได้เกี่ยวกับการเสื่อมโทรมของป่าสามารถช่วยในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ[19] 

 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 พื นที่ศึกษา   
 เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าภสูีฐานตั้งอยู่ระหว่างเส้นละติจดูที่ 16๐ 30’ ถึง 16๐ 45’ เหนือ และเส้นลองติจดูที่ 
104๐ 05’ ถึง 104๐ 25’ ตะวันออก ครอบคลุมพื้นท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดกาฬสินธุ์รวมมเีนื้อท่ี 
30,483.937 แฮกแตร์ สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและทีร่าบบนภเูขาอยู่ในแนวเทือกเขาภูพานตอนล่าง[3] 
 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา 
3.2 ขั นตอนด าเนินการ 
 3.2.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM บันทึกภาพเมื่อวันที่ 21 เดือนมกราคม พ.ศ. 2552  
Path/Row 127/48 และ 127/49 แบนด์ 1,2,3,4,5, และ 6 มีรายละเอียดภาพ 30 เมตร ปรับแก้ไขความ
คลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) ก าหนดจุดควบคุมภาคพื้นกระจายทั่วทั้งภาพโดยใช้แผนที่ 
ชุด L7018 พิกัดอ้างอิงระบบ UTM WGS84 โซน 48 ปรับแก้ทางเรขาคณิตแบบ second order polynomials  
ก าหนคค่า Root Mean Square Error ไม่เกิน 1 จุดภาพ และปรับค่า resampling แบบ Nearest neighbor 
 3.2.2 การบูรณาการดัชนีอนุพัทธ์ 
 ค านวณดัชนีพืชพรรณแบบก้าวหน้า (Advanced Vegetation Index: AVI) โดยน าข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่นสีแดง และช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ มาค านวณหาค่าดัชนีความเป็นพืชพรรณ   
ดังสมการ (1) [21]   
 

AVI = ((B4+1)x (100-B3) x B43)1/3                 (1) 
เมื่อ B3 = Band 3 , B4 = Band 4 , B43 = B4 x B3 
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 ค านวณดัชนีพื นที่โล่ง (Bare Soil Index: BI) น าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่น 
สีน้ าเงิน, ช่วงคลื่นสีแดง, ช่วงคลื่นอินฟาเรดใกล้ และช่วงคลื่นอินฟาเรดกลาง มาค านวณหาค่าดัชนีความเป็นดิน 
ดังสมการ (2) [20]   
 

(B5+B3) - (B4+B1) 
(B5+B3) - (B4+B1) 

เมื่อ   B1 = Band 1 , B3 = Band 3 , B4 = Band 4 , B5 = Band 5  
   ค านวณดัชนีเงาของต้นไม้ (Shadow Index: SI) น าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ช่วงคลื่นสีน้ าเงิน, ช่วงคลื่นสีเขียว และช่วงคลื่นสีแดง มาค านวณหาค่าดัชนีความเป็นเงาต้นไม้ ดังสมการ (3)[20]   
 
   SI = ((256-B1) x (256-B2) x (256-B3))1/3                (3) 

เมื่อ   B1 = Band 1 , B2 = Band 2 , B3 = Band 3  
 ค านวณดัชนีความร้อน (Thermal Index: TI) น าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่น 
ความร้อน (แบนด์ 6 ของดาวเทียม Landsat 5TM) มาปรับแก้ให้เป็นมาตรฐาน (Normalized)  
 ค านวณความหนาแน่นของพืชพรรณ (Vegetation density: VD) โดยบูรณาการระหว่าง
ดัชนีพืชพรรณแบบก้าวหน้า (AVI) และดัชนีพื้นที่โล่ง (BI) ซึ่งจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal 
component analysis: PCA) โดยมี input คือ ดัชนีพืชพรรณ (AVI) และดัชนีพื้นที่โล่ง (BI) หาค่า Eigen vector 
จะใช้เป็นสัมประสิทธ์ิของ input ดังกล่าว ซึ่งจะได้ผลจากการค านวณดังสมการ (4)  
 

VD  = a1(AVI) + a2(BI)               (4) 
   เมื่อ  VD      =  ค่าความหนาแน่นของพืชพรรณ 

a1, a2  =  ค่าสมัประสิทธ์ิของ input 
 จากนั้นก าหนดต าแหน่งท่ีมีค่ามากท่ีสุดที่ความหนาแน่นของพืชพรรณเท่ากับ 0 เปอร์เซ็นต์ และ
ต าแหน่งท่ีมีค่าน้อยท่ีสุดที่ความหนาแน่นของพืชพรรณเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์  
 ค านวณค่าดัชนีช่วงชั นของเงาต้นไม้ (Scaled Shadow Index: SSI) น าข้อมูลที่ได้จากการ
วิเคราะห์สมการ (3) และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่นความร้อนที่ท าการปรับแก้ให้เป็นมาตรฐาน 
(Normalized) แล้ว มาซ้อนทับ(Overlay) ด้วยวิธีการคูณ ผลที่ได้จากการซ้อนทับน ามาค านวณค่าเฉลี่ย (mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ดังสมการ (5) [21]   
 
  SSI= 100/(SI max – SI mean +2σ) x (SI-SI mean +2σ)     (5) 
  เมื่อ SSI = 0  เมื่อ  SI mean - 2σ   
  SSI = 100  เมื่อ  SI mean + 2σ 
         SSI  = ค่าดัชนีมาตรฐานความเปน็เงาต้นไม ้
  SI mean  = ค่าเฉลี่ย 
  σ   = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ค านวณค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ (Forest Canopy Density: FCD) โดยน าข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของพืชพรรณ (Vegetation Density: VD) และค่าดัชนีช่วงช้ันของเงาต้นไม้ (SSI) 
มาค านวณหาค่าความหนาแน่นเรือนยอดของป่าไม้ ดังสมการ (6) [21]   
 

    FCD =           – 1          (6) 
           เมื่อ   FCD  =  ความหนาแน่นเรือนยอดของป่าไม้ 

x 100+100          (2)          
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   VD    =  ความหนาแน่นของพืชพรรณ 
   SSI    =  ค่าดัชนีมาตรฐานความเป็นเงาต้นไม ้

 จัดกลุ่มค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ทีไ่ด้จากการค านวณหาจากดัชนีอนุพัทธ์ตามที่กล่าวมาแล้วนัน้ 
น าข้อมูลความหนาแน่นเรือนยอดของหมู่ไม้มาจดักลุม่เป็น 10 ช่วงช้ัน ดังนี ้0–10, 11-20, 21-30, 31–40, 41-50, 
51–60, 61-70, 71–80, 81-90 และ 91–100 เปอร์เซ็นต์  ตามล าดบั แล้วจัดท าแผนที่ความหนาแน่นเรือนยอดของ
ป่าไม้และความเสื่อมโทรมของป่า[5] 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ค่าความหนาแน่นของพืชพรรณ (Vegetation Density: VD) 
 จากการบูรณาการระหว่างดัชนีพืชพรรณแบบก้าวหน้า(AVI) สมการ (1) และดัชนีพื้นที่โล่ง(BI) สมการ 
(2) ซึ่งจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) ซึ่งจะได้ผลจากการค านวณดังสมการ (4) นั้น เพื่อหาค่า
สัมประสิทธ์ิของ input ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ได้ผลดังนี้ a1=0.1590424*1012 และ a2=0.3988012*106 น าค่าที่ 
ได้แทนในสมการ (4) จะได้สมการ (7) จากสมการจะได้ค่าความหนาแน่นของพืชพรรณ (VD) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 
ถึง 100  

 
VD = 0.1590424*1012(AVI) + 0.3988012*106(BI)           (7) 

 
4.2 ดัชนชี่วงชั นความเปน็เงาของต้นไม้ (Scaled Shadow Index: SSI) 
 จากการวิเคราะห์สมการ (3) และน าข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมช่วงคลื่นความร้อนที่ท าการปรับแก้ให้
เป็นมาตรฐาน (Normalized) แล้ว มาซ้อนทับ (Overlay) ด้วยวิธีการคูณ ดังสมการ (5) ปรากฏว่าค่าดัชนีช่วงช้ัน
ความเป็นเงาของต้นไม้ (SSI) มีค่าระหว่าง 0 ถึง 100  
4.3 ความหนาแน่นเรือดยอดป่าไม้ (Forest Canopy Density: FCD) 
 จากการบูรณาการระหว่างผลการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นของพืชพรรณ (VD) และค่าดัชนีช่วงช้ัน
ของเงาต้นไม้ (SSI) ดังสมการ (6) สามารถแบ่งช่วงช้ันความหนาแน่นเรือนยอดของป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
ภูสีฐานออกเป็น 10 ช่วงช้ัน โดยแต่ละช่วงช้ันแบ่งเป็นร้อยละ 10 ต่อช่วงช้ัน ผลการประเมินค่าพื้นที่เป็นเฮกแตร์ 
พบว่า ช่วงช้ันร้อยละของความหนาแน่น 51 -60 ครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.97 ของพื้นที่ศึกษา 
ได้แก่บริเวณป่าเต็งรัง ป่าเบญพรรณ และป่าดิบแล้ง และช่วงช้ันร้อยละความหนาแน่น 81 -100 ครอบคลุมพื้นที่
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.18 ของพื้นที่ศึกษา ได้แก่บริเวณป่าเบญพรรณ และป่าดิบแล้งที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น 
มีสภาพป่าสมบูรณ์ (ภาพที่ 2) มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่ช่วงช้ันร้อยละของความหนาแน่นเรือดยอดป่าไม้ (FCD) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภสูีฐาน 
 
ตารางที่ 1 ช่วงช้ันร้อยละของความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 

Class 
ช่วงช้ันร้อยละของ 

ความหนาแน่นเรือนยอด 
เนื้อท่ีแยกตามช่วงช้ัน 

ความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม ้
ระดับความ 
เสื่อมโทรม 
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เฮกแตร ์(Ha) ร้อยละ 

Class 1 
0-10 19.544 0.06 

เสื่อมโทรมมาก 
11-20 542.679 1.79 

Class 2 
21-30 3,057.150 10.08 

เสื่อมโทรมปานกลาง 
31-40 4,835.680 15.95 

Class 3 
41-50 6,876.910 22.68 

เสื่อมโทรมน้อย 
51-60 9,391.100 30.97 

Class 4 
61-70 4,661.480 15.37 

ไม่เสื่อมโทรมและเป็น
ป่าสมบรูณ ์

71-80 1,046.210 3.45 

Class 5 
81-90 55.227 0.18 
91-100 0.450 0.00 

 รวม 30,486.430 100.00  
4.4 การเสื่อมโทรมของป่าไม้โดยใช้ค่าความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ 
 จากการวิเคราะห์ช้ันความหนาแน่นเรือนยอดของป่าไม้และน ามาก าหนดช่วงช้ันเพื่อประเมินความ 
เสื่อมโทรมของป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐานโดยแบ่งเป็นระดับ ดังนี้ เสื่อมโทรมมาก (0-20) เสื่อมโทรม 
ปานกลาง (21-40) เสื่อมโทรมน้อย (41-60) และไม่เสื่อมโทรมและเป็นป่าสมบูรณ์ (≥ 6 ) (ตารางที่ 1) พบว่า พื้นที่
ป่าไม่มีการเสื่อมโทรมและยังเป็นป่าสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 18.84  คิดเป็นเนื้อที่ 5,744.24 เฮกแตร์ โดยพื้นที่ป่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับการเสื่อมโทรน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.49 คิดเป็นเนื้อที่ 16,306.00 เฮกแตร์ รองลงมาคือ อยู่ใน
ระดับเสื่อมโทรมปานกลางคิดเป็นร้อยละ 25.88 คิดเป็นเนื้อที่ 7,891.11 เฮกแตร์ และอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 คิดเป็นเนื้อที่ 542.59 เฮกแตร์ ตามล าดับ (ภาพที่ 3) 
 

 
  

ภาพที่ 3 แผนที่ระดับความเสื่อมโทรมของป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่าภูสีฐาน 
 

4.5 การตรวจสอบความถูกต้อง 
จากการศึกษาและวิจัยครั้ งนี้ ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์  Kappa  
โดยการประเมินความถูกต้องในการศึกษานี้ใช้ตาราง Error Matrix และการค านวณค่าความถูกต้องทางสถิติโดยการ
เปรียบเทียบผลกการวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นเรือนยอดที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมกับผลจากการส ารวจ
ตัวอย่างในภาคสนามจ านวนทั้งสิ้น 43 จุด พบว่า มีค่า Overall Accuracy 83.72% และค่าสัมประสิทธิ์ Kappa 
Coefficient 0.755 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
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 จากการศึกษาวิจัยพบว่า ผลการประเมินความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ที่ได้ยังมีความคลาดเคลื่อน 
เมื่อเทียบกับผลการตรวจสอบความถูกต้องในภาคสนาม เนื่องจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่น ามาใช้ในการศึกษา
เป็นช่วงฤดูแล้งท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยการสะท้อนแสงของภาพถ่ายดาวเทียมโดยเฉพาะบรเิวณปา่
เต็งรังที่มีการผลัดใบ นอกจากนี้ยังรวมถึงบริเวณไร่ร้างที่มีหญ้าและไม้พุ่มปกคลุม ท าให้ค่าสะท้อนแสงของวัตถุใน
ภาพถ่ายดาวเทียมท าให้ได้ค่าที่ได้มีผลคลาดเคลื่อน หรืออาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านภูมิประเทศ เช่น ระดับความสูง 
ความลาดชันของพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจสอบความเสื่อมโทรมของป่าไม้ที่ได้จากการ
วิเคราะห์โดยใช้ดัชนีอนุพัทธ์จากภาพดาวเทียมกับผลการส ารวจทรัพยากรป่าไม้เพื่อประเมินสถานภาพและศักยภาพ
ของทรัพยากรป่าไม้การส ารวจทรัพยากรป่าไม้โดยใช้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน[22] ผลที่ได้มีความสอดคล้องตรงกัน 
และการด าเนินการโดยใช้ดัชนีอนุพัทธ์จากภาพดาวเทียมสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
กระชับเวลาได้มากกว่า ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลหลายช่วงเวลาเพื่อ
เปรียบเทียบการเพิ่มขึ้นและลดลงของป่าไม้โดยใช้ข้อมูลความหนาแน่นเรือนยอดป่าไม้ 
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ไฟท่ีปล่อยออกจากปล่อง ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้ที่ต้องการวิเคราะห์ความเข้มข้นและองค์ประกอบทางเคมีของโลหะที่มีอยู่ในฝุ่นที่ถูกปล่อยออกมาจาก
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา โดยเลือกโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเป็น
ตัวแทน การเก็บตัวอย่างฝุ่นจะเก็บบริเวณที่ปล่องระบายของเตาเผา โดยใช้กระดาษกรองชนิด Quartz ในการเก็บ
ตัวอย่าง ท าการวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของฝุ่นด้วยระบบกราวิเมตริก จากนั้นเตรียมตัวอย่างตามวิธีการ ASTM 
และวิเคราะห์ความเข้มข้นของโลหะในฝุ่น (ทั้งหมด 15 ชนิด ได้แก่ Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mg Mn Ni Pb Sb 
Zn และ V) โดยใช้เครื่อง ICP-OES ผลการศึกษาพบว่าค่าความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องของโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผามีค่าเท่ากับ 83±4.17 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานการระบายมลพิษ และพบ
ธาตุโลหะที่มีอยู่ในฝุ่นทั้งหมด 8 ชนิด ตามล าดับ ได้แก่ Fe Al Ni Zn Mg Cr Mn และ Cu โดยพบว่ามีค่าความ
เข้มข้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.58 4.40 2.80 2.00 1.84 1.02 0.66 และ 0.12 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: จังหวัดราชบุรี โรงงงานเครื่องปั้นดินเผา ฝุ่น องค์ประกอบทางเคมี  
 

ABSTRACT 
 Ratchaburi has become a well-known province as one of a popular pottery production 
in Thailand. This makes a remarkable income for local people. However, it also causes air 
pollution problem unavoidably due to emission from the stacks, effecting both on health and 
environment in the region. This induces setting an objective of this study to analyze particulate 
matter (PM) concentration and its metals emitted from the process of the pottery production. A 
pottery factory located in Muang district, Ratchaburi province was selected to represent this 
industrial activity. PM emission sampling was performed at the stack’s furnace using quartz filters. 
Concentrations of PM were then quantified by means of gravimetric method. Concentrations of 
metals in PM (totally 15 elements, i.e., Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Zn and V) 
were then analyzed using ICP-OES, followed the ASTM method. The study results that emission 
of PM average concentration was 83±4.17 mg/m3, not exceeded the emission standard of 320 
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mg/m3. The metals found in PM were as follow Fe, Al, Ni, Zn, Mg, Cr, Mn and Cu. The 
corresponding average concentrations were 6.58, 4.40, 2.80, 2.00, 1.84, 1.02, 0.66 and 0.12 ng/m3, 
respectively. 
 
Keywords: Ratchaburi province, Pottery factory, Particulate Matter (PM), Chemical composition 
 

1. บทน า 
 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจังหวัด
หนึ่งที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโรงงานผลิตเครื่องป้ันดินเผา ที่มีจ านวนมากที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศ ช่วงแรกเริ่มต้นมาจากอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนมีการสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุ จน
พัฒนากลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างช่ือเสียงระดับประเทศในปัจจุบัน จนเป็นท่ีขนานนามว่า “เมืองโอ่งมังกร” [1] 
 นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาจะก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้ว สิ่งที่
ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากกระบวนการผลิตก็คือสารมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้ ซึ่งขั้นตอนการเผานี้ถือเป็น
ขั้นตอนการผลิตที่ส าคัญ โดยกระบวนการผลิตของโรงงานที่ใช้เตาเผาแบบดั้งเดิมจะใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง ในการเผา
แต่ละครั้งจะใช้ฟืนเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดกลุ่มควันท่ีระบายออกจากปล่องเป็นจ านวนมาก โดยสารมลพิษที่ส าคัญ
คืออนุภาคฝุ่นที่สามารถแพร่กระจายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ของเมืองอีกด้วย [2-3] 
 เบญจวรรณ [4] ได้ท าการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี จากการรับสัมผัสโลหะในฝุ่นละออง พบว่าประชากรในพ้ืนท่ีมีความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง ซึ่งฝุ่นละออง
ส่วนหนึ่งเกิดจากการระบายออกจากโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ที่
ต้องการศึกษาความเข้มข้นและองค์ประกอบของโลหะที่มีอยู่ในฝุ่นละอองที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินแหล่งที่มาของฝุ่นในพ้ืนท่ีต่อไป  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏจนเป็นที่น่าเช่ือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า 
10,000 ปี จะเห็นได้จากหลักฐานที่นักโบราณคดีขุดค้นพบพวกเศษดินเผาในหลายแหล่งตามที่อยู่อาศัยของคนตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบัน โดยที่รูปแบบของลวดลายจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในปัจจุบัน
สามารถพบอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาแพร่หลายในหลายจังหวัด เช่น เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัด
นครราชสีมา เครื่องปั้นดินเผาที่ราชบุรี เป็นต้น [5] อุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผาของจังหวัดราชบุรีเป็นอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นมานานกว่า 70 ปี จากการบุกเบิกของนายจือเหม็ง แซ่อึ้ง ซึ่งเป็นชาวจีนที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่อง
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างดี [6] โดยเครื่องป้ันดินเผาที่พบในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่เป็นแบบสโตนแวร์ (Stone 
ware) คือ ต้องมีส่วนผสมของดินสโตนแวร์ ดินหินทนไฟ ดินขาว หินฟันม้า หินแก้ว ดินเหนียวขาว ดินแดง เป็นต้น 
ซึ่งข้ันตอนการผลิตเครื่องป้ันดินเผาประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆ หลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การหมัก
ดิน การกวนและนวดดิน การปั้นข้ึนรูป การตบแต่ง การเขียนหรือท าลายนูน การเคลือบ และการเผา ตามล าดับ ซึ่ง
ขั้นตอนการเผาเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก โดยเตาที่ใช้เรียกว่าเตามังกร (ภาพที่ 1) ซึ่งดัดแปลงมาจาก
เตาจีน อุณหภูมิการเผาประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส ซึ่งการเผาแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 3 วัน 2 คืน ในการ
เผาแต่ละครั้งจะใช้ฟืน (เป็นชีวมวลชนิดหนึ่ง) เป็นจ านวนมากท าให้เกิดกลุ่มควันจ านวนมากที่ปล่อยออกสู่
บรรยากาศ [2]  
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ภาพที่ 1 ส่วนประกอบของเตาเครือ่งปั้นดินเผา (ที่มา: [2]) 

 
 ฝุ่นละอองที่อยู่ในบรรยากาศประกอบด้วยองค์ประกอบทางเคมีที่ซับซ้อนแตกต่างกันไป โดยอาจจะ
ประกอบด้วยธาตุโลหะต่างๆ อินทรีย์คาร์บอน แอมโมเนีย ไนเตรต ซัลเฟต ฝุ่นแร่ โลหะปริมาณน้อย และน้ า โดย
องค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้เป็นส่วนส าคัญที่เป็นตัวก าหนดคุณลักษณะของฝุ่นว่าเป็นฝุ่นที่มีพิษหรือไม่มีพิษและ
นอกจากน้ีองค์ประกอบบางตัวยังส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย [9-11] ซึ่งองค์ประกอบที่
พบนั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งก าเนิดของฝุ่นชนิดนั้น จากการศึกษาของ Wangkiat [7] ที่ท าการศึกษา
องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงชีวมวลพบว่าโลหะที่เป็นองค์ประกอบเด่นคือ K 
Fe Zn Al และ Na ตามล าดับ Campa [8] ได้ศึกษาความเข้มข้นของโลหะที่มีอยู่ในฝุ่นที่มาจากอุตสาหกรรม
เครื่องปั้นดินเผาของประเทศสเปน ซึ่งใช้ถ่านโค้กเป็นเช้ือเพลิง พบ Si Al Ca Fe K Mg และ Na เป็นโลหะเด่น 
 โลหะที่พบเป็นองค์ประกอบของฝุ่นนั้นบางชนิดเป็นโลหะที่พบได้ตามดินธรรมชาติ บางชนิดเป็นโลหะที่มา
จากการกระท าของมนุษย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอันตรายกับมนุษย์เอง เช่น Pb ที่ท าให้เกิดโรคพิษตะกั่ว (Lead 
poisoning) ผลต่อการสร้างฮีมและฮีโมโกลบิน ท าให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่าย ผลต่อไต และผลต่อระบบประสาทท่ีมี
หน้าท่ีจดจ า เรียนรู้ และรับความรู้สึก Cu จะท าให้เกิดโรควิลสัน ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่มี
การสะสมทองแดงในตับมากกว่าปกติ และยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคโลหิตจาง As ท าให้เกิดการระคายเคือง
ต่อเนื้อเยื่อ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนังได้ เป็นต้น [13-15] 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 พื้นที่เก็บตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่ระบายออกจากเตาเผาของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่ง
หนึ่ง (พิกัด N 13°33'03.79'' E 99°47'25.24'') ตั้งอยู่ในต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบและชนิดไม่เคลือบ ได้แก่ โอ่งขนาดกลาง ขนาดเล็ก ไหและกระถาง โดยมี
ก าลังการผลิตต่อปี คือ โอ่งขนาดกลาง 22,000-27,000 ช้ิน โอ่งขนาดเล็ก 9,000-18,000 ช้ิน กระถาง 18,000-
27,000 ช้ิน และไห 9,000-18,000 ช้ิน โดยเตาเผาที่ใช้เป็นเตามังกร ขนาด 1.5×40 เมตร ความสูงของปล่องระบาย
ควัน 6 เมตร (ภาพที่ 1) ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต [3] 
 
3.2 การเก็บตัวอย่าง 
 การเก็บฝุ่นที่โรงงานเครื่องปั้นดินเผานั้นจะท าการเก็บ โดยการชักตัวอย่างอากาศผ่านหัวเก็บที่มีกระดาษ
กรองชนิด Quartz ขนาด 47 นิ้วเป็นตัวรองรับฝุ่น โดยมีอัตราการดูดอากาศของเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศที่ 4 ลิตร
ต่อนาที เก็บตัวอย่างจ านวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 และ ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558) 
ขณะที่เก็บตัวอย่างฝุ่นได้มีการตรวจวัดความเร็วของกระแสอากาศเพื่อน ามาค านวณอัตราการไหลและความเข้มข้น
ของอนุภาคฝุ่นและโลหะในฝุ่น จุดเก็บตัวอย่างอยู่บริเวณปากปล่องระบายควันที่มีขนาด 0.5×2.3 เมตร โดย
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ช่วงเวลาการเก็บตัวอย่างครอบคลุมตั้งแต่เริ่มเผาจนสิ้นสุดการเผา ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ สุมหัว (เริ่มจุดไฟที่หัว
เตา) เดินไฟใหญ่ (เปิดช่องอากาศที่หัวเตา) เดินตา (เปิดช่องอากาศที่ข้างเตา) และปิดเตา (ปิดช่องอากาศทั้งหมด) 
แต่ละระยะได้เก็บตัวอย่าง 5 ซ้ า แต่ละซ้ าใช้เวลาในการเก็บ 3 นาที ภายหลังจากการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้งกระดาษ
กรองได้น ามารวมกัน (Composite sampling) เพื่อส่งวิเคราะห์ต่อไป  
 
3.3 องค์ประกอบที่ท าการศึกษา 

เมื่อการเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้น ตัวอย่างถูกส่งมายังภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท าการวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นที่อยู่บนกระดาษกรองด้วยวิธีการวัดตามระบบกราวิเมตริก 
(Gravimetric) เมื่อวิเคราะห์แล้วเสร็จท าการเตรียมตัวอย่างตามวิธีการตามของ ASTM [16] และวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี ณ. ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยองค์ประกอบทางเคมีที่
วิเคราะห์ประกอบด้วยธาตุโลหะจ านวน 15 ชนิด ได้แก่ Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mg Mn Ni Pb Sb Zn และ V 
โดยใช้เครื่อง Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ยี่ห้อ Agilent 
Technologies รุ่น 710 Series  
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ความเข้มข้นของฝุ่นท่ีระบายออกจากปล่อง 
 จากการเก็บตัวอย่างฝุ่นที่ระบายออกจากปากปล่องของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา พบว่า ปริมาตรอากาศ
ทีถู่กระบายออกจากปล่องเท่ากับ 0.24±0.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความเข้มข้นของฝุ่นเท่ากับ 83±4.17 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร 
 
4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบฝุ่นจากแหล่งก าเนดิ 
 เมื่อท าการวิเคราะหป์ริมาณฝุ่นแลว้เสร็จ จากนั้นน าตัวอย่างฝุ่นท่ีอยูบ่นกระดาษกรองเข้าสู่กระบวนการ
เตรียมตัวอย่างและการวเิคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบความเข้มข้นของโลหะทั้ง 2 ครั้งได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของโลหะในฝุ่นท่ีระบายออกจากปล่องของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา 

โลหะ 
ความเข้มข้นท่ีตรวจพบ (นาโนกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) 

ครั้งท่ี 1 
(สิงหาคม พ.ศ. 2557) 

ครั้งท่ี 2 
(มกราคม พ.ศ. 2558) 

ค่าเฉลี่ย 

Al 7.32 1.48 4.40 
As nd nd nd 
Cd nd nd nd 
Co nd nd nd 
Cr 1.92 0.12 1.02 
Cu 0.12 0.12 0.12 
Fe 11.28 1.88 6.58 
Hg nd nd nd 
Mg 2.60 1.08 1.84 
Mn 1.04 0.28 0.66 
Ni 2.80 nd 2.80 
Pb nd nd nd 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
Sb nd nd nd 
Zn 3.40 0.60 2.00 
V nd nd nd 

หมายเหต ุ nd หมายถึง ตรวจไม่พบ (Not detected)  
 ค่าที่ได้เป็นการตรวจวัดในสภาวะจริง (Actual Condition) ไม่ได้ท าการปรับให้อยู่ในสภาวะอณุหภมูิ

และความดันมาตรฐาน 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าความเข้มข้นของโลหะในฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานเครื่องปั้นดินเผา
ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน (ยกเว้น Cu ที่มีค่าเท่ากัน) จากการตรวจวัดครั้งที่ 1 พบ
โลหะทั้งหมด 8 ชนิดได้แก่ Al Cr Cu Fe Mg Mn Ni และ Zn โดยพบความเข้มข้นเท่ากับ 7.32 1.92 0.12 11.28 
2.60 1.04 2.80 และ 3.40 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ ตรวจไม่พบโลหะทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ As Cd 
Co Hg Pb Sb และ V ส่วนในครั้งที่ 2 พบโลหะทั้งหมด 7 ชนิดได้แก่ Al Cr Cu Fe Mg Mn และ Zn พบความ
เข้มข้นเท่ากับ 1.48 0.12 0.12 1.88 1.08 2.80 และ 0.60 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ (โลหะที่ตรวจไม่
พบในการเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 2 คือ Ni) ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความเข้มข้นของโลหะที่ตรวจพบในครั้งที่ 1 และ ครั้ง
ที่ 2 ได้ดังภาพที่ 2 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของโลหะในฝุ่น (หน่วย: นาโนกรมัต่อลูกบาศกเ์มตร) ที่ระบายออกจากปล่องจากการตรวจวดั

ครั้งท่ี 1 (บน) และครั้งท่ี 2 (ล่าง) 
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 จากภาพท่ี 2 พบว่าโลหะที่ได้จากการตรวจวัดครั้งแรก โลหะที่พบมากที่สุดคือ Fe โดยพบความเข้มข้น
เท่ากับ 11.28 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ Al >Zn >Ni >Mg >Cr >Mn และ Cu น้อยที่สุดที่ซึ่งมี
ความเข้มข้นเท่ากับ 0.12 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนการเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 2 พบว่าโลหะที่พบมากที่สุดคือ Fe 
เช่นเดียวกับครั้งแรกโดยพบความเข้มข้นเท่ากับ 1.88 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่โลหะที่เหลือมีล าดับที่พบ
แตกต่างกันกับครั้งแรก โดยมีล าดับดังนี้ Al >Mg >Zn >Mn และพบ Cr และ Cu น้อยที่สุดที่ซึ่งมีความเข้มข้น
เท่ากับ 0.12 นาโนกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของฝุ่นที่ระบายออกจากปล่องของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาพบความ
เข้มข้นของฝุ่นเท่ากับ 83±4.17 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งพบว่ามีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานการระบายมลพิษที่
ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ. 2549 [17] ที่ก าหนดให้ปริมาณฝุ่นที่ปล่อยต้องไม่เกิน 320 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในแหล่งก าเนิด
ความร้อนที่มีการเผาไหม้โดยใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง ส่วนผลการศึกษาความเข้มข้นของโลหะที่เป็นองค์ประกอบของ
ฝุ่นครั้งที่ 1 (เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557) พบล าดับของสัดส่วนโลหะคือ Fe >Al >Zn >Ni >Mg >Cr >Mn >Cu 
ส่วนในครั้งที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2558) พบล าดับของสัดส่วนโลหะคือ Fe >Al >Mg >Zn >Mn >Cr, Cu จาก
ล าดับสัดส่วนของโลหะที่พบมีความคล้ายคลึงกันคือพบ Fe Al Zn Mg ที่มีสัดส่วนมากกว่าโลหะชนิดอื่นๆ แต่ในครั้ง
ที่ 1 จะพบ Ni ในสัดส่วนท่ีมากเป็นอันดับท่ี 4 ในขณะที่การวิเคราะห์ครั้งที่ 2 ตรวจไม่พบ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะชนิด
และสัดส่วนของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใช้แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งจึงพบโลหะที่แตกต่างกันไปบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ตารางที่ 2) พบว่า 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสัดส่วนโลหะ 5 ล าดับแรก จากแหล่งก าเนิดต่างๆ 

แหล่งก าเนิด โลหะที่พบ อ้างอิง 
ฝุ่นจากดิน Al >K >Fe >Na >Ti JICA [18] 

การเผาเชื้อเพลิงชีวมวล K >Fe >Zn >Al >Na Wangkiat [7] 
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา  
(มีถ่านโค้กเป็นเชื้อเพลิง) 

Si >Al >Ca >Fe >K Campa [8] 

โรงงานเครื่องปั้นดินเผา 
(มีชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง) 

Fe >Al >Ni >Zn >Mg  การศึกษาครั้งน้ี 

 
 โลหะที่พบสัดส่วนมากที่สุด 5 อันดับแรกมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท แต่โลหะที่พบเป็น
องค์ประกอบอยู่ในทุกกิจกรรม คือ Fe และ Al ซึ่งธาตุโลหะที่พบได้ตามดิน หิน แร่ ตามธรรมชาติ สามารถบ่งช้ีได้ว่า
ทุกกิจกรรมมีการใช้วัสดุที่มีต้นก าเนิดมาจากดินหรือแร่ธาตุตามธรรมชาติ เมื่อท าการเปรียบเทียบผลจากการศึกษา
ในครั้งนี้กับการศึกษาของ Campa [8] ซึ่งจัดเป็นการศึกษาในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พบว่า โลหะที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตมีองค์ประกอบทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน เช่น พบ Fe และ Al เหมือนกัน เนื่องจากวัสดุที่
น ามาใช้ในการปั้นขึ้นรูปของทั้ง 2 อุตสาหกรรมมาจากดินตามธรรมชาติ Si และ Al นอกจากจะเป็นโลหะที่พบตาม
ธรรมชาติแล้วยังพบได้จากกระบวนเผาไหม้ที่ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง [19] (ถ่านโค้กจัดเป็นถ่านหินประเภทหนึ่ง) 
แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะเป็นอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกันถ้าหากมีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันองค์ประกอบทางเคมีที่
ปล่อยออกจากกระบวนการเผาไหม้จะแตกต่างกันด้วย หากท าการเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Wangkiat [7] ซึ่ง
เป็นกระบวนการเผาไหม้ที่ใช้ชีวมวลเป็นเช้ือเพลิงเหมือนกัน พบว่าสัดส่วนองค์ประกอบทางเคมีมีลักษณะใกล้เคียง
กัน แต่อย่างไรก็ตามจะพบโลหะที่แตกต่าง เช่น การศึกษาครั้งนี้พบ Ni ซึ่งเป็นโลหะที่พบน้อยในตามธรรมชาติ นิยม
น ามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตโลหะ แสดงให้เห็นว่าเช้ือเพลิงประเภทเดียวกัน แต่ถ้ามาจากสถานที่แตกต่างกันจะ
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มีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันได้ จากการศึกษาในครั้งนี้พบองค์ประกอบทางเคมีที่เป็นโลหะบางชนิดไม่เป็นอันตราย
ต่อมนุษย์บางชนิดเป็นอันตราย (เช่น Ni) ดังนั้นควรมีการศึกษาโลหะในฝุ่นที่ระบายออกจากอุตสาหกรรมอื่นๆ ใน
พื้นที่ด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน อน่ึงการศึกษาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินการรับสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสโลหะ และการประเมินแหล่งที่มาของฝุ่นใน
พื้นที่ศึกษา ที่ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ต่อไป 
 
 

ค าขอบคุณ 
 การศึกษาครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินปี 2557 และขอขอบคุณส านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาค 8 (ราชบุรี) ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บตัวอย่างตลอดการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ประกอบการโรงงาน
เครื่องปั้นดินเผาที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าพ้ืนท่ีเพื่อด าเนินการศึกษาในครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของ
ประเทศไทย ได้แก่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา และความสามารถ
ในการส่งออก โดยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารโลก (The World Bank Open Data) ที่มีการเก็บข้อมูลแบบ
อนุกรมเวลา โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-2014 มาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ โดยพยากรณ์ตัวแปรตามด้วยค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย  
 ผลการศึกษาพบว่า จ านวนบุคลากรในด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถทางนวัตกรรม 
ค าส าคัญ: ความสามารถทางนวัตกรรม การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ บุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนา 
ความสามารถในการส่งออก 
 

ABSTRACT 
 The aims of this study is to provide new evidence and finding about the relationship 
among three factors (foreign direct investment: FDI, R&D personnel, export performance of high 
technology intensity product) and innovativeness as well as the specific factors that influence on 
innovativeness. The data were collected in Thailand by World Bank from 2001-2014. Multiple 
linear regression is used for data analysis. 
 The empirical results of this study increase the understanding that the relationship 
between independent variables and innovativeness. The findings reveal that R&D personnel was 
positively related to innovativeness with highly significant while foreign direct investment was 
negatively related to innovativeness. 
Keywords: innovativeness, foreign direct investment, R&D personnel, export performance 
 

1. บทน า 
 ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่โมเดลใหม่ในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า ประเทศไทย 4.0 
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ  “Value-Based 
Economy” โดยใช้การขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินค้านวัตกรรม เปลี่ยนจากการ
เน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น นอกจากนี้จะเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศจากการเป็น
ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม [1] 
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 จากเดิมที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ประเทศไทย 4.0 นี้จะน าไปสู่ความได้เปรียบเชิงแข่งขันด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 ต้องการยกระดับความสามารถใน 4 กลุ่มเป้าหมายคือการเปลี่ยนจากเกษตร
แบบดั่งเดิมไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ เปลี่ยนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็น Smart SMEs และส่งเสริมให้
เกิดธุรกิจใหม่ที่มีนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงหรือ Startups เปลี่ยนจากการบริการมูลค่าต่ าไปสู่บริการมูลค่าสูง และ
เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและทักษะสูง ซึ่งรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้ง ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เครือข่ายจากต่างประเทศ และภาคการเงินจ าเป็นต้องร่วมมือกัน
ในการขับเคลื่อนวิทยาการทั้ง 5 อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม [1] 
 จึงเห็นได้ว่าส่วนส าคัญที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0 หรือประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม หรือ “Value-Based Economy” ได้นั้นคือความสามารถทางนวัตกรรมตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร
จนถึงระดับประเทศ หนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายๆบริษัทน ามาสร้างความได้เปรียบคือนวัตกรรม [2] โดยการน าสินค้าและ
บริการเข้าสู่ตลาดก่อนคู่แข่ง [3] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าที่ได้กล่าวว่าบริษัทใดก็ตามที่สามารถสร้าง
นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจะนั้นจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน [4], [5] 
 อย่างไรก็ตามประเทศก าลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่เป็นประเทศท่ีขับเคลื่อนประเทศจากประเทศฐาน
การผลิต (Production-based country) ไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) นั้น
จ าเป็นต้องมีความร่วมมือและอาศัยวิทยาการหลายศาสตร์ด้วยกัน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลย้อนหลังในระดับมหาภาค
มาช่วยในการพัฒนา ทั้งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย (Foreign Direct Investment: FDI) 
ข้อมูลภาพรวมด้านการวิจัยและการพัฒนา ได้แก่ บุคลากรที่มีส่วนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Personnel) รวมไป
ถึงข้อมูลด้านการส่งออกสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Export Intensity - High Technology Intensity 
Product) ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศท่ีเราไม่อาจมองข้าม แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาปัจจัยเหล่านี้โดยการใช้ข้อมูลย้อนหลังท่ีเป็นข้อมูลระดับประเทศมาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถทางนวัตกรรมกับปัจจัยดังกล่าวขั้นต้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังน้ี 
1.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
  1.1.1 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย
กับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย 
  1.1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนากับความสามารถทาง
นวัตกรรมของประเทศไทย 
  1.1.3 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการส่งออกสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับ
ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 จากสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน นวัตกรรมถูกน ามาเป็นกลยุทธ์ส าคัญอันหนึ่งที่ใช้ในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก [6], [7] องค์กรจ านวนมากประสบ
ความส าเร็จจากการสร้างนวัตกรรม และความสามารถทางนวัตกรรมเป็นหนึ่งในแนวทางในการสร้างความส าเร็จ
ให้กับองค์กรในระยะยาว [8], [9] จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่ามีงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่ได้
ท าการศึกษาด้านนวัตกรรมและความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ 
เช่น การศึกษาในปี พ.ศ. 2550 ของส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติที่ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่าภาพรวมของประเทศไทยมีขีดความสามารถทางนวัตกรรมอยู่ใน
ระดับปานกลางโดยมีคะแนนอยู่ที่ 57.50 จาก 100 คะแนน หรือการศึกษาจากเวทีเศรษฐกิจโลก (World 
Economic Forum: WEF) ในการเปรียบเทียบความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยกับประเทศอื่นๆใน
ภูมิภาคเอเชีย อันได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวันและฟิลิปปินส์ในปี 2008-2009 พบว่าประเทศ
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ไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านนวัตกรรมน้อยกว่าประเทศอื่น [10] จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยเทียบกับต่างประเทศโดยใช้
ข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกัน ต่างช่วงเวลา หรือเป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์ในรายอุตสาหกรรม  
  
2.1 ความสามารถทางนวัตกรรม 
 ฮัลท์และคณะ [11] ได้ให้ความหมายของความสามารถทางนวัตกรรมไว้ว่าเป็นการน าเสนอแนวความคิด 
แนวทางหรือกระบวนการใหม่ ตลอดจนน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นแนวโน้มขององค์กรที่ส่งเสริมให้มีนวัตกรรม
เกิดขึ้น [12] แต่ความสามารถทางนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความส าเร็จมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายส าหรับองค์กร [1] เนื่องมาจาก
ส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการรักษานวัตกรรมให้คงอยู่ในระยะยาว [13] สาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือเกิดจาก
ความไม่ชัดเจนของคุณลักษณะของการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ [14] ผลที่ตามมาก็คือองค์กรทั้งหลายไม่
สามารถเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมในภาพรวมจึงไม่สามารถน ามาสู่แนวปฏิบัติจริงได้ [1] นอกจากนี้
ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรจะต้องขึ้นอยู่กับจ านวนความรู้ และความสามารถในการจัดการความรู้ที่มีอยู่
ในองค์กรนั้นๆว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ [15] 
 
2.2 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสามารถของนวัตกรรมก็คือ ปัจจัยด้านการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เนื่องมาจากว่าการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศจะมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศที่เข้าไปลงทุนจากบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศ เพื่อ
สร้างมาตรฐานเดียวกันและให้บริษัทลูกท่ีอยู่ในประเทศต่างๆนั้นด าเนินงานได้อย่างดี [16], [17] การถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ อาจส่งผลให้ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย
โดยรวมสูงขึ้นเนื่องมาจากมีองค์ความรู้และความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีที่มากขึ้น จึงเป็นที่มาของสมมติฐานของ
งานวิจัยนี ้
 สมมติฐานที่ 1 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม
ของประเทศไทย 
 
2.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการส ารวจ สังเคราะห์ หาค าตอบ 
พัฒนา และได้ผลิตภัณฑ์ออกมา ซึ่งเราสามารถแยกได้สองค าดังนี้ (1) การวิจัยคือการส ารวจ สังเคราะห์สภาพปัญหา
และหาค าตอบเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการรวมทั้งลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้พัฒนา 
(2) การพัฒนา คือการน าความรู้ที่ได้จากขั้นตอนของการวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เพราะฉะนั้น กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในการน าไปสู่นวัตกรรม 
บุคลากรที่อยู่ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงมีส่วนขับเคลื่อนและเป็นผลก ระทบโดยตรงของ
ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ จึงเป็นที่มาของสมมติฐานที่สองของงานวิจัยนี้ 
 สมมติฐานที่ 2 จ านวนบุคลากรในส่วนการวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมของประเทศไทย 
 
2.4 การส่งออก 
 การส่งออกเป็นกิจกรรมส าคัญที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศ การค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นจากการที่แต่
ละประเทศมีการน าเข้าและส่งออก ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีการส่งออกยางพารา อาหารกระป๋อง ข้าวและน้ าตาล
เป็นล าดับต้นๆของโลก ในอดีตการค้าจะเน้นที่การผลิตสินค้าและบริการจ านวนมาก ให้มากกว่าคู่แข่งและขายใน
ราคาถูก จากนั้นส่งออกไปต่างประเทศเพื่อน าเงินสู่ประเทศต่อไป ต่อมาพบว่าการท าการค้าในลักษณะนั้นไม่
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ก่อให้เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน เนื่องจากคู่แข่งสามารถลอกเลียนแบบและขายตัดราคาได้ไม่ยาก การ
ส่งออกในลักษณะผลิตจ านวนมากและขายราคาถูกจึงไม่ส่งเสริมให้เกิดการค้าที่ได้ก าไรอีกต่อไป การส่งออกด้วย
สินค้านวัตกรรมและมีความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความได้เปรียบที่ยั่งยืน การน าความคิด
สร้างสรรค์มาผนวกกับเทคโนโลยี จนได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่น่าใจ โดยเฉพาะสินค้า
ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบและผลิต จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความสามารถทางนวัตกรรม
ส่งผลทางบวกต่อความสามารถในการส่งออก แต่มีงานวิจัยจ านวนน้อยที่จะศึกษาผลกระทบของความสามารถใน
การส่งออกต่อความสามารถทางนวัตกรรม จึงเป็นที่มาของสมมติฐานที่สามของงานวิจัยนี ้
 สมมติฐานที่ 3 ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมของประเทศไทย 

 
3. วิธีการวิจัย 

 ในส่วนวิธีการวิจัยจะแสดงถึงกรอบแนวคิดในการวิจัย ข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษา ตัวแปรและสถิติที่จะ
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลที่ใช้การศึกษาในครั้งนี้เป็นการน าข้อมูลทุติยภูมิที่ได้มาจากธนาคารโลก (The World Bank 
Open Data) [18], [19] ที่มีการเก็บข้อมูลแบบอนุกรมเวลา โดยในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-2014 ที่
ทางธนาคารโลกได้รวบรวมไว้น ามาวิเคราะห์ 
 
3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 3.3.1 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ตัวแปรตามในที่นี้เราจะศึกษาความสามารถทางนวัตกรรม 
(Innovativeness: INNO)  
 3.3.2 ตัวแปรต้น (Independent variable) ประกอบไปด้วยตัวแปรสามตัว ได้แก่ 
  (1) การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เราจะใช้ข้อมูล 
มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ: Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) 
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  (2) จ านวนบุคลากรที่มีส่วนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Personnel: R&D) เราจะใช้ข้อมูล
จ านวนนักวิจัยและช่างเทคนิคที่อยู่ในขอบเขตงานวิจัยและพัฒนาเมื่อเทียบกับประชากรหนึ่งล้านคน (per million 
people) 
  (3) ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง (Export Intensity of High 
Technology Intensity Product: EXP) เราจะใช้ข้อมูลด้านการส่งออกเพื่อหาผลกระทบต่อความสามารถทาง
นวัตกรรมโดยตัวแปรนี้สามารถวัดได้จากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงต่อการส่งออกทั้งหมด [20] 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) โดยพยากรณ์
ตัวแปรตามด้วยค่าความสัมพันธ์ ซึ่งเรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient) ซึ่งในงานวิจัยนี้
เป็นการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple regression analysis) เนื่องจากตัวแปรตามมีมากกว่าสองตัว
ขึ้นไป โดยการใช้โปรแกรมการค านวณทางสถิติในการวิเคราะห์ 
 3.4.1 ตัวแบบสมการถดถอย 

                                           

 
 3.4.2 การตรวจสอบเงื่อนไข 
  ในงานวิจัยนี้เพื่อป้องกันค่าความเคลื่อนที่จะเกดิขึ้นระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยได้ตรวจสอบเงื่อนไขท้ังหมด
สามข้อก่อนจะเริ่มท าการวิจัยดังนี ้
  (1) ค่าความเคลื่อนเป็นอสิระต่อกนั (No autocorrelation) 
  (2) ค่าความเคลื่อนต้องมีการแจกแจงเป็นปกต ิ 
  (3) ค่าความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนต้องคงที่ทุกค่าของ x (Heteroskedasticity) 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ข้อมูลทางสถติ ิ
 รายละเอียดทางสถิติของข้อมูลว่าด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหวา่ง
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยนี้ แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 รายละเอียดแสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหวา่งตวัแปร 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 1 2 3 4 

1. ความสามารถทางนวัตกรรม  0.29 0.09 1       

2. การลงทุนโดยตรงจากตา่งประเทศ 3.12 1.12 
-

0.44 1     

3. จ านวนบุคลากรด้านการวิจยัและพัฒนา 608.25 224.87 0.96 
-

0.46 1   

4. ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง 25.46 3.97 
-

0.77 0.42 
-

0.84 1 
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ตารางที่ 2 รายละเอียดแสดงการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุูณ  

ตัวแปรต้น Coef. Std. Err t Sig 

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ -0.0012 0.0078 -0.16 0.879 

จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 0.0005 0.0001 6.48 0.001 

ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง 0.0031 0.0036 0.86 0.411 

ค่าคงท่ี -0.049 0.1302 -0.38 0.714 
R2 = 0.9247, Adj R2 = 0.9021, F = 40.95, Sig. = 0.001 
 จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณระหว่างตัวแปรต้นคือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
จ านวนบุคลากรในส่วนการวิจยัและพัฒนา ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง กับตัวแปรตามคือ
ความสามารถทางนวัตกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression coefficient) ระหว่าง
ตัวแปรต้นคือการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ กับตัวแปรตามคือความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยมีค่า 
-0.0012 ซึ่งเป็นค่าลบ โดยมีค่า P-value อยู่ท่ี 0.879 นั่นแสดงให้เห็นว่าสมมติฐานที่เราตั้งไว้ว่าการลงทุนโดยตรง
จากต่างประเทศมีความสัมพันธ์เชงิบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยถูกปฏเิสธ เราจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 1 
 ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression coefficient) ระหว่างตัวแปรต้นคือจ านวนบุคลากรในส่วนการ
วิจัยและพัฒนา กับตัวแปรตามคือความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยมีค่า 0.00043 ซึ่งเป็นค่าบวก โดยมี
ค่า P-value อยู่ที่ 0.0001 แสดงให้เห็นว่าระดับความมั่นใจที่สินใจที่จะยอมรับสมมติฐานที่ 2 ได้อยู่ที่ 99% นั่น
หมายความว่า จ านวนบุคลากรในส่วนการวิจัยและพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมของ
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ความเช่ือมั่น 99% เราจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2  
  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Regression coefficient) ระหว่างตัวแปรต้นคือความสามารถในการ
ส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงกับตัวแปรตามคือความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยมีค่า 0.00313 ซึ่งเป็น
ค่าบวก โดยมีค่า P-value อยู่ที่ 0.411 จากค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยแสดงให้เห็นว่าความสามารถในการส่งออก
สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทยแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ซึ่งเราสรุปได้ในข้ันต้นว่า ความสามารถในการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถ
ทางนวัตกรรมของประเทศไทย เราจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 3 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ีคือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศในประเทศไทยกับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศไทย การลงทุนโดยตรงจากประเทศเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาขยายธุรกิจจากประเทศตัวเอง เข้าสู่ประเทศไทย โดยการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศน้ันเป็นการแสวงหาสถานท่ีที่จะใช้ในการด าเนินธุรกิจตั้งแต่ การผลิต การจัดจ าหน่าย 
การกระจายสินค้า การท าการตลาด ตลอดจนการวิจัยและพัฒนา [21] เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดย
การเข้ามาลงทุนนั้นบริษัทแม่จะมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ [22] และมีส่วนช่วย
ในการสร้างนวัตกรรมให้กับบริษัทลูกในการที่จะผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆ  แต่ผลจากการวิจัยพบว่าการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทยนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ
ไทย อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศฐานการผลิตที่มีคุณภาพ มีแรงงานฝีมือจ านวนมาก 
รวมถึงมีค่าแรงต่ า ท าให้ธุรกิจต่างชาติที่มาลงทุนจึงมองประเทศไทยเป็นเพียงฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการ
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ส่งออกและกระจายสินค้ามากกว่าเป็นศูนย์กลางในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม จึงเป็นเหตุให้มีความสัมพันธ์เชิงลบ
ต่อความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ  
 เมื่อพิเคราะห์ในด้านการส่งออกท่ีเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโดยใช้ข้อมูลของการ
ส่งออกสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมแต่ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องมาจากว่าสินค้าท่ีต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนั้นจ าเป็นต้องใช้พึ่งพาเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ส่งผล
ให้ความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรนั้นๆเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องแยกสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงออกมาเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยาม คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ช้ินส่วนอากาศยาน เป็นต้น 
จึงจะสามารถเห็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้น [23] ความสามารถในการส่งออกสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจึงเป็น
ตัวแปรที่ยังไม่มีน้ าหนักพอที่จะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ ในขณะเดียวกัน
สิ่งที่ชัดเจนและเป็นผลเกี่ยวเนื่องที่จะท าให้ความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศเพิ่มขึ้นน่ันก็คือบุคลากรที่ท างาน
ในด้านการวิจัยและพัฒนา เพราะบุคลากรเป็นตัวแปรส าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงกับความสามารถทาง
นวัตกรรมเพราะหากขาดบุคลากรในการท าวิจัยและพัฒนาแล้ว นวัตกรรมจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ ดังนั้นจ านวนบุคลากรในส่วนการวิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความสามารถทางนวัตกรรม
ของประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากธนาคารโลกที่มี
การเก็บรวบรวมแล้วช้ีแจงในระดับมหภาค ไม่ได้แจกแจงข้อมูลเป็นรายอุตสาหกรรมจึงท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลจึง
เป็นการใช้ข้อมูลที่รายงานตามช่วงเวลาที่ได้มีการเก็บรวบรวมเอาไว้เท่านั้น และศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบเพียง 3 
ปัจจัยเท่าน้ัน ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป คือ ควรมีการศึกษาและพัฒนาตัวแปรอื่นๆที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความสามารถทางนวัตกรรมต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรายอุตสาหกรรม และใช้ข้อมูลรายปีมาวิเคราะห์เพื่อ
น าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ สร้างชุดอุปกรณ์ท าความเย็นให้แก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลัง 
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย ส่วนท่ีท าความเย็นให้แก่รางกายใช้เทอร์โมอิเล็กทริก รุ่น TEC1-12706  ระบายความร้อน
ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกด้วยครีบระบายความร้อนแบบสี่เหลี่ยม(rectangular cooling fins หรือ Heat sink) 
โดยติดพัดลมกับครีบระบายความร้อนเพื่อระบายความร้อนออกสู่บรรยากาศ ด้านเย็นที่ติดกับแผ่นโลหะที่หุ้มด้วยผ้า
และแนบกับร่างกายบริเวณหลัง ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ส ารองไฟชนิดพกพา(Power Bank) ขนาด 5 โวลต์ 
กระแส 2.1 แอมแปร์ ต่อเข้ากับชุดวงจร DC to DC converter โดยท าการทดสอบ 1) ความเย็นที่ได้จากชนิดของ
แผ่นโลหะแบ่งการทดลองกับแผ่นโลหะตัวน า 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม ทองแดง และ สแตนเลส 2)ทดสอบ
แรงดันไฟฟ้าที่ท าให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม และ 3) ทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสม ผลของการวิจัยเป็นดังนี้ 
1) ความเย็นที่ได้จากแผ่นโลหะตัวน าทั้งสามชนิด พบว่าแผ่นโลหะชนิด สแตนเลสมีความเหมาะสมโดยสามารถลด
อุณหภูมิจาก 31 องศาเซลเซียสถึง 24 องศาเซลเซียสภายในเวลา 5 นาที 2) แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมอยู่ที่ 5 โวลต์ 
3) ขนาดของแผ่นโลหะที่เหมาะสมจะมีขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 160 มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร ซึ่ง
จะท าให้ได้อุณหภูมิมีความใกล้เคียงกับตลอดทั้งแผ่น.  
 
ค าส าคัญ: ชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็น,เทอร์โมอิเล็กทริก  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was creating a prototype cooling unit to the specific point 
to Back Body. The cooling unit used thermo electric number TEC1-12706 and the heat side of the 
thermo electric which was attached by cooling fan to drain heat out to the atmosphere. The 
cold side of thermo electric was attached with metal conductor which transfer cooling to the 
body. The power supply is 5 VDC and 2.1 amperes power bank connected to DC to DC converter 
circuit. Test the cooling unit by 1) the cooling of the plaque. Divide experiment with three types 
of sheet metal, aluminum, copper and stainless steel 2) Find appropriate voltages. 3) Find 
appropriate side of the cold metal. The results of the research were as follows: 1) the cold metal 
of the three species found Stainless steel sheet metal is appropriate which can reduce the 
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temperature from 31 degree to 24 degree Celsius within 5 minutes. 2) The appropriate Voltage is 
5 Volt. 3) The size of the sheet metal is a width 110 mm and long 160 mm, which makes 
equilibrium temperature throughout the plate. 
  
Keywords: prototype of cooling unit, Thermoelectric  
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันโลกที่เราอาศัยอยู่มีแนวโน้มอุณหภูมิสูงขึ้นไปเรื่อยๆ  สาเหตุหนึ่งเกิดจากภาคครัวเรือนที่มี
การใช้เครื่องปรับอากาศที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นด้วย  และอีกสาเหตุเกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ   และอุตสาหกรรมท าความเย็น มีส่วนท าให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ด้วย
เทคโนโลยีในการท าความเย็นปัจจุบัน ยังอาศัยระบบการท าความเย็นแบบอัดไอด้วยคอมเพรสเซอร์โดยใช้สารท า
ความเย็นคลอโรฟูลออโรคาร์บอน  (ChloroFluoro Carbon: CFCs) (คณิต,2553) สารคลอโรฟูลออโรคาร์บอนหาก
รั่วไหลออกไปจะท าให้เกิดผลต่อการท าลายโอโซนในช้ันบรรยากาศจะท าให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(Greenhouse Effect) (มยุรี, 2535) ก่อให้เกิดความร้อนเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในสถานที่โล่ง ที่
ต้องสวมเสื้อหรือชุดเพื่อป้องกันตนเองจากรังสีความร้อนที่ส่งผ่านจากช้ันบรรยากาศมายังผิวโลกโดยตรง ก่อให้เกิด
ความร้อนสะสมและท าให้ไม่สบายตัวแก่ผู้สวมใส่เสื้อหรือชุดดังกล่าว และส่งผลท าให้บางส่วนของร่างกายเกิดความ
ร้อน โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรงงานวิจัยชุดนี้จึงท าการศึกษาวิจัย การสร้างชุดอุปกรณ์ท า
ความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก เนื่องจากเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric 
Cooling: TEC) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสร้างความเย็น โดยอาศัยหลักการ เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรงให้กับแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริก จะท าให้ด้านหนึ่งร้อนเมื่อท าการระบายความร้อนของด้านที่ร้อนออก ท าให้
เกิดความเย็นขึ้นที่ด้านเย็นอีกด้านที่เหลือ (ยุทธนา,2555) ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา โดยท าการทดสอบหา
ประสิทธิภาพการท าความเย็นให้แก่เทอร์โมอิเล็กทริกด้วยวิธีการป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง ที่ได้จากเ ครื่องจ่าย
แรงดันชนิดพกพา (Power Bank) ให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก    ท าการระบายความร้อนที่ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กท
ริกด้วยแผ่นครีบระบายความร้อน (Heat sink) และใช้พัดลมระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย
ความร้อน ด้านเย็นใช้แผ่นโลหะที่เป็นตัวน าความเย็นเข้าสู่ส่วนหลังของร่างกาย ทดสอบการท าความเย็นของอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริก ท่ีถูกจัดเก็บอยู่ภายในชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กท
ริก ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อท าให้ผู้สวมใส่เกิดมีความรู้สึกเย็น สามารถสวมใส่ชุดและท างานในท่ีโล่งมีอุณหภูมิสูงได้อย่าง
ปกติ 
  
 

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 อิทธิชัย งามข า. (2553). การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกปรับอากาศในหมวกนิรภัยส าหรับ
รถจักรยานยนต์.(วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยได้ท าการติดตั้งระบบท าความเย็นด้วย
เทอร์โมอิเล็กทริกโดยติดตั้งภายนอกของหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของผู้สวมใส่และใช้พัดลมในการพาลมเย็น
เข้าสู่ภายในหมวกกันน็อก. 
 ยุทธนา เทพจันทร์ (2555) . การเพิ่มสมรรถนะการท าความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้
เทอร์โมอิเล็กทริก. (วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเพื่อศึกษาการเพิ่ม
สมรรถนะการท าความเย็นของระบบปรับอากาศรถยนต์ โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก เพื่อช่วยลดอุณหภูมิของสารท า
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ความเย็นก่อนเข้าเอ็กแพนช่ันวาล์วให้ต่ าลง เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบปรับอากาศรถยนต์ 
ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ กรณีไม่ติดตั้งและติดตั้งระบบเทอร์โมอิเล็กทริก  
 วันชัย ฉิมฉวี. (2544). การควบคุมเทอร์โมอิเล็ตริกโมดูลส าหรับการประยุกต์ใช้งานเครื่องปรับอากาศ
และเครื่องท าความร้อน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ).
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการควบคุมเทอร์โมอิเล็กทริกในการ
ประยุกต์ใช้งานเครื่องปรับอากาศและเครื่องท าความร้อน โดยคิดวงจรเสมือนความร้อน- ไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ระบบ
ท าความเย็นและความร้อนภายไต้สภาวะคงที่  
 ผศ.คณิต ทองพิสิฐสมบัติ. (2553). การพัฒนาเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก. มหาวิทยาลัยสยาม. 
กรุงเทพฯ.   งานวิจัยเป็นการพัฒนาเครื่องท าความเย็นขนาดเล็ก โดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น TEC 127-05  โดยให้
ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกติดตั้งเข้ากับชุดระบายความร้อนท าขึ้นจากทองแดงขนาด 63x89x68 mm3  และ
ด้านเย็นประกบด้วยแผ่นความเย็นชนิดอะลูมิเนียมขนาด 50x60x10 mm3  ซึ่งเมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด 12 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 4 แอมแปร์ สามารถท าให้ผนังด้านเย็นมีอุณหภูมิลดลงติดลบ 4 องศาเซลเซียส  
 ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล. (2548). การศึกษาพื้นฐานของการถ่ายเทมวลและความร้อนในอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบคริบสี่เหลี่ยมผืนผ้าในแนวเอียงโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริกท าความเย็น. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. 
งานวิจัยท าการเป็นการสร้างเครื่องลดความช้ืนต้นแบบ โดยท าการสร้างชุดทดลอง 2 ชุด ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก 2 
โมดูลต่อแบบอนุกรม และ เทอร์โมอิเล็กทริก 8 โมดูลต่อแบบอนุกรม 2 โมดูลขนานกัน 4 ชุด ท าการทดสอบใน
ห้องควบคุมความช้ืนท่ีมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ควบคุมความชื้นที่ 70%, 80% และ 90% ศึกษาการถ่ายเทความ
ร้อนและผลของมุมในการติดตั้งเครื่องในแนวตั้งและแนวเอียง 15 องศาจากแนวดิ่ง การทดสอบเครื่องลดความช้ืนที่
ด้านเย็นทั้งสี่ด้านโดยใช้น้ าระบายความร้อน 
 ปัญญา ยอดโอวาท. (2543). การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทอร์โมอิเล็กตริก. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. 
งานวิจัยเป็นการประเมินศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าด้วยโมดูลเทอร์โมอิเล็กทริกท โดยแบ่งการศึกษาออกตามก าลัง
การผลิตเป็น 2 ขนาดคือ ไมโคร(ก าลังการผลิตขนาดร้อยวัตต์) และ แมคโคร(ก าลังการผลิตขนาดเมกกะวัตต์ขึ้นไป) 
โดยศึกษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าโดยใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิงและศึกษาการน าความร้อนทิ้งจากปล่องไฟของระบบ
ผลิตไฟฟ้าและความร้อนแบบเครื่องยนต์ดีเซลและกังหันแก๊สมาใช้เป็นต้นก าลังความร้อนป้อนให้กับเทอร์โมอิเล็กท
ริกเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  
 สัมฤทธิ อินอุดม. (2546). การพัฒนาเครื่องลดความช้ืนแบบเทอร์โมอิเล็กทริก.. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
วิศวกรรมศาสตร์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานและวัสดุ ).มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ. งานวิจัยเป็นการพัฒนาเครื่องลดความช้ืนที่ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกรุ่น MT2-1,6-127 
จ านวน 4 โมดูล รูปแบบการถ่ายเทความร้อนที่ด้านเย็นเป็นแบบอิสระและแบบบังคับ ส่วนด้านร้อนเป็นการถ่ายเท
ความร้อนแบบบังคับท าการทดลองในห้องปิดขนาด 30 m3 ผลพบว่าเมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าที่ 4 แอมแปร์ 
ประสิทธิภาพของการลดความชื้น (COP) เท่ากับ 0.27 ลดความชื้นในห้องได้ 0.544 กิโลกรัมต่อวัน  
 นิติยา อายุยืน. (2549). การออกแบบตู้ท าความเย็นและความร้อนขนาดเล็กโดยใช้เทอร์โมอิเล็กทริก
โมดูล. (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต).มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก.  งานวิจัยเป็นการศึกษาทิศ
ทางการไหลของอากาศและกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมส าหรับการท าความเย็นและความร้อนด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ท า
การทดลอง 3 เงื่อนไข ท าการปรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของอากาศที่ด้านร้อนและเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก และ
ปรับเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก พบว่าสามารถประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกกับระบบท าความ
เย็นหรือท าความร้อนขนาดเล็กท่ีไม่สามารถน าเอาคอมเพรสเซอร์มาใช้ได้ 
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3. วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2  ขั้นตอนคือ  
3.1 ศึกษาและออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก 
ผู้วิจัยได้ออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก แสดงดังแผนภาพดงั
รูปที่ 1  
  

 
 
รูปที่ 1: แผนภาพการออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก 
 
ออกแบบชุดอุปกรณ์ท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดบริเวณหลังด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก โดยด้านร้อนของเทอร์โมอิ
เล็กทริกติดตั้งกับแผ่นครีบระบายความร้อน (Heat sink) ที่ยึดติดด้วยพัดลมระบายความร้อน และด้านเย็นของเทอร์
โมอิเล็กทริกท าการติดแนบชิดกับแผ่นโลหะที่น ามาใช้ในการทดลอง มีขนาดกว้าง     110 มิลลิเมตร ยาว 160  
มิลลิเมตร และหนา 0.5 มิลลิเมตร  ในการประกอบเทอร์โมอิเล็กทริกเข้ากับครีบระบายความร้อนจะใช้สารซิลิโคน
ท าหน้าทีย่ึดติด และ ส่วนด้านเย็นจะเป็นแผ่นโลหะที่ใช้ยึดติดด้วยสกรู 
 
3.2 ทดสอบคุณสมบัติและประสิทธิภาพของชุดต้นแบบ 
โดยมีการทดสอบดังนี้ 
3.2.1 ทดสอบความเย็นที่ได้จากชนิดของแผ่นโลหะแบ่งการทดลองกับแผ่นโลหะ 3 ชนิด คือ อลูมิเนียม ทองแดง 
และ สแตนเลส เพื่อทดสอบว่าโลหะแต่ละชนิดสามารถ สามารถส่งผ่านความเย็นแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด โดย
รูปแบบของการทดลอง ก าหนดให้ด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกท าการติดเข้ากันกับแผ่นครีบระบายความร้อน 
(Heat sink) ที่ประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อนท าหน้าที่พาความร้อนออกจากแผ่นครีบระบายความร้อน ส่วน
ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริกติดเข้ากับแผ่นโลหะที่ใช้ในการทดลองทั้งสามชนิด เป็นการระบายความร้อนแบบ
อิสระเพื่อท าการทดลองหาคุณสมบัติการน าความเย็นของโลหะทั้งสาม 
3.2.2 ทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมท าการทดสอบเพื่อหาแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สามารถท าให้เทอร์โมอิเล็กท
ริกมีความเย็น โดยท าการป้อนแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (AC-DC 
Power Supply) ชนิดปรับค่าได้ โดยเริ่มท าการปรับแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรง (DC Volt) จาก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
และ 8 โวลต์ ตามล าดับ ที่กระแสคงที่ 2 แอมแปร์ เพื่อหาแรงดันที่มีความเหมาะสมกับชุดอุปกรณ์ต้นแบบ โดย
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พิจารณาจากความเย็นที่ได้จาก โดยท าการวัดอุณหภูมิที่ได้จากแผ่นโลหะทั้งสามชนิด โดยใช้เครื่องบันทึกข้อมูล 
(Data Logger) ท าการบันทึกข้อมูลของอุณหภูมิที่แผ่นโลหะที่ติดกับด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก และความ
แตกต่างของความเย็นท่ีได้จากแผ่นโลหะที่ติดกับด้านเย็น โดยท าการในห้องทดลองที่มีสภาวะอุณหภูมิแวดล้อมที่ไม่
มีลมจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง  ท าการวัดอุณหภูมิที่ได้จากการทดลอง ทั้งต าแหน่งด้านลมร้อนที่ออกจากครีบ
ระบายความร้อน และด้านเย็นที่ผิวของโลหะทั้งสามชนิดที่ใช้ในการทดลองเพื่อหาความแตกต่างในการระบายความ
ร้อนและความเย็นของแผ่นโลหะทั้งสามชนิด 
3.2.3 ทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสมการทดสอบหาขนาดของแผ่นโลหะ โดยท าการจัดต าแหน่งของการวัด
ของแผ่นโลหะเพื่อหาระยะการท าความเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก ด้วยวิธีการท าการวัดอุณหภูมิที่ผิวของโลหะโดย
ก าหนดจุด 10 จุด โดยจุด C1 จะอยู่ต าแหน่งกึ่งกลางของแผ่นโลหะ และจุด C2 จะอยู่ห่างจากจุด C1 ไปทางขวามือ
เป็นระยะห่าง 2.5 เซนติเมตร จุด C3 จะอยู่ห่างจากจุด C2 ออกไปทางขวามือเป็นระยะห่าง 2.5 เซนติเมตร จุด C4 
จะอยู่ต าแหน่งปลายสุดของแผ่นโลหะ จุด C5 จะอยู่เหนือจุด C1 สูงขึ้นไปในแนวทแยงมุมของแผ่นโลหะมีระยะห่าง 
1.5 เซนติเมตร จุด C6 จะอยู่เหนือจุด C1 ขึ้นไปด้านบนเป็นระยะห่าง 1.5 เซนติเมตร จุด C7 อยู่ห่างจากจุด C6 ขึ้น
ไปเป็นระยะ 1.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นจุดบนสุดของแผ่นโลหะ จุด C8 จะอยู่ด้านบนสุดทางซ้ายมือของแผ่นโลหะ ส่วน
จุด C9 จะอยู่ที่ต าแหน่งขอบล่างด้านซ้ายมือของแผ่นโลหะ จุด C10 เป็นจุดส าหรับใช้วัดอุณหภูมิห้อง  

 
4. ผลการวิจัย 

 
หลังจากได้ท าการออกแบบชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็นแก่ร่างกายด้วยเทอรโ์มอิเล็กทริก ผลการทดสอบเป็นดังนี้ 
4.1 ผลการทดสอบความเย็นท่ีไดจ้ากชนิดของแผ่นโลหะ 
 

  
 
รูปที่ 2: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นทองแดง 
 
ผลที่ได้จากการทดสอบกับแผ่นทองแดงพบว่า อุณหภูมิเริ่มมีการเปลีย่นแปลงลดลงจาก 30 องศาเซ็นเซียส ถึง 24.5
องศาเซ็นเซียส ภายไนเวลา 8 นาที และอุณหภูมิจะคงที่ไปตลอด 
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รูปที ่3: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นอะลมูิเนียม 
 
ผลที่ได้จากการทดสอบกับแผ่นอลมูิเนียม พบว่า อุณหภูมเิริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 30 องศาเซ็นเซียส ถึง  
25.5 องศาเซ็นเซียส ภายในเวลา 5 นาท่ี และอุณหภมูิจะคงที่ไปตลอด 
 

 
  
รูปที่ 4: กราฟแสดงความเย็นของแผ่นสแตนเลส 
 
จากกการทดสอบกับแผ่นสแตนเลส พบว่าอุณหภมูิเริม่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงจาก 31 องศาเซ็นเซียส ถึง 25องศา
เซ็นเซียส ภายในเวลา 5 นาท่ี และลดลงที่ 24 องศาเซ็นเซียส ในเวลาผ่านไปท่ี 20 นาที และจะเริ่มคงที่ 
 
4.2 ผลทดสอบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม 
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รูปที่ 5: กราฟแสดงอุณหภูมเิมื่อท าการปรับแรงดันในแต่ละค่า 
  
 

 
 
รูปที่ 6: กราฟแสดงอุณหภูมเิมื่อปรับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5 และ 8 โวลต ์
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จากการทดสอบหาแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม พบว่า ที่แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 5  โวลต์ และที่ แรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 8 โวลต์ 2 แอมแปร์ เทอร์โมอิเล็กทริก สามารถท าความเย็นอยู่ท่ีอุณหภูมิ 23.5 องศาเซน็เซียส ได้เท่ากัน 
จึงได้ท าการเลือกใช้ความเย็นท่ีแรงดันไฟฟ้าที่ 5 โวลต์ เนื่องจากสอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดพกพา 
ที่มีขนาดแรงดัน 5  โวลต์ ที่กระแส 2.1 แอมแปร์ 
 
4.3 ผลทดสอบหาขนาดแผ่นโลหะที่เหมาะสม 
 

  
 
รูปท่ี 7: กราฟแสดงต าแหน่งในการหาขนาดแผ่นโลหะ 
 
จากผลการทดสอบเพื่อหาขนาดของแผ่นโลหะ ได้ท าการก าหนดจุด โดยเริ่มจากจดุกึ่งกลางของแผ่นสแตนเลส พบว่า 
จุดที่ C1 ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของแผ่นสแตนเลสมีอุณหภูมิอยู่ท่ี 24.0 องศาเซ็นเซียสและจุดที่ C2 มีอุณหภูมิห่างกัน 
0.5 องศาเซ็นเซียสอยู่ท่ี 24.5 องศาเซ็นเซยีส และระยะห่างระหว่างจุด C1 และจุด C2 ห่างกัน 2.5 เซนติเมตร และ
จุดที่ C1 และจุดที C3 มีอุณหภูมิ 28 องศาเซ็นเซียส ห่างกัน 3.5 องศาเซ็นเซยีส และระยะห่างระหว่างจุด C1 และ
จุด C3 อยู่ท่ี 5 เซนติเมตร และความเย็นที่จุด C1 และจุด C5 ซึ่งมีอุณหภมูิ  24.5 องศาเซ็นเซียส ซึ่งมอีุณหภูมสิูง
กว่าจุด C1 อยู่ท่ี 0.5 องศาเซ็นเซยีส และมีระยะหา่งกันในแนวทแยงมุมที่ 1.5 เซนติเมตรความเย็นท่ีจุด C1 และจุด 
C6 ที่มีอุณหภูมิอยู่ท่ี 29 องศาเซ็นเซียส อุณหภมูิสูงกว่าจุด C1 อยูท่ี่ 5 องศาเซ็นเซียสและมรีะยะห่างในแนวทแยง
มุมอยู่ท่ี 3 เซนติเมตร  
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาในการน าเอาเทอร์โมอิเล็กทริกมาใช้ส าหรับท าความเย็นให้กับในชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็น
เฉพาะจุด โดยการป้อนแรงดันที่เหมาะสมให้กับเทอร์โมอิเล็กทริก ทดสอบอุณหภูมิที่ได้จากแผ่นโลหะ และทดสอบ
เพื่อหาขนาดของแผ่นโลหะ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
แรงดันที่ใช้ส าหรับชุดอุปกรณ์ต้นแบบท าความเย็นแก่ร่างกายเฉพาะจุดด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก มีค่าความต่าง
ศักย์ไฟฟ้าที่ 5 โวลต์ ทั้งนี้ได้จากการให้ความเย็นที่ด้านเย็นของเทอร์โมอิเล็กทริก หากต้องการอุณหภูมิที่ 25 – 27 
องศาเซ็นเซียส เพื่อความเย็นที่ผิวสัมผัส ขนาดของแผ่นโลหะที่เหมาะสมควรอยู่ที่ขนาดกว้าง 110 มิลลิเมตร ยาว 
160 มิลลิเมตรและหนา 0.5 มิลลิเมตร และสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟส ารอง (Power Bank) ขนาดแรงดันไฟฟ้า
กระแสตรง 5 โวลต์ 2.1 แอมแปร์ ความจุ 30000 มิลลิแอมแปร์ต่อช่ัวโมง ที่ท าหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับเทอร์โมอิ
เล็กทริกและพัดลมระบายความร้อน ต่อร่วมกับ ชุดวงจร DC to DC converter ท าหน้าที่ควบคุมแรงดันที่จ่ายออก
จากแหล่งจ่ายไฟส ารองแบบพกพาให้มีแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงคงที ่5 โวลต์  
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บทคัดย่อ 
 ถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตชุมชนเป็นเส้นทางที่มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณจราจร
เดินทางสัญจรผ่านเส้นทางมากขึ้นในอนาคต ซึ่งมีแนวโน้มจะท าให้อุบัติเหตุจากการเดินทางเพิ่มมากขึ้น การ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นแนวทางหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนแต่ก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง งานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของถนนโดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps ซึ่งเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายต่ า
กว่าการตรวจสอบภาคสนาม โดยใช้กรณีศึกษาถนนเลียบคลองชลประทานในพื้นที่ให้บริการของเขื่อนน้ าอูน จังหวัด
สกลนคร ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลจาก Google Maps สามารถน ามาใช้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในบาง
รายการ ได้แก่ 1) แนวทางและรูปตัดของถนน 2) ลักษณะทั่วไปของทางแยก 3) ป้ายจราจร 4) เครื่องหมายจราจร
และเครื่องหมายน าทาง 5) สภาพอันตรายข้างทาง และ 6) ทางเชื่อม 
 
ค าส าคัญ: ความปลอดภยัทางถนน, คลองชลประทาน, จุดอันตราย 
 

ABSTRACT 
 Irrigation canal service road which is located close to the community will carry more 
traffic in the future which leads to increase accidents rate. Road safety audit is a means to reduce 
road accidents but cost is quite high. This research aims to determine the safety of the road using 
data from Google Maps which is lower cost than field audit. The Irrigation canal service roads of 
the Nam-Un Dam in Sakon Nakhon province are used as study site. The result indicated that data 
from Google Maps can be used to monitor road safety in some of the items include 1) Alignment  
and cross section of the road, 2) Intersection 3) Traffic sign 4) Road markings 5) Roadside hazard 
and 6) Connection road. 
 
Keywords: Road safety, Irrigation canal, Black spot 
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1. บทน า 
 การก่อสร้างถนนเลียบคลองชลประทานมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการสัญจรเพื่อเข้าไปบ ารุงรักษา
คลองและใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร อย่างไรก็ตามในบางเส้นทางซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตชุมชน เส้นทาง
ดังกล่าวถูกใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรเพื่อรองรับการเดินทางสัญจรที่มีเพิ่มมากขึ้นเมื่อชุมชนมีการ
ขยายตัว รวมทั้งเส้นทางดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะมีปริมาณจราจรเดินทางสัญจรผ่านเส้นทางมากขึ้ นในอนาคต 
อุบัติเหตุจากการเดินทางเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นมาตามเสมอเมื่อมีปริมาณการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุบัติเหตุทางถนน
ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้เดินทาง ดังนั้นการลดจ านวนอุบัติเหตุจึงเป็นประเด็นท้าทายทั้งใน
ส่วนของภาครัฐและทางด้านวิชาการ แนวทางหนึ่งในการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนคือ การตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit) โดยวิธีการดังกล่าวมีหลักการส าคัญคือการตรวจสอบเพื่อหาสิ่งที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายบนถนนและด าเนินการแก้ไขก่อนที่สิ่งอันตรายนั้นจะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกา ร
ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการค่อนข้างสูง 
 ในปัจจุบันแผนที่ Google มีการพัฒนาอย่างมากและมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งใน
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการ Street View ซึ่งท าให้สามารถมองเห็นเส้นทางถนนในมุมมองใกล้เคียงกับการขับขี่บน
เส้นทางนั้นๆ โดยสามารถมองในทิศทางต่างๆ รวมทั้งภาพที่แสดงมีความชัดเจนสูง ซึ่งข้อมูลจาก Street View นี้
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนในบางประเด็นได้ โดยมีค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการต่ า  
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนโดยใช้ข้อมูลจาก Google Street 
View โดยใช้กรณีศึกษาถนนเลียบคลองชลประทานในพื้นที่ให้บริการของเขื่อนน้ าอูน จังหวัดสกลนคร ผลของการ
วิจัยสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงเส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็น
การพัฒนาแนวทางใหม่ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนท่ีมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการลดลง  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการ
ตรวจสอบสามารถด าเนินการได้ในขั้นตอนต่างๆ เช่น การออกแบบ ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงการด าเนินการ
ตรวจสอบถนนที่เปิดด าเนินการแล้ว ในประเทศไทยมีการศึกษาเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยทางถนนโดยใช้แนว
ทางการตรวจสอบที่อ้างอิงจากเอกสารการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน คู่มือปฏิบัติส าหรับประเทศไทย [1] 
และมีการศึกษาในหลายพื้นที่ อาทิ การตรวจสอบความปลอดภัยบนถนนติวานนท์จังหวัดนนทบุรี [2] ประเด็น
ส าคัญในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะการตรวจสอบถนนที่เปิดให้บริการแล้วคือการด าเนินการ
ตรวจสอบในภาคสนามซึ่งใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง แต่ก็เป็นวิธีการที่เป็นไปตามมาตรฐานของการตรวจสอบ อย่างไร
ก็ตามในปัจจุบันการตรวจสอบความปลอดภัยบางรายการสามารถตรวจสอบจากภาพถ่ายหรือจากวีดีทัศน์ได้ และใน
ปัจจุบัน Google Maps ได้พัฒนา Google Street View ที่ให้ข้อมูลสภาพของถนนและพื้นที่ด้านข้างถนนโดย
ละเอียด เทียบได้กับภาพท่ีได้จากการถ่ายภาพจากการส ารวจภาคสนาม รวมทั้งการใช้งาน Google Maps สามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานจราจรและขนส่งได้หลายแนวทาง ได้แก่ การสร้างตารางค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างพื้นที่ย่อย
ส าหรับสร้างแบบจ าลองด้านการขนส่ง [3] และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ได้แก่ การศึกษา
เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของชุมชน 37 แห่งในนครนิวยอร์ค และเปรียบเทียบกับการตรวจสอบภาคสนาม โดย
พบว่าการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจาก Google Street View มีความใกล้เคียงกับการตรวจสอบภาคสนาม อย่างไรก็
ตามมีบางรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เช่น ปริมาณจราจร และเสียง [4] การศึกษาเพื่อตรวจสอบสภาพถนน
จ านวน 150 เส้นทางในสหรัฐอเมริกา โดยเน้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินและเส้นทางของคนพิการ ผลตรวจสอบ
พบว่า Google Street view สามารถน ามาใช้ในงานตรวจสอบสภาพของถนนได้ [5] การศึกษาเพื่อตรวจสอบ
สภาพแวดล้อมของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเด็กจ านวน 120 แห่ง ผลการศึกษาพบว่าการใช้ Google 
Street View เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่าย [6] 
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3. วิธีการวิจัย 
 การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ส าหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
จ านวน 13 ประเด็น ได้แก่ 

1. แนวทางและรูปตัดของถนน ประกอบด้วย แนวทางราบและแนวทางดิ่ง ระยะการมองเห็นตาม
แนวทาง และรูปตัดถนน  

2. ลักษณะทั่วไปของทางแยก ประกอบด้วย ลักษณะทางเรขาคณิตของทางแยก การมองเห็น และการ
ควบคุมการจราจรบริเวณทางแยก และการน าทาง 

3. การระบายน้ า  
4. ป้ายจราจร ประกอบด้วย ชนิดและการติดตั้งป้ายจราจร และการมองเห็นป้ายจราจร  
5. สัญญาณไฟจราจร ประกอบด้วย การติดตั้งและการท างานของสัญญาณไฟจราจร และการมองเห็น

สัญญาณไฟจราจร 
6. เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง ประกอบด้วย ปัญหาทั่วไป เครื่องหมายจราจร 

เครื่องหมายน าทาง อุปกรณ์บนผิวจราจร (ปุ่มจราจร) และ สันระนาด (Rumble Strips) 
7. สภาพอันตรายข้างทาง ประกอบด้วย เขตปลอดภัย (Clear Zone) อุปกรณ์กันชน และ รั้ว  
8. พื้นถนน ได้แก่ สภาพพื้นถนน 
9. ไฟฟ้าแสงสว่าง ได้แก่ ปัญหาทั่วไป  
10. คนเดินเท้า คนเดินข้ามถนน คนขี่จักรยาน ประกอบด้วย สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัย 

ส าหรับคนเดินเท้าคนเดินข้ามถนน และ สิ่งอ านวยความสะดวกและปลอดภัย ส าหรับผู้ขับขี่
รถจักรยาน 

11. ทางเชื่อม ประกอบด้วย ปัญหาทั่วไป ระยะการมองเห็น  
12. การจอดรถและที่หยุดรถประจ าทาง ประกอบด้วย การจอดรถ และที่หยุดรถประจ าทาง 
13. อื่นๆ ประกอบด้วย แสงท่ีสะท้อนเข้าตาผู้ขับข่ี และกิจกรรมข้างทาง 

  
 ซึ่งการตรวจสอบภาคสนามจะด าเนินการตรวจสอบท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ครบทุกประเด็น อาทิ แสงที่สะท้อนเข้าตาผู้ขับขี่ การมองเห็น อย่างไรก็ตามรายการส่วนใหญ่สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบได้ในเวลากลางวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ Google Maps มีข้อมูล การด าเนินการตรวจสอบใน
ภาคสนามจะด าเนินการโดยเดินทางไปยังภาคสนามและท าการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ข้างต้น โดยใช้
ประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบส่วนใหญ่ใช้การพิจารณาจากสภาพแวดล้อมด้วยสายตาร่วมกับข้อมูล
ทางวิศวกรรมจราจร ซึ่งการตรวจสอบบางรายการสามารถด าเนินการตรวจสอบโดยใช้ภาพถ่ายในมุมมองที่เหมาะสม 
และแสดงรายละเอียดโดยรอบได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล Google Street View ที่อยู่ใน Google 
Maps ที่สามารถให้รายละเอียดของภาพถ่ายในมุมมองรอบตัว ท าให้สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบได้
ทั้งหมด อย่างไรก็ตามต าแหน่งถ่ายภาพของ Google มีมุมมองที่สูงกว่าสายตาของผู้ขับขี่เนื่องจากติดตั้งกล้องไว้ที่
หลังคารถ ซึ่งอาจท าให้มุมมองของภาพแตกต่างจากความต้องการในการใช้ส าหรับการตรวจสอบความปลอดภัยทาง
ถนน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้จึงแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 7 ขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1 โดยท า
การเก็บข้อมูลบนถนนเลียบคลองชลประทานจากโครงการส่งน้ าเขื่อนน้ าอูน ระหว่างบ้านพานถึงบ้านฮางโฮง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 2 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

133 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการวิจัย 

 

 
ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงโดย Google Maps และ Google Street View แสดงให้เห็นถึงข้อดี
และข้อด้อยในการน ามาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าในบาง
ประเด็นของการตรวจสอบทางถนนที่ต้องใช้การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือใช้ข้อมูลจากการสังเกตอื่นๆ ในสนาม 
ประกอบในการพิจารณา เช่น การระบายน้ า ไม่สามารถด าเนินการได้โดยใช้ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียว หรือกรณี
สัญญาณไฟจราจรที่ต้องพิจารณาถึงจังหวะสัญญาณไฟ ก็ไม่สามารถด าเนินการโดยใช้ภาพถ่ายเช่นเดียวกัน  
 
 
 
 

เปรียบผลการตรวจสอบ 

คัดเลือกประเด็นการ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบข้อมลูจาก 
Google Maps 

รวบรวมประเด็นการ
ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก Google 
Maps 

ตรวจสอบจากภาคสนาม 

เปรียบผลการตรวจสอบ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบข้อเด่นและข้อด้อยของข้อมูลจาก Google Maps 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

 Google Maps สามารถใช้หาข้อมูลทางโค้ง
โดยประมาณได ้

 Google Street View มีมุมมองรอบตัว Google 
Street View สามารถให้รายละเอยีดความ
เสียหายของป้ายจราจร และเครื่องหมายน าทาง
ได ้ 

 Google Street View สามารถใหร้ายละเอียด
ของความเหมาะสมของป้ายจราจรและ
เครื่องหมายจราจรได ้

 Google Street View ระดับการถ่ายภาพสูงกว่า
สายตาคนขับ  

 Google Street View ไม่สามารถให้รายละเอียด
สภาพถนนในเวลากลางคืนได ้ 

 Google Street View ไม่สามารถให้รายละเอียด
ของความเสียหายของอุปกรณ์บางชนิด เช่น ปุ่ม
สะท้อนแสงได ้ 

 Google Street View ไม่สามารถตรวจสอบด้าน
การระบายน้ าของถนนได ้ 

 Google Street View ไม่สามารถให้รายละเอียด
ความเหมาะสมของสัญญาณไฟจราจรได ้ 

 Google Street View ไม่สามารถให้รายละเอียด
ของการจอดรถและรถประจ าทางได ้ 

 Google Street View ไม่สามารถให้รายละเอียด
ของการข้ามถนนและข้อบกพร่องของทางข้าม เช่น
ความต่างระดับของทางข้ามกับพ้ืนถนนได ้

 
 ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะใช้ข้อมูลจาก Google Maps ส าหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนโดยพิจารณาจากข้อเด่นและข้อด้อยข้างต้น และวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบในแต่ละ
ประเด็น ท าให้สามารถสรุปประเด็นที่จะตรวจสอบ โดยประกอบด้วย 1) แนวทางและรูปตัดของถนน 2) ลักษณะ
ทั่วไปของทางแยก 3) ป้ายจราจร 4) เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง 5) สภาพอันตรายข้างทาง และ          
6) ทางเชื่อม ซึ่งจะถูกน ามาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบภาคสนามต่อไป 
 การตรวจสอบแนวทางและรูปตัดของถนน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก Google Maps และที่ได้จาก
ภาคสนามมีความแตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจากความสูงของกล้องที่ได้บันทึกภาพที่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 3 
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จาก Google Maps สามารถใช้ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและรูปตัดของถนนได้ รวมทั้งหาก
ใช้ประกอบกับข้อมูลจากแผนที่ของ Google Maps และน าเข้าโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น AutoCAD Civil 3D เพื่อ
หาองค์ประกอบของโค้ง ก็จะท าให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

 
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบแนวทางและรูปตดัของถนน 
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 การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของทางแยก ข้อมูลที่ได้จาก Google Maps ให้ข้อมูลที่มีความละเอียด
ค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถมองได้ในลักษณะ 360 องศา ท าให้สามารถพิจารณาลักษณะของทางโค้งได้ค่อนข้าง
ละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 4 อย่างไรก็ตามส าหรับการตรวจสอบรัศมีวงเลี้ยวที่เหมาะสมบริเวณทางแยกเป็น
ข้อจ ากัดหนึ่งของการใช้ข้อมูลจาก Google Maps  
 

 
ภาพที่ 4 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของทางแยก 

 
 การตรวจสอบป้ายจราจร เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก Google Maps และที่ได้จากภาคสนาม 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบถึงต าแหน่งที่เหมาะสมและความเหมาะสมของการติดตั้งป้าย
จราจรได้ ดังแสดงในภาพที่ 5 อย่างไรก็ตามในประเด็นการช ารุดเสียหายของป้าย การใช้ข้อมูลจาก Google Maps 
อาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากข้อมูลของ Google Maps อาจไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันเท่าใดนัก ซึ่งหากป้ายจราจร
ดังกล่าวได้รับความเสียหายหลังจากท่ี Google ได้บันทึกภาพแล้วข้อมูลที่ได้ก็จะไม่ตรงกับความเป็นจริง 
 

 
ภาพที่ 5 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบป้ายจราจร 

 
 การตรวจสอบเครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง เช่นเดียวกับการตรวจสอบป้ายจราจร ข้อมูลที่
ได้จาก Google Maps และที่ได้จากภาคสนามไม่มีความแตกต่างกัน โดยสามารถตรวจสอบถึงต าแหน่งที่เหมาะสม
และความเหมาะสมของการติดตั้งเครื่องหมายจราจรได้ ดังแสดงในภาพที่ 6 อย่างไรก็ตามในประเด็นการช ารุด
เสียหายของเครื่องหมายจราจร การใช้ข้อมูลจาก Google Maps อาจไม่เหมาะสมนักเนื่องจากข้อมูลของ Google 
Maps อาจไม่เป็นข้อมูลปัจจุบันเท่าใดนัก 
 

 
ภาพที่ 6 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบเครื่องหมายจราจรและ

เครื่องหมายน าทาง 
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 สภาพอันตรายข้างทาง ข้อมูลที่ได้จาก Google Maps และที่ได้จากภาคสนามไม่มีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะสภาพอันตรายที่เป็นสิ่งก่อสร้างดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งเป็นท่อระบายน้ าที่มีปากท่อห่างจากผิวทางไม่มาก
นัก ซึ่งหากยานพาหนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรยานยนต์ตกลงไปย่อมท าให้เกิดอันตรายขึ้นได้  
 

 
ภาพที่ 7 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบสภาพอันตรายข้างทาง 

 
 การตรวจสอบทางเชื่อม เช่นเดียวกับการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของทางแยก ข้อมูลที่ได้จาก Google 
Maps ให้ข้อมูลที่มีความละเอียดค่อนข้างมาก เนื่องจากสามารถมองได้ในลักษณะ 360 องศา ท าให้สามารถ
พิจารณาลักษณะของทางโค้งได้ค่อนข้างละเอียด ดังแสดงในภาพที่ 8 อย่างไรก็ตามส าหรับการตรวจสอบรัศมีวง
เลี้ยวท่ีเหมาะสมบริเวณทางแยกเป็นข้อจ ากัดหนึ่งของการใช้ข้อมูลจาก Google Maps รวมทั้งความต่างระดับของ
ทางเชื่อมและทางหลักก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องใช้การตรวจสอบภาคสนาม 
 

 
ภาพที่ 8 เปรียบเทียบข้อมูลจาก Google และภาคสนามในประเดน็การตรวจสอบทางเชื่อม 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากการเปรียบเทียบข้อมูลการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลจาก Google Maps และจากการส ารวจ
ภาคสนามในประเด็นต่างๆ รวม 6 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวทางและรูปตัดของถนน 2) ลักษณะทั่วไปของทางแยก         
3) ป้ายจราจร 4) เครื่องหมายจราจรและเครื่องหมายน าทาง 5) สภาพอันตรายข้างทาง และ 6) ทางเช่ือม พบว่า
ข้อมูลจาก Google Maps สามารถใช้ในการตรวจสอบได้ในทุกประเด็น แต่มีข้อจ ากัดในการตรวจสอบในประเด็น
ย่อยเล็กน้อย ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลจาก Google Maps เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะด าเนินการ
ตรวจสอบภาคสนามเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามการตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขจุดอันตรายบนถนนจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลประกอบอื่นๆ ให้ครบถ้วนเพื่อให้การแก้ไขถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรม 
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บทคัดย่อ 

 การหาต าแหน่งเป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยที่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้
งานได้หลากหลายด้าน เช่น การหาต าแหน่งของนักผจญเพลิง รถยนต์ สิ่งของ และการหาต าแหน่งผู้คน เป็นต้น ซึ่ง
วิธีการในการหาต าแหน่งก็มีหลากหลายวิธี วิธีการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด (Min-Max localization method) 
เป็นหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่ต้องท าฐานข้อมูล แต่ความแม่นย าของวิธี
นี้ก็ยังคงมีความผิดพลาดอันเกิดจากตัววิธีการเอง ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอการตั้งต าแหน่งของสถานีฐาน
แบบใช้ 4 สถานี ในการทดสอบได้ศึกษาความแม่นย าเชิงทฤษฎีของสถานีฐานที่มีต าแหน่งอยู่ที่แต่ละมุมและแต่ละ
กึ่งกลางด้านพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 100 m ผลการทดสอบได้แสดงในเทอมของความผิดพลาดระยะทางในแต่ละ
ต าแหน่งและฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (CDF) ของความผิดพลาดระยะทาง 
 
ค าส าคัญ: การหาต าแหน่งแบบไรส้าย, เทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสดุ, การแพร่กระจายคลืน่วิทยุ 
 

ABSTRACT 
 The localization research topic has received attention because the topic can be widely 
applied in various fields such as firefighter tracking in the fire place, car tracking, item tracking and 
human tracking. There are a variety of ways to find location. The Min-Max localization method 
has been very popular because the method is easy, is not complicated and does not require a 
database. However, the accuracy of the method is still guilty from itself. Therefore, in this paper, 
the locations of the 4 base stations were proposed. In the test, theoretical accuracy of base 
stations at each angle and center of each side of 100 m square area were study. The results are 
shown in terms of distance error in each location and the cumulative distribution function (CDF) 
of distance error. 
 
Keywords: Wireless localization, Min-Max localization method, Radio wave propagation 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบัน ได้มีการน าทฤษฎีการหาต าแหน่งมาประยุกต์ใช้งานกันอย่างกว้างขวาง เพื่อใหส้ามารถทราบ
ถึงต าแหน่งของสิ่งที่ต้องการรู้ สามารถติดตาม และทราบต าแหน่งของสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลา ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานด้านการหาต าแหน่ง เช่น การหาต าแหน่งของรถยนต์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องกันการ
โจรกรรมรถยนต์ การหาต าแหน่งของสินค้าในคลังสินค้า เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของสินค้า การ
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หาต าแหน่งของนักดับเพลิงซึ่งเข้าไปผจญเพลิงในสถานที่ซึ่งเกิดอัคคีภัย เพื่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น ดังนั้น การ
หาต าแหน่งจ าเป็นจะต้องอาศัยเทคนิคการหาต าแหน่งซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบ เช่น เทคนิค Fingerprinting, 
Trilateration, Weight Centroid, และวิธีการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด (Min-Max localization method) 
เป็นต้น [1-5] จากที่กล่าวมาการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุดก็เป็นหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถหาต าแหน่งของวัตถุท่ีต้องการได้โดยไม่ต้องท าฐานข้อมูล ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึง
ให้ความสนใจกับความแม่นย าของวิธีการการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุดจากการตั้งต าแหน่งของสถานีฐาน (Base 
stations)  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 Nerguizian [2006] ได้น าเสนอระบบการหาต าแหน่ง Wide Band Neural Network-Locate  
(WBNN – Locate) ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นการใช้ WLAN ร่วมกับโครงข่ายประสาท ในบทความนี้ได้ท าการ
เปรียบเทียบวิธีการ range measurement technique และ fingerprinting technique ร่วมกับอัลกอรึทึมอื่น ๆ 
พบว่า ระบบดังกล่าวซึ่งใช้ WLAN ร่วมกับโครงข่ายประสาทให้ค่าผิดพลาดน้อยที่สุด ที่ 2 เมตร ประมาณ 80% 
M.Stella [2009] และคณะ ได้น าเสนอ การใช้ค่าความแรงของสัญญาณร่วมกับวิธีการฟิงเกอร์ปริ้นท์และใช้ WLAN 
ร่วมกับโครงข่ายประสาทในพื้นที่ขนาด 28×15 ตารางเมตร ใช้ Access Point (AP) 3 ตัว มีค่าผิดพลาดระยะทาง
เฉลี่ยที่ 1.79 เมตร  Mu Zhou [2010] และคณะ ได้น า WLAN ร่วมกับโครงข่ายประสาท โดยท าการแยกพิกัดให้แต่
ละโครงข่ายประสาทเรียนรู้ โดยการแบ่งพ้ืนท่ีในการเรียนรู้ ในพื้นที่ขนาด 8×8 ตารางเมตร มีค่าผิดพลาดระยะทาง
เฉลี่ยที่ 1.91 เมตร Rodrigues [2011] และคณะ ได้ใช้อัลกอริทึมการจับคู่เป็น K-NN หรือวิธีการวิเคราะห์เพื่อน
บ้านใกล้เคียงร่วมกับเทคโนโลยี WLAN, Zigbee และ Bluetooth พบว่าผลของแต่ละเทคโนโลยี WLAN ให้ผลที่ดีท่ี
สุดแต่เมื่อใช้พร้อมกันทั้งสามเทคโนโลยีพบว่ามีค่าผิดพลาดเฉลี่ยของระยะทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจากตัวอย่างวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่า การหาต าแหน่งน้ันแพร่หลายมาตลอด  
 จากตัวอย่างที่ได้เห็นนี้ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการหาต าแหน่งแบบฟิงเกอร์ปริ้นท์ ซึ่งต้องใช้การท าฐานข้อมูล 
ดังนั้นจึงมีงานวิจัยบางส่วนซึ่งน าเสนอเทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด ซึ่งไม่ต้องใช้การท าฐานข้อมูลและ
ง่ายในการประมวลผล ได้แก่ AlanOliveiradeSá [2016] Langendoen [2003], Keijzer [2003], Will [2012], 
Xie [2014], Alan O. de Sa [2015], Monta [2016], Promwong [2016] ได้น าเสนอการใช้เทคนิคการหา
ต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด ในการหาต าแหน่ง โดยส่วนมากจะท าการหาต าแหน่งในสภาวะแวดล้อมในอาคาร ด้วย
เหตุนี้ คณะผู้วิจัยเห็นว่ามีการใช้เทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุดเป็นจ านวนมากจึงได้น าเอาวิธีการดังกล่าว
มาท าการวิเคราะห์ความแม่นย านั่นเอง 

 
3. วิธีการวิจัย 

 ส าหรับวิธีการวิจัยนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ เทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด การ
วิเคราะห์ความแม่นย าของการหาต าแหน่ง และแบบจ าลองการหาต าแหน่งด้วยวิธีน้อยสุดมากสุด 
3.1 เทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุด (Min-Max localization method) 
 เทคนิคการหาต าแหน่งวิธีน้อยสุดมากสุดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่ง โดยการท างานของวิธีน้อยสุดมากสุด
ในการหาต าแหน่งจะพิจารณาหาต าแหน่งจากส่วนที่ซ้อนทับกันของขอบเขตต่ าที่สุด และขอบเขตที่สูงที่สุด ใน
แนวแกน x และแกน y ซึ่งขอบเขตนี้จะเกิดจากการแพร่กระจายคลื่นจากสายอากาศส่งอย่างน้อย 3 อัน [6-8] โดย
ระยะทางระหว่างสายอากาศรับและสายอากาศส่งแต่ละอันสามารถหาได้จากการค านวณโดยใช้พารามิเตอร์การหา
ต าแหน่งโดยทั่วไป เช่น ค่าความแรงของสัญญาณที่รับได้ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการค านวณหาขอบเขตที่เกิดจากสถานี
ฐาน (สถานีส่ง) แต่ละสถานีน่ันเอง 
 ก าหนดให้สถานีฐาน i  อยู่ท่ีพิกัด  ii yx , และระยะทางจากสถานีฐาน i  ไปยังเครื่องรับเป็น 

id  จะ
ได้ขอบเขตการแพร่กระจายคลื่นประมาณเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ดังภาพที่ 1 (ซ้าย) และมีสมการพิกัดขอบเขตเป็นดัง
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สมการที่ 1 ถึง 4 และสามารถประมาณขอบเขตการแพร่กระจายคลื่นของทุกสถานีที่เกิดจากสี่เหลี่ยมที่ซ้อนทับกัน
ได้เป็นดังสมการที่ 5 ถึง 8 ดังภาพท่ี 1 (ขวา) 

Hi i ix x d 
      (1) 

Hi i ix x d 
      (2) 

Li i iy y d 
      (3) 

Hi i iy y d 
      (4) 

),( ii yx

),( LiHi yx),( LiLi yx

),( HiLi yx ),( HiHi yx

),( HL yx

),( yx

),( HH yx

),( LL yx ),( LH yx
 

 
ภาพที่ 1 เทคนิคการหาต าแหน่งวธิีน้อยสุดมากสุด 

 maxL Lix x
      (5) 

 minH Hix x
      (6) 

 maxL Liy y
      (7) 

 minH Hiy y
      (8) 

 
 จากนั้น สามารถประมาณพิกัดเครื่องรับ  yx,  เป็นพิกัดตรงกลางของสี่เหลี่ยมที่เกิดการซ้อนทับกัน
ของขอบเขตการแพร่กระจายคลื่นได้ดังสมการที่ 9 และ 10 
 

2

L Hx x
x


       (9) 

2

L Hy y
y


       (10) 

3.2 การวิเคราะห์ความแม่นย าของการหาต าแหน่ง 
 งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ความแม่นย าของการหาต าแหน่งในเทอมของค่าความผิดพลาดของระยะทาง ซึ่ง

การหาต าแหน่งที่มีความแม่นย ามากจะมีค่าความผิดพลาดของระยะทางที่ต่ า ซึ่งได้ก าหนดให้  ,e ex y  คือ 

ต าแหน่งท่ีหาได้ และ  ,c cx y  คือ ต าแหน่งท่ีถูกต้อง ดังนั้นค่าความผิดพลาดของระยะทาง DE  ในหน่วย m จะ
สามารถได้ได้ดังสมการที่ 11 ดังนี ้
 

   
2 2

D c e c eE x x y y        (11) 
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3.3 แบบจ าลองการหาต าแหน่งด้วยวิธีน้อยสุดมากสุด 
 ส าหรับแบบจ าลองการหาต าแหน่งด้วยวิธีน้อยสุดมากสุด กรณีใช้สถานีฐาน 4 สถานีน้ัน ได้แสดงในภาพ
ที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบจ าลอง แบบจ าลองทางด้านซ้าย เป็นแบบจ าลองซึ่งใช้ในการทดสอบกรณีที่สถานฐีานทั้ง 
4 ต าแหน่งอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่ที่ท าการหาต าแหน่ง และแบบจ าลองทางด้านขวา เป็นแบบจ าลองซึ่งใช้ใน
การทดสอบกรณีที่สถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรงกลางแต่ละด้านของพื้นที่ที่ท าการหาต าแหน่ง ซึ่ง
แบบจ าลองทั้งสองนี้ได้ออกแบบโดยใช้กรณีการวางสายอากาศหรือสถานีฐานจากงานวิจัยอื่น ๆ โดยทั้งสอ ง
แบบจ าลองจะมีต าแหน่งที่ท าการทดสอบในแนวแกน x และ y อยู่ทั้งหมด 100 ต าแหน่ง ระยะห่างระหว่างแต่ละ
ต าแหน่งจะห่างกัน 1 m และมีต าแหน่งที่เป็นสถานีฐานอยู่ 4 ต าแหน่งซึ่งจะอยู่ต าแหน่งตรงแต่ละมุมของพื้นที่
ทดสอบ และตรงกึ่งกลางแต่ละด้านของพื้นที่ทดสอบ 
 

Tx3 (0,0) Tx4 (101,0)

Tx1 (0,101) Tx2 (101,101)

1 2 3 4 97 98 99 100

1

2

3

98

99

100

Tx4 (50.5,0)

Tx3 (101,50.5)

Tx2 (0,50.5)

Tx1 (50.5,101)

1 2 3 4 97 98 99 100

1

2

3

98

99

100

(0,0)

 
ภาพที่ 2 แบบจ าลองการทดสอบในกรณีที่สถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณมุมของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่ง 

(ซ้าย) และกรณีที่สถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรงกลางของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่ง (ขวา) 
 

ผลการวิจัย 
 จากการท าการทดสอบวิธีน้อยสุดมากสุดได้ผลการทดลองวิจัย ประกอบไปด้วย 2 ผลการทดสอบ โดย
ผลการทดสอบแรกเป็นผลการทดสอบในกรณีที่สถานฐีานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่ที่จะท าการหา
ต าแหน่ง ส่วนอีกผลการทดสอบ เป็นผลการทดสอบในกรณีที่สถานฐีานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรงกลางแต่ละด้าน
ของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่ง 

 
 

ภาพที่ 3 ค่าความผดิพลาดตามแนวแกน x ในแตล่ะต าแหน่ง เมื่อสถานฐีานอยูบ่รเิวณแตล่ะมุมของพื้นทีท่ดสอบ (ซา้ย) และ
ค่าความผดิพลาดตามแนวแกน y ในแตล่ะต าแหน่ง เมื่อสถานฐีานอยูบ่รเิวณแตล่ะมมุของพื้นทีท่ดสอบ (ขวา) 
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ภาพที่ 4 ค่าความผิดพลาดระยะทางในแต่ละต าแหน่ง เมื่อสถานฐีานอยู่บริเวณแตล่ะมมุของพื้นทีท่ดสอบ 

 
ภาพที่ 5 CDF ของค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y เมื่อสถานฐีานอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นทีท่ดสอบ 

 

 
ภาพที่ 6 CDF ของค่าผิดพลาดระยะทาง เมื่อสถานฐีานอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่ทดสอบ 
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 ส าหรับผลการทดสอบที่ 1 ซึ่งเป็นวิธีน้อยสุดมากสุดในกรณีที่ทีส่ถานฐีานทั้ง 4 ต าแหน่งอยูบ่ริเวณแต่ละ
มุมของพื้นที่ท่ีจะท าการหาต าแหน่ง มีดังต่อไปนี ้
 ภาพที่ 3 ซ้าย แสดงค่าความผิดพลาดตามแนวแกน x ในแต่ละต าแหน่ง จากภาพพบว่า มีค่าผิดพลาดใน
แนวแกน x มาก ที่บริเวณกึ่งกลางขอบด้านแกน y ส่วนที่บริเวณขอบด้านแกน x มีค่าผิดพลาดน้อย และภาพที่ 3 
ขวา แสดงค่าความผิดพลาดตามแนวแกน y ในแต่ละต าแหน่ง จากภาพพบว่า มีค่าผิดพลาดในแนวแกน y มาก ที่
บริเวณกึ่งกลางขอบด้านแกน x ส่วนที่บริเวณขอบด้านแกน y มีค่าผิดพลาดน้อย และภาพที่ 4 แสดงค่าความ
ผิดพลาดระยะทางในแต่ละต าแหน่ง ซึ่งเป็นการพิจารณารวมค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y จากภาพพบว่า มีค่า
ผิดพลาดระยะทางมากที่บริเวณกึ่งกลางด้านแกน x และแกน y 
 ภาพที่ 5 และ 6 แสดง CDF ของค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y และ CDF ของค่าผิดพลาด
ระยะทางตามล าดับ จากภาพจะเห็นได้ว่า ค่ามากสุดของค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y มีค่าเท่ากับค่าผิดพลาด
ระยะทาง ซึ่งมีค่าเป็น 18.60 m เนื่องจาก ต าแหน่งท่ีมีค่าผิดพลาดตามแนวแกน x มากสุดจะมี จะมีค่าผิดพลาดตาม
แนวแกน y เข้าสู่ศูนย์ และต าแหน่งที่มีค่าผิดพลาดตามแนวแกน y มากสุด จะมีค่าผิดพลาดตามแนวแกน x เข้าสู่
ศูนย์ ซึ่งเป็นผลท าให้ค่ามากสุดของค่าผิดพลาดระยะทางมีค่าเท่ากับค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y นอกจากนั้น 
มีค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาดระยะทางเป็น 7.23 m 
 ส าหรับผลการทดสอบที่ 2 ซึ่งเป็นวิธีน้อยสุดมากสุดในกรณีที่สถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรง
กลางแต่ละด้านของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่ง มีดังต่อไปนี้ 
 ภาพที่ 7 ซ้าย แสดงค่าความผิดพลาดตามแนวแกน x ในแต่ละต าแหน่ง จากภาพพบว่า มีค่าผิดพลาดตาม
แนวแกน x มาก ท่ีบริเวณมุมทั้ง 4 มุม ส่วนที่บริเวณกึ่งกลางขอบทั้ง 4 ด้านมีค่าผิดพลาดน้อย ภาพที่ 7 ขวา แสดง
ค่าความผิดพลาดตามแนวแกน y จากภาพพบว่า มีค่าผิดพลาดตามแนวแกน y มาก ที่บริเวณมุมทั้ง 4 มุม ส่วนที่
บริเวณกึ่งกลางขอบทั้ง 4 ด้านมีค่าผิดพลาดน้อย และภาพที่ 8 แสดงค่าความผิดพลาดระยะทางในแต่ละต าแหน่ง 
จากภาพพบว่า มีค่าผิดพลาดระยะทางมากที่บริเวณมุมทั้ง 4 มุม 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ค่าความผิดพลาดตามแนวแกน x ในแต่ละต าแหน่ง เมื่อสถานฐีานอยู่ตรงกลางด้านของพื้นทีท่ดสอบ (ซ้าย) 
และค่าความผิดพลาดตามแนวแกน y ในแต่ละต าแหน่ง เมื่อสถานีฐานอยู่ตรงกลางด้านของพื้นที่ทดสอบ (ขวา) 

 
 ภาพที่ 9 และ 10 แสดง CDF ของค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y และ CDF ของค่าผิดพลาด
ระยะทางตามล าดับ จากภาพจะเห็นได้ว่า ค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y มีค่ามากสุดเป็น 24.25 m และมีค่า
ผิดพลาดระยะทางมากสุดเพิ่มขึ้นเป็น 34.29 m เนื่องจากค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y มีค่ามากสุดที่ต าแหน่ง
เดียวกัน ดังนั้น จึงท าให้ค่าผิดพลาดระยะทางซึ่งเป็นการพิจารณารวมค่าผิดพลาดตามแนวแกน x และ y มีค่า
เพิ่มขึ้น นอกจากน้ัน มีค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาดระยะทางเป็น 7.53 m 
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ภาพที่ 8 ค่าความผิดพลาดระยะทางในแต่ละต าแหน่ง เมื่อสถานฐีานอยูต่รงกลางดา้นของพื้นทีท่ดสอบ 

 

 
ภาพที่ 9 CDF ของค่าผิดพลาดระยะทางตามแนวแกน x และ y เมื่อสถานฐีานอยูต่รงกลางด้านของพื้นทีท่ดสอบ 

 

 
ภาพที่ 10 CDF ของค่าผิดพลาดระยะทาง เมื่อสถานฐีานอยูต่รงกลางด้านของพื้นทีท่ดสอบ 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการท าการทดสอบวิธีน้อยสุดมากสุดซึ่งประกอบไปด้วย 2 ผลการทดสอบ ได้แก่ การทดสอบใน
กรณีที่สถานฐีานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่ที่ท าการหาต าแหน่ง และการทดสอบกรณีที่สถานีฐาน
ทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรงกลางแต่ละด้านของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่ง สามารถสรุปผลได้ว่า ในกรณีที่สถานีฐาน
ทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่ท่ีท าการหาต าแหน่งมีความแม่นย าสูงกว่ากรณีที่สถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่ง
อยู่บริเวณตรงกลางแต่ละด้านของพื้นที่ที่ท าการหาต าแหน่ง เนื่องจากกรณีที่สถานีฐานอยู่ที่แต่ละมุมของพื้นที่ที่ท า
การหาต าแหน่ง ค่าผิดพลาดระยะทางในทุก ๆ ต าแหน่งจะเกิดขึ้นไม่เกิน 18.60 m โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาด
ระยะทางเป็น 7.23 m ในขณะทีใ่นกรณีทีส่ถานีฐานทั้ง 4 ต าแหน่งอยู่บริเวณตรงกลางแต่ละด้านของพื้นที่ที่ท าการ
หาต าแหน่งซึ่งมีค่าผิดพลาดระยะทางในทุก ๆ ต าแหน่งจะเกิดขึ้นไม่เกิน 34.29 m โดยมีค่าเฉลี่ยของค่าผิดพลาด
ระยะทางเป็น 7.53 m เมื่อท าการเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า กรณีที่มีสถานีฐานอยู่ที่บริเวณแต่ละมุมของพื้นที่การ
ทดสอบมีความแม่นย าเชิงทฤษฎีดีกว่ากรณีที่มีสถานีฐานอยู่ที่บริเวณแต่ละด้านของพื้นที่การทดสอบ โดยมีค่าความ
ผิดพลาดระยะทางมากสุดน้อยกว่ามาก คือน้อยกว่าถึง 15.69 m และยังมีค่าเฉลี่ยของค่าความผิดพลาดระยะทาง
น้อยกว่าเล็กน้อย คือน้อยกว่า 0.30 m 
 ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการทดสอบหาความแม่นย าเชิงทฤษฎีของวิธีน้อยสุดมากสุดเมื่อใช้สถานีฐาน 4 
สถานมีีต าแหน่งอยู่ที่แต่ละมุมและแต่ละด้านของพื้นที่การทดสอบเท่านั้น โดยงานวิจัยในอนาคตจะท าการทดสอบ
โดยจะท าการศึกษาความแม่นย าเชิงทฤษฎีของวิธีน้อยสุดมากสุดเมื่อท าการเปลี่ยนแปลงจ านวนของสถานีฐาน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องอาศัยระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอล 
(Data Acquisition System) เป็นหัวใจส าคัญ ระบบดังกล่าวท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับและส่งสัญญาณไฟฟ้า
ระหว่างคอมพิวเตอร์และวงจรไฟฟ้าภายนอกต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น การวัดค่า สัญญาณทาง
กายภาพ การควบคุมกระบวนการ เป็นต้น ในอดีตโครงสร้างของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่ใช้กับระบบการรวบรวม
ข้อมูลเชิงดิจิตอลมีราคาสูงและไม่ยืดหยุ่นต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ของบริษัทอื่น แต่ปัจจุบันด้วยความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพสูง ประกอบกับมีโครงการพัฒนาบอร์ด Arduino ซึ่งเป็นบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เปิดเผยรหัสทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ รวมทั้งโปรแกรม WinFACT ที่สามารถสั่งงานแบบ
กราฟิกได้ จึงท าใหก้ารสร้างระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลเป็นไปได้อย่างไม่ยุ่งยากและราคาถูก ในบทความได้
น าเสนอตัวอย่างในการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลอย่างง่าย โดยมีความสามารถเพียงพอต่อการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี โดยมีอัตราสุ่มสัญญาณสูงสุด ที่ 100 ตัวอย่างต่อวินาที (Samples/Second) 
 
ค าส าคัญ: ระบบการรวบรวมข้อมลูเชิงดิจิตอล  Arduino  WinFACT 
 

ABSTRACT 
 In science and engineering education nowadays, it is undeniable that computers are 
major tools used as the medium of instruction, especially for almost all laboratory experiments 
which require the data acquisition system in particular. This must-have system functions as the 
interface, receiving and transmitting electric signals among the computer and other electrical 
devices for different objectives e.g., physical signal measurement, process plant control, etc. In 
the past, both hardware and software platforms used with the data acquisition system were not 
only costly but also restricted to their own devices. However, owing to high-capacity laptop 
computers at present together with the developed Arduino board (an open-source micro 
controller board) and WinFACT (a graphic mathematic-based calculation program), the self-
developed data acquisition system becomes more feasible while cheaper. In this paper, a simple 
but practical model of a self-developed data acquisition system is demonstrated. The example 
system can be implemented in an undergraduate level covering fundamental contents with the 
maximum throughput frequency at 100 samples a second. 
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1. บทน า 
 ด้วยงบประมาณที่จ ากัดท าให้การลงทุนซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นไปได้ยาก ส าหรับการ
เรียนการสอนในห้องปฏิบัติการระบบควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้น า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยได้น าอุปกรณ์เก่าที่ยังใช้งานได้      มาเป็นสื่อการสอนร่วมกับระบบการ 
รวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลที่ได้พัฒนาขึ้น ข้อดีของการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ขึ้นใช้เองคือ ใบงานการทดลองที่
สร้างขึ้นเองผู้พัฒนาสามารถผลิตให้สอดคล้องกับทฤษฎีที่สอนได้อย่างเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่ า  
              บทความนี้น าเสนอการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้งานกับ
ตัวอย่างการควบคุมมอเตอร์กระแสตรง โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้ท าหน้าที่เป็นตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร์
แบบวงเปิด ดูภาพที่ 1 ประกอบ  
 

Input Signal Arduino UNO

Output Signal

WinFACT
Program

 
ภาพที่ 1 ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอล 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลมีความส าคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เพราะว่าระบบ
ควบคุมที่ใช้ควบคุมกระบวนการจะต้องมีการวัดสัญญาณทางกายภาพและน าสัญญาณดังกล่าวเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล หลังจากนั้นก็จะส่งสัญญาณกระตุ้นออกไปที่ตัวกระท าเพื่อท าให้กระบวนการท างาน
ตามที่ต้องการต่อไป ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลมีหลายราคา ข้ึนอยู่กับความเร็วของอัตราสุ่ม ความละเอียด
ของจ านวนบิทในการประมวลผล ความมีเสถียรภาพในการท างาน ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานกับโปรแกรมที่
หลากหลาย ความง่ายต่อการโปรแกรมในรูปแบบกราฟิก เป็นต้น ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลที่มีขายใน
ท้องตลาดเช่น dSPACE, LabVIEW-myRIO, LabJack เป็นต้น [1-3]   

 
3. วิธีการวิจัย 
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3.1 บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino  
 Arduino  เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอรต์ระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบเปิดเผยข้อมลูทั้งด้าน ฮารด์แวร ์
และซอฟท์แวร์ ตัวบอรด์ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะส าหรบัผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยัง
สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย [4]  
         ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณเ์สริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเลก็ทรอนิคส์จาก
ภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด (ดภูาพที่ 2 ก) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม 
(Arduino Shield) (ดูภาพที่ 2 ข) ประเภทต่างๆ เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino 
Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino 
แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย 
 

 
ก)        ข) 

ภาพที่ 2 บอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสรมิต่างๆ  
 

3.2 โปรแกรม WinFACT  
 โปรแกรม  WinFACT (Windows Fuzzy Control Tools) เป็นกลุ่มของโปรแกรมค านวณทางระบบ
ควบคุมที่ประกอบ ด้วยโปรแกรมย่อยต่างๆ เช่น System identification (IDA, การสร้างสมการถ่ายโอนจากข้อมูล
อินพุทและข้อมูลเอาท์พุท), Linear system analysis (LISA, การวิเคราะห์ระบบเชิงเส้น), Designing linear 
control systems (RESY, การออกแบบตัวควบคุมเชิงเส้น), The fuzzy shell FLOP (เครื่องมือการใช้งานระบบ
ฟัซซี)่ เป็นต้น โดยมีโปรแกรม Block-ORIentated Simulation system (BORIS) เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการ
ติดต่อระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรมย่อยต่างๆแบบบล็อกไดอะแกรม (Graphic User Interface) [5] ดภูาพที ่3 ประกอบ 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields.html
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/xbee-shield-v2-0-detail.html
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/music-shield-v2-0-detail.html
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/relay-shield-v2-0-detail.html
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/relay-shield-v2-0-detail.html
http://thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/official-shields-made-in-italy/wireless-sd-shield-detail.html
http://www.thaieasyelec.com/products/development-boards/arduino/unofficial-shields/gprs-shield-v2-0-detail.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino
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ภาพที ่3 โครงสร้างของโปรแกรม WinFACT 
 
3.3 การควบคุมมอเตอร์กระแสตรง 
 การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงท าได้โดยใช้บอร์ดขับกระแส ซึ่งการควบคุมจะต้องส่งสัญญาณลอจิก 0 V 
หรือ 5 V เพื่อเลือกว่ามอเตอรจ์ะหมุนทางด้านซ้าย หรือขวาแสดงดงัตารางที่ 1 ส าหรับความเร็วจะก าหนดได้โดยใช้
ค่า (Pulse Width Modulation, PWM) ที่มีขนาดระหว่าง 0 – 255 ค่า ตัวอย่างการควบคุมมดีังนี้ 1. การควบคุม
มอเตอร์ใหห้มุนซ้าย หรือขวา โดยมีการปรับความเร็วได้อย่างอิสระ (ดูภาพท่ี 4) 2. การควบคุมมอเตอร์ใหห้มุนซ้าย 
หรือขวา และปรับความเร็วให้สอดคล้องกัน โดยรบัสญัญาณจากตัวต้านทานปรับค่าได้ที่อยูภ่ายนอกคอมพิวเตอร ์ (ดู
ภาพที่ 5) 

 
ตารางที่ 1 สัญญาณควบคุมบอรด์ขับกระแส 

สัญญาณ A (V) สัญญาณ B (V) การท างาน 
0 0 หยุดหมุน 
0 5 หมุนซ้าย 
5 0 หมุนขวา 
5 5 หยุดหมุน 
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ภาพที ่4 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมในโปรแกรม WinFACT ของตัวอย่างที่ 1  

 

 
ภาพที ่5 บล็อกไดอะแกรมการควบคุมในโปรแกรม WinFACT ของตัวอย่างที่ 2 

 
ผลการวิจัย 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองควบคมุมอเตอร์กระแสตรง ด้วยการเขียนบล็อกไดอะแกรมการควบคมุใน
โปรแกรม WinFACT ของตัวอย่างทั้งสอง พบว่า 
 การควบคุมมอเตอร์ในตัวอยา่งที่ 1 ท าได้ตามวตัถุประสงคค์ือเมื่อต้องการเปลีย่นทิศทางการหมุนของ
มอเตอร์ก็กดปุ่มสญัญาณ A หรือ B ตามตารางที่ 1 เมื่อต้องการเปลีย่นความเร็วก็เลือกความเรว็ได้จากสัญญาณ 
PWM ซึ่งมีค่าต่ าสุด (0) จนถึงค่าสงูสุด (255)  
    การควบคุมมอเตอร์ในตัวอย่างที่ 2 ท าได้ตามวัตถุประสงค์คือเมื่อหมุนตัวต้านทานปรับค่าไดไ้ปตามเข็ม
นาฬิกาจนสุดจะท าให้มอเตอร์หมนุไปทางด้านขวาด้วยความเร็วสูงสดุ ถ้าหมุนตัวตา้นทานปรับค่าได้ทวนเข็มนาฬิกา
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จนสุดจะท าให้มอเตอร์หมุนไปทางด้านซ้ายด้วยความเร็วสูงสุด และถา้หมุนตัวต้านทานปรับค่าอยูต่รงกึง่กลางจะท า
ให้มอเตอร์หยุดหมุน 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 บทความนี้ได้น าเสนอตัวอย่างในการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลอย่างง่าย และราคาถูก 
โดยมีความสามารถเพียงพอต่อการเรียนการสอนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี 
โดยมีอัตราสุ่มสัญญาณสูงสุด ที่ 100 ตัวอย่างต่อวินาที (Samples/Second)  
 จากการทดสอบการท างานของระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลที่ได้พัฒนาขึ้น กับตัวอย่างการ
ควบคุมมอเตอร์กระแสตรง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลดังกล่าวมีความสามารถ
ควบคุมมอเตอร์ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 
 ระบบการรวบรวมข้อมูลเชิงดิจิตอลนี้จึงเหมาะสมกับห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มี
งบประมาณที่จ ากัด ส าหรับการวิจัยต่อเนื่อง แนวทางหนึ่งที่เสนอ คือการน าเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานที่
หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อช่วยกระตุ้นนักศึกษาท าให้สนใจ และสนุกกับการเรียนวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

เอกสารอ้างอิง 
[1] https://www.dspace.com/en/pub/start.cfm  
[2] http://www.ni.com/en-th.html 
[3] https://labjack.com/about/why-labjack 
[4] https://www.arduino.cc/ 
[5] http://www.kahlert.com/web/english/e_home.php 
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บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจต่างๆ ค่อนข้างสูง
ดังนั้นข้อมูลใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องของผู้บริหารระดับสูง (Executive)  จึงมีความจ าเป็น ปัญหาส่วน
ใหญ่ของธุรกิจไม่มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจท าให้สูญเสียโอกาสในการท าธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่ช่วยใน
การตัดสินใจ เช่น ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligent) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้ข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจได้รวดเร็ว สามารถดูรายงานได้หลายรูปแบบตรงต่อความต้องการของผู้บริหาร ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาในการท า 
Business Intelligent เพื่อน ามาใช้ในธุรกิจของบริษัทเงินติดล้อ จ ากัด โดยการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสร้างข้อมูล
ในรูปแบบหลายมิติ รองรับความต้องการของผู้บริหารช่วยในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
 
ค าส าคัญ: ระบบธุรกิจอัจฉริยะ,การตัดสินใจ, คลังข้อมลู 
 

ABSTRACT 
 The current technology is changing fast and competitive business models. Relatively 
high, so the information used to make decisions fast and accurate executives (Executive) is 
necessary. The majority of businesses do not have the information to make the decision to lose 
the opportunity to do business. Currently, this technology allows decisions such as business 
intelligence (Business Intelligent), a technology that can provide the information to make 
decisions quickly. The report can be viewed in multiple formats to meet the needs of executives. 
Researchers have studied the Business Intelligent made to be used in the company's business is 
limited by the wheels of gathering information in order to create a multi-dimensional information 
to meet the needs of executives faster. 
 
Keywords: Business Intelligent, Decisions Making, Data Warehouse 

 
1. บทน า 

 เนื่องจากบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินการปล่อยสินเช่ือและจ าน าเล่มทะเบียนรถยนต์  
ซึ่งการปล่อยสินเช่ือให้กับลูกค้าก็จะมีหนี้เสียที่เกิดขึ้นจากการช าระเงินล่าช้าและไม่จ่ายค่างวดตามที่ตกลงไว้ในการ
จัดท าสินเช่ือกับบริษัท  ซึ่งมีจ านวนการค้างช าระของกลุ่มลูกค้านี้ที่เป็นหนี้เสียค่อยข้างมาก ทางหน่วยงานที่ต้อง
ติดตามลูกค้าที่มีการค้างโดยมีข้อมูลที่ต้องน ามาจัดเก็บและวิเคราะห์เป็นจ านวนมาก การใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ ด้วยการประเมินวิเคราะห์และออกแบบ
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ให้ถูกต้องแม่นย า นอกจากนี้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการมักเกิดขึ้นจาการตั้งสมมติฐานและหาค าตอบไปเรื่อย ๆ 
ซึ่งค าถามที่เกิดขึ้นโดยทันที ดังนั้น สารสนเทศท่ีเหมาะสม  
 Business Intelligent (BI)[5,6,7,8] เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่สนใจ น ามา
วิเคราะห์ได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้บริหาร และสามารถเปลี่ยนมุมมองของรายงานได้ตามความ
ต้องการ รวดเร็ว สื่อความหมายชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาระบบคลังข้อมูลงานด้านการติดตามหนี้ของ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเช่ือ เพื่อแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเริ่มจาการคัดเลือกข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบ และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สามารถน ามาประมวลผลด้วยเครื่องมือ ประมวลเชิงวิเคราะห์แบบ
ออนไลน์ (Online Analytic Process: OLAP)[2,4,9] เพื่อให้ข้อมูลพร้อมส าหรับการน าไปใช้งาน คือ ระบบรายงาน
สารสนเทศท่ีใช้ประจ า โดยเรียกดูรายงานผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น และระบบรายงานสารสนเทศ ส าหรับสร้างรายงาน
เพื่อตอบค าถามที่เกิดขึ้นโดยทันที ด้วยTableau Server[10] ที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเองได้  
 ผู้วิจัยจึงน าความสามารถของ Business Intelligent มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด
เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของลูกค้ามีการค้างช าระ ซึ่งสามารถเลือกดูได้หลายมิติของข้อมูล   ดูแนวโน้มของลูกค้าที่
เพิ่มขึ้น หรือลูกค้าที่มีโอกาสจะค้างช าระ 
  

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 ทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
 Business Intelligence (BI) คือ เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึง
ข้อมูล รวมถึงการดูในหลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของแต่หน่วยงาน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานใน
องค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น BI Application จะรวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
แบบสอบถามและสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ ได้หลายรูปแบบ ท าให้องค์กรสามารถคาดการณ์การพยากรความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น ท าให้สามารถ
น าไปใช้วิเคราะห์และวางแผนการณ์ต่าง ๆ ให้กับธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้โดยสะดวก เช่น   

1. วิเคราะห์ผลด าเนินงานของบริษัท ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อการตัดสินใจการลงทุนหรือปรับเปลี่ยน
นโยบายของผู้บริหารได้ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real time ทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันได้ 
3. วิเคราะห์ยอดขาย และการตลาด เพื่อประเมินสถานการณ์ และปรับกลยุทธ์การขายหรือการตลาดได้ 
4. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ งบก าไรขาดทุน, เพื่อการวางแผนการขาย, การตลาด, การผลิต และ

คลังสินค้าได้ 
5. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายของผลิตภัณฑ์และบริการได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่

แข่งขัน อัตราการแลกเปลี่ยน ต้นทุน ฯลฯ 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.2.1 ธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)คือ ระบบหรือกลุ่มซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาส าหรับเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ในคลังข้อมูล(Data Warehouse)เพื่อสนับสนุนการวางแผน การ
ตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหารผ่านการประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์( Online Analytical Processing)
ท าให้องค์กรสามารถคาดการณ์ พยากรณ์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กรเพิ่มสูงขึ้น,(ระวีวรรณ แก้ววิทย์ และศรีสมบัติ แวงชิน,การพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะด้วย
คลังข้อมูล) 
 2.2.2 บริษัท เอบีซี ด าเนินธุรกิจทางด้านการประกันภัยซึ่งมีสาขาอยู่ต่างประเทศ มากกว่า 130 
ประเทศ ซึ่งมีข้อมูลลูกค้าจ านวนมาก การวิเคราะห์ข้อมูล จะน าส่งกันในรูปแบบอีเมล์ ซึ่งมีความล่าช้าใจการจัดส่ง
และการเรียกดูข้อมูล ดังนั้น ทางบริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบโดยใช้การรูปแบบของระบบคลังข้อมูล และ OLAP 
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มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลก าไรในอนาคต (นพรัตน์ มากพานิชย์
วัฒน.์ระบบคลังข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลประกันภัยรถยนต์,2550) 
 2.2.3 การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตนี้ ได้น าข้อมูลโครงการตามแผนกปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2555 และ 2556 
จาก 31 คณะ วิชา 59 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อน ามาวิเคราะห์ลักษณะเชิงคุณภาพและออกรายงาน
ตามความต้องการของผู้บริหาร (ปิยะนันท์ อนุสรณ์ และสมชาย เล็กเจริญ.ระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และ
ตัดสินใจโครงการตามแผนปฏิบัติการกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต,2558) 
 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 วิธีการศึกษา 
 1.  ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานปัจจุบันและรวบรวมความต้องการในระบบงานใหม่จากผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการท ารายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานปัจจุบัน 
 2. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการสร้างคลังข้อมูลของการติดตามหนี้ในแต่ละ
แผนกว่า มีการเรียกดูข้อมูลหรือจัดเก็บรายงานแบบใดและจะสามารถเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร 
 3. เตรียม Tableau Desktop และ Tableau Server ในการดึงข้อมูล จ าลองข้อมูล การเตรียมข้อมูล
ในตารางข้อมูลจาก Microsoft Excel 
 4. ออกแบบรูปแบบรายงานตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงานเดิมที่น าเสนอเป็น 
Microsoft PowerPoint  
 5. สร้างแบบฟอร์มในการจัดเก็บข้อมูลใหม่ เพื่อให้สามาถน าข้อมูลมาใช้ในการท าข้อมูลน าเสนอบน 
Tableau  
 6. ประมวลผลข้อมูลในคลังข้อมูลด้วย Microsoft Excel  
 7. ทดสอบการน าเสนอรายงานที่ได้จาก Tableau โดยให้ผู้บริหารทดลองใช้จริง ประเมินผล และ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 8. จัดท าเอกสารรายละเอียดของระบบและคู่มือการใช้งาน Tableau 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 
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ภาพที่ 2 แผนภาพ Star Schema 1 
 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพ Star Schema 2 

 
3.2 การออกแบบรายงานหน้าจอแสดงผล 
 จากการศึกษาความต้องการของผูใ้ช้งานและข้อมูล ตลอดถึงความสมัพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูลทั้งหมดที่
จ าเป็นเกี่ยวกับการออกแบบและสามารถน ามาเป็นตัวอย่างรายงาน 
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ภาพที่ 4 กราฟ Report DQ Remaining 
จากภาพที่ 4 Principle คือกราฟรายงานจ านวนเงินต้นของลูกค้าที่คงค้างอยู่ ที่สาขามีการติดตามหนี้ในแต่ละวัน
ของแต่และเดือนดูแนวโน้มว่ามีการติดตามงานเป็นอย่างไร ซึ่งจากกราฟ จะเห็นว่าในช่วงปลายเดือนของแต่ละเดือน 
จะมีการเร่งติดตามหนี้ท าให้ยอดหนี้ของบริษัทลดลง ซึ่งก็จะสอดคล้องกับกราฟทางขวามือ กราฟ Account คือ 
กราฟรายงานจ านวนบัญชีของลูกค้าท่ีคงค้างอยู่ สัมพันธ์กับกราฟ Principle คือ เมื่อหน้ีลดลง บัญชีลูกหนี้ที่คงค้างก็
จะลดลงด้วย ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ย้อนหลังเปรียบเทียบเป็นรายเดือนและรายปีได้ และยังสามารถเลือก
ประเภทในการดูข้อมูลการติดตามหนี้ของสาขาได้อีกด้วย ตัวอย่าง กราฟ2016-11(สีเขียว) แสดงผลการติดตามหนี้
เดือนพฤศจิกายน, กราฟ2016-10(สีแดง) แสดงผลการติดตามหนี้เดือนตุลาคม และกราฟ2016-09(สีส้ม) แสดงผล
การติดตามหนี้เดือนกันยายน 
 

 
 

ภาพที่ 5 กราฟ Performance Supervisor 
จากภาพที่ 5 Total Supervisor : รายงานประสิทธิภาพในการติดตามงานของหัวหน้างานทีมติดตามหนี้ทาง
โทรศัพท ์ซึ่งสามรถเปรียบเทียบจากการมอบหมายงานให้รับผิดชอบในแต่ละพื้นท่ี(Area) แต่ละ Class ของแต่ละทีม
เป็นอย่างไร เช่น Class : 30 DPD คือกลุ่มลูกค้าที่ค้างช าระตั้งแต่ 30 วัน แต่ไม่เกิน 45 วัน หัวหน้างานทั้ง 3 คน 
สามารถติดตามเพื่อให้ลูกค้ามาช าระได้เป็นเงินเท่าใด ณ สิ้นสุดเดือนปัจจุบัน โดยผู้บริหารสามารถเปรียบเทียบได้
จากแยกเป็นพื้นที่ หรือดูภาพรวมทั้งหมด ในส่วนของกราฟ %PTP Sup คือ เปอร์เซ็นต์การนัดช าระกับลูกค้าแล้ว
ลูกค้ามาช าระจริง ซึ่งจะมีการก าหนดค่ามาตรฐานในการท างานให้กับทีมงานก่อนหรือเป้า ว่าในแต่ละเดือนต้องเก็บ
ได้เท่าไหร่ แล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ยของเดือนนั้น ๆ ซึ่งก็สามารถวัดผลงานของทีมงานแต่ละทีมได้ชัดเจน โดยแยก
ตามพื้นที่และ Class ที่ทีมนั้น ๆ รับผิดชอบ จากการท า BI ท าให้สามารถดูรายงานได้หลายมิติ ถ้านับรวมทุกมิติแล้ว 
จะดูรายงานได้มากกว่า 275 รูปแบบ 
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ผลการวิจัย 

 1. จากการพัฒนาระบบ พบว่าคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการวิเคราะห์และตัดสินใจต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเช่ือตรงตามแผนปฏิบัติการที่สามารถออกรายงานได้ครบถ้วน 
 2. ผลที่ได้จากแบบสอบถามผลการประเมินความพึงพอใจของระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจต่อการ
ด าเนินงานของฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเช่ือกรณีศึกษาบริษัทเงินติดล้อ จ ากัด ได้ประเมินโดยใช้แบบสอบถามโดย
ผู้บริหารและหัวหน้างานจากฝ่ายพัฒนาคุณภาพสินเช่ือ จ านวน 10 ชุด พบว่า สามารถวิเคราะห์งานได้ตรงตามความ
ต้องการ (Functional Requirement Test) ของผู้ใช้งาน  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 กรณีศึกษานี้ได้พัฒนาธุรกิจอัจฉริยะส าหรับสนับสนุนการตัดสินใจการด าเนินงานของฝ่ายพัฒนา
คุณภาพสินเช่ือ โดยใช้เทคโนโลยี Tableau Desktop ในการสร้างรายงาน และติดตั้ง Tableau Sever เพื่อให้เห็น
แนวโน้มของการติดตามงานวิเคราะห์ผลด าเนินงานของบริษัท เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารให้ผู้บริหาร
พิจารณาตามความเหมาะสมและทันท่วงที ในการวิเคราะห์หรือตัดสินใจ และยังช่วยคาดการณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งสามารถน าธุรกิจอัจฉริยะไปใช้กับหน่วยงานต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆได้ 
 

ค าขอบคุณ  
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.สมบูรณ์  เอนกฤทธิ์มงคล ที่ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนงานวิจัยนี้และ
ขอขอบพระคุณ คุณธีวินท์ จิตรสถาพร ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและบริหารคุณภาพ บริษัทเงินติดล้อ จ ากัด 
ที่อนุเคราะห์ข้อมูลในการท างานวิจัยให้ส าเร็จลงด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง จัดท าขึ้นเพื่อให้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
ศิลปินภาพถ่ายมีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ช่วยให้ผู้รับชมข้อมูลเนื้อหาได้หลายรูปแบบในพื้นที่ที่จ ากัด โดยแบ่ง
ผู้ใช้งานเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนาประกอบด้วย โปรแกรมอาปาเช่ ใช้เป็น
เครื่องให้บริการเว็บ  ภาษาพีเอชพี ใช้ในการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิชัน ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล ใช้
ส าหรับเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จาวาสคริปต์ ใช้ในการประมวลผลฝั่งเครื่องผู้รับบริการ วูโฟเรีย เอสดีเคที่ใช้ใน
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบวัตถุและสร้างการโต้ตอบผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และซี เอสเอสใช้ใน
การออกแบบส่วนแสดงผล   
 โดยผลการประเมินความพึงพอใจของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอนกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการประมวลผลมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพ
การให้บริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 ซึ่งอยู่ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ: พิพิธภัณฑ,์ เทคโนโลยเีสมือนจริง, วูโฟเรีย 
 

ABSTRACT 
 The objective of this project were to present The Development System of  
Photographic Museum  by Virtualization Technologies that makes Museum Audience are an 
excited and strange help audience take many information in a limit space. We separate 
audiences into two groups: administrators & users using Apache for as a web server, using PHP as 
a programming language, using  MySQL as database management system ,using JavaScript  as 
processing on client ,using Vuforia SDK to development application for checking the objects and  
creating interactive via mobile smart phone and using CSS as design the display.  
 The satisfaction evaluation of Photographic Museum by Virtualization Technologies 
separate into 3 side. The satisfaction of the Process With an average of 4.37, and standard 
deviation of 0.59, which is high.  The satisfaction of the Data processed with an average of 4.24 
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and standard deviation of 0.78, which is high. The satisfaction of the quality of management with 
an average of 4.37 and standard deviation of 0.79, which is high. 
 
Keywords: Museum; Augmented Reality Technology; Vuforia; 
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 พิพิธภัณฑ์เป็นสถานท่ีสาธารณะและเป็นสถาบันที่ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม มีส่วนในการพัฒนา
สังคม มีหน้าที่รวบรวมความรู้  สงวนรักษาศิลปะ  วัฒนธรรมหรือโบราณวัตถุเพื่อการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ความรู้
และการจัดแสดง วัตถุอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ เพื่อจุดประสงค์ทางการ
ค้นคว้า การศึกษา และความเพลิดเพลินใจรวบรวมไว้เพื่อประโยชน์ ในการศึกษา เช่น โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
ภาพถ่าย เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียนและก่อให้เกิดความเพลิดเพลินใจ (ตรงใจ หุตางกูร.  2554: 
ออนไลน์) 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) เป็นประเภทหน่ึงของเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มี
การน าระบบความจริงเสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้ ด้วยการเพิ่มภาพเสมือน
ของโมเดลสองมิติ ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ เว็บแคม หรือกล้องใน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแบบเฟรมต่อเฟรม ด้วยเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก  ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือน
จริงถูกน ามาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่านซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อและแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์
และบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนท าให้ผู้ใช้สามารถน าเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับการท างานแบบ
ออนไลน์ที่สามารถโต้ตอบได้ทันทีทั้งในลักษณะภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือสื่อที่มีเสียงบรรยายประกอบท าให้มี
ความน่าสนใจเพิ่มมิติใหม่ในการน าเสนอ (พนิดา ตันศิริ.  2553: 169) 
 จากการน าเสนอข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์ผ่านการจัดแสดงเพื่อการเรียนรู้ เช่น ภาพถ่ายหรือแบบจ าลอง
นั้นไม่สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างละเอียดด้วยข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่และรูปแบบของสื่อที่น าเสนอท าให้น าเสนอ
ผลงานได้โดยมีวิธีการน าเสนอที่จ ากัด ปัญหาดังกล่าวผู้จัดท าโครงการจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์
ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ผ่านแพลตฟอร์มวูโฟเรีย (Vuforia) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ
ในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สนับสนุนการท างานร่วมกับระบบปฏิบัติแอนดรอยด์ 
(Android) ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และยูนิตี้ (Unity) เพื่อให้การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายมีความ
น่าสนใจ แปลกใหม่ ช่วยให้ผู้รับชมข้อมูลเนื้อหาได้หลายรูปแบบในพ้ืนท่ีที่จ ากัด  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
1.3 ขอบเขต 
 1.3.1  พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) โดยให้ผู้ใช้งานเข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายสามารถชมภาพเสมือนจริง
พร้อมเสียงบรรยายประกอบได้ 
 1.3.2  โปรแกรมประยุกต์สามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ผ่านเพลย์สโตร์ (Play Store) โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
 1.3.3  ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของภาพเป้าหมาย ภาพเสมือน และเสียงบรรยายประกอบ
ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายได้ 
 1.3.4  ภาพเป้าหมายที่อัพโหลดเพื่อตรวจจับต้องเป็นไฟล์ประเภท .jpg   
 1.3.5  ภาพเสมือนท่ีถูกน ามาแสดงอยู่ในรูปแบบภาพสองมิติ  
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 1.3.6  ภาพเสมือนท่ีอัพโหลดเพื่อตรวจจับต้องเป็นไฟล์ประเภท .jpg, .png   
 1.3.7  เสียงบรรยายประกอบท่ีน ามาบรรยายเป็นไฟล์ประเภท .mp3 
 1.3.8  ภาพเสมือนถูกแสดงเมื่อผู้ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมประยุกต์ แล้วน ากล้องโทรศัพท์มือถือมาอ่านที่
ภาพเป้าหมายที่ก าหนด 
 1.3.9  หลังจากที่โปรแกรมประยุกต์ท าการแสดงผลบนกล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนโปรแกรม
ประยุกต์มีการแสดงผลข้อมูลส าคัญของภาพเป้าหมายค้างไว้ 
 1.3.10 เสียงบรรยายประกอบสามารถบรรยายไปพร้อมกับข้อมูลที่แสดงบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 1.3.11 ระยะห่างระหว่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกับภาพเป้าหมาย ในการท างานของ 
แอปพลิเคชันข้ึนอยู่กับขนาดของภาพเป้าหมายที่แสดงอยู่บนหน้าจอโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
Ronald Azuma (1997) กล่าวว่าเทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นการผสานรูปแบบสภาพแวดล้อมจริงกับ

สภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยเทคโนโลยีเสมือนจริงนั้นไม่สามารถมองเห็นได้จากตาเปล่า วิวัฒน์ มีสุวรรณ (2554) 
พบว่าเทคโนโลยีเสมือนจริงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่แต่เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ ช่วยลดรอยต่อของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกจริงกับโลกเสมือน นักการศึกษาได้พยายามศึกษาวิจัยค้นหาประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้
เพื่อให้ได้คุณลักษณะ องค์ประกอบ และวิธีการที่เหมาะสมและดีที่สุดในการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ โดยการน าเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ เพื่อท าให้เห็นภาพ
สามมิติในหน้าจอ โดยที่มีองคป์ระกอบของสิ่งแวดล้อมจริง ผสมผสานกับภาพเสมือนจริง เป็นลักษณะการผสมผสาน
ในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environments : VE) มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้เรียนได้ควบคุม 
(Keep Control) การเห็นโลกจริงรอบๆ ตัวเอง ผู้เรียนมีอิสระในการมองเห็นสิ่งที่เรียนรู้ 

มิลแกรม (Milgram and A.F.Kishino. 1994) ได้อธิบายรูปแบบการผสานรูปแบบสภาพแวดล้อมจริงกับ
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง โดยน าทั้งสองสภาพแวดล้อมมาเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยเีสมือนจริงซึ่งเรยีกว่า (Mixed 
Reality: MR) 

 
ภาพที่ 1 MiReality – Virtuality (RV) Continuum  

(Milgram, P., Kishino, F. A, 1994) 
  

3. วิธีการวิจัย 
 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยโดยประยุกต์
ปรับปรุงจากแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 3.1 ศึกษาระบบการท างานของพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่าย และท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร 
บทความวิชาการ บทความวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
 3.2  วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
โครงสร้างการท างานของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ขั้นตอนและกิจกรรมการ
ท างาน 
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 3.3 พัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ประกอบด้วย โปรแกรมอาปาเช่ ใช้เป็นเครื่องให้บริการเว็บ  ภาษาพีเอชพี ใช้ในการพัฒนาระบบเว็ บแอปพลิชัน 
ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล ใช้ส าหรับเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล จาวาสคริปต์ ใช้ในการประมวลผลฝั่ง
เครื่องผู้รับบริการ วูโฟเรีย เอสดีเคที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบวัตถุและสร้างการโต้ตอบผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และซีเอสเอสใช้ในการออกแบบหน้าจอ 
 3.4  ติดตั้งและทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลของการแสดงผลภาพเสมือนระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปิน
ภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 3.5  ปรับปรุงและประเมินผลประเมินความพึงพอใจของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง  
 

ผลการวิจัย 
3.1 การออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 3.1.1 โครงสร้างการท างานของระบบสถาปัตยกรรมของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง ดังภาพท่ี 2 

Target

Web Server

Mobile Device 

Internet

Database

Web Application

 
  ภาพที่ 2 โครงสร้างของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
  โครงสร้างของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์การท างานของสถาปัตยกรรมของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ดังนี้ 
  3.1.1.1 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เช่ือมต่อระหว่างฐานข้อมูล ท าหน้าที่ส่งข้อมูลภาพ
เสมือนและเสียงประกอบการบรรยายไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
  3.1.1.2  เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ส าหรับผู้ดูแลระบบ ใช้ส าหรับอัพโหลดภาพ
เป้าหมาย  ภาพเสมือนและภาพประกอบการบรรยาย 
  3.1.1.3  โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Mobile Device) ส าหรับ
ผู้ใช้งานใช้ส าหรับตรวจสอบภาพเป้าหมายเพื่อแสดงภาพเสมือนและเสียงประกอบการบรรยาย 
  3.1.1.4  ฐานข้อมูล (Database) ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลการอัพโหลดภาพเป้าหมายภาพเสมือน
และเสียงบรรยายประกอบ 
  3.1.1.5  ภาพเป้าหมาย (Target) เป็นภาพที่ใช้ในการตรวจสอบโดยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟ
นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 3.1.2 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
พิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง  ซึ่งได้แก่ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ ดังภาพท่ี 3 
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ระ              ล  น า  ่า  ด      ค น ล    ม  น ร  

 ู      าน  ู ดูแลระ  

   า ู่ระ  

  ก ากระ  

   า    านแ   ล  ค  น

 รว     า    าหมา  น            ล  น า  ่า    มูล า   ม  น<<include>>

   มูล      รร า  ระก  

<<include>>

   มูล า    าหมา 

<<include>>

 
  ภาพที่ 3 แผนภาพแผนภาพยูสเคสระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
จากแผนภาพยูสเคส ผู้เกี่ยวข้องกับระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ดังนี้ 
  3.1.2.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีหน้าที่จัดการข้อมูลของภาพเป้าหมาย ภาพเสมือนและ
เสียงบรรยายประกอบ 
   3.1.2.2 ผู้ใช้งาน (User) สามารถตรวจสอบภาพเป้าหมายในพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่าย 
 3.1.3 ออกแบบขั้นตอนกิจกรรมในการท างานของระบบ โดยอาศัยแผนภาพกิจกรรม (Activity 
Diagram) ดังภาพท่ี 4 

ระ              ล  น า  ่า  ด      ค น ล    ม  น ร   

 ู  ดูแลระ  ผ ้  ้งาน

    หลด า    าหมา 

    หลด า   ม  น

    หลด      รร า 
 ระก  

  ดการวา   าแหน่ 
 า   ม  นและ     

 รร า ก   า    าหมา 

   า    านแ   ล  ค  น

 รว     า    าหมา 
     ู่ า  น          

  ล  น า  ่า 

 ู     ามาร    า ึ    มูล
รา ละ    ด    า  ่า 

  ล  น

 ู      ามาร  รา 
   มูล า   ล  น ่าน
      รร า  ระก  

 
ภาพที่ 4 แผนภาพกิจกรรมของระบบพิพิธภัณฑศ์ิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง 
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  แผนภาพกิจกรรมแสดงล าดับงานของระบบ แสดงถึงขั้นตอนและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะ
การไหลของการท างาน (Workflow) ของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงโดยแสดง
กิจกรรมที่กระท าโดยผู้ใช้ 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ โดยมีส่วนการท างานของผู้ดูแลระบบเข้ามาอัพ
โหลดภาพเป้าหมายเป็นภาพที่ใช้ในการตรวจสอบ อัพโหลดภาพเสมือนเป็นภาพสองมิติที่เป็นผลการแสดงของการ
ตรวจสอบภาพเป้าหมายและอัพโหลดเสียงบรรยายประกอบเป็นเสียงบรรยายข้อมูลของภาพถ่าย หลังจากนั้นแอป
พลิเคชันท าการจัดวางต าแหน่งของภาพเป้าหมายและภาพเสมือนเพื่อเป็นต าแหน่งในการแสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนและตั้งค่าเสียงบรรยายประกอบ  เพื่อเป็นการแสดงผลเมื่อท าการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ
ผู้ใช้งานเมื่อเข้าใช้แอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานท าการตรวจสอบภาพเป้าหมายที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่าย เมื่อ
ต าแหน่งในการตรวจสอบภาพเป้าหมายถูกต้องแอปพลิเคชันท าการประมวลผลเพื่อแสดงผลภาพเสมือนและเสียง
บรรยายประกอบที่อธิบายรายละเอียดของผลงานศิลปินภาพถ่ายนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจรายละเอียดของภาพ
เป้าหมายที่จัดแสดงอยู่เบื้องหน้า 
 3.1.4 แผนภาพดีพลอยเมนท์ (Deployment Diagram) ใช้แสดงสถาปัตยกรรมระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ดังภาพท่ี 5 

Adm inistrator

Mobile Device

W ebServer

DatabaseServer

Memcached

PHP

ApacheW eb browser

Android

MySQL Database

 
ภาพที่ 5 แผนภาพดีพลอยเมนท์ของระบบพิพิธภัณฑ์ศลิปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยเีสมือนจริง 

 
ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วยโหนดดังนี้ 
  3.1.4.1 ผู้ดูแลระบบ (Administrator) มีหน้าที่จัดการข้อมูลของภาพเป้าหมาย ภาพเสมือนและ
เสียงบรรยายประกอบ ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ 
  3.1.4.2 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล
ที่น าเข้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์และส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
  3.1.4.3 เครื่องบริการฐานข้อมูล (Database Server) มีหน้าที่ให้บริการฐานข้อมูลโดยใช้
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล 
  3.1.4.4 ฐานข้อมูล (Database) หน้าที่ส าหรับเก็บข้อมูลภาพเป้าหมาย ภาพเสมือน และเสียง
บรรยายประกอบ 
  3.1.4.5 โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Mobile Device) มีหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดย
เผยแพร่เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ท างานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) 
เชื่อมต่อกับเครื่องให้บริการเว็บผ่านทางเอชทีทีพี (HTTP)  
 3.1.5 การออกแบบฐานข้อมูลส าหรับระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
ออกแบบโดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล 
ดังภาพท่ี 5 
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ar.t_user

name :  varchar(200)

surname :  varchar(200)

ar.t_image

name_image : vaechar(200)

path_image : varchar(255)

ar.t_target

id_target : int(30)PK

code_target : varchar(100)

id_image : int(11)FK

ar.t_sound

name_sound : varchar(200)

 p_user :  varchar(200)

path_sound : varchar(255)

id_sound : int(11)FK

name_target : varchar(200)

path_target : varchar(255)

id_user :  varchar(30)PK

id_number : int(11)PK

id_sound : int(11)PK

id_image:  int(11)PK

trackname_sound : varchar(255)

 
ภาพที่ 6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (E-R Diagram) ของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 
  แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลของระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงประกอบด้วย เอนทิตี้จ านวน 4 ชุด ได้แก่(ar.t_image) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลภาพเสมือนและที่ตั้งของ
ภาพเสมือน (ar.t_target) ท าหน้าที่เก็บข้อมูลภาพเป้าหมายและที่ตั้งของภาพเป้าหมาย (ar.t_sound) ท าหน้าที่เก็บ
ข้อมูลเสียงบรรยายประกอบและที่ตั้งของเสียงบรรยายประกอบ (ar.t_user) ท าหน้าเก็บข้อมูลผู้ดูแลระบบ  
 
3.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการประมวลผลของการแสดงผลภาพเสมือนระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
 การพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ได้ท าการทดสอบระยะเวลาการ
ประมวลผลภาพเสมือนที่แสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน เมื่อท าการตรวจสอบด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน 
โดยอาศัยภาพเป้าหมายจ านวน 10 ภาพ ท าการตรวจสอบจ านวน 25 ครั้ง ซึง่สรุปผลการทดสอบได้ ดังภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7 แผนภูมิแสดงเวลาการประมวลผลของภาพเป้าหมาย 

 
 การทดสอบระยะเวลาการประมวลผลภาพเสมือนท่ีแสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน เมื่อท าการตรวจสอบ
ด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยอาศัยภาพเป้าหมายจ านวน 10 ภาพ ท าการตรวจสอบจ านวน 25 ครั้ง คิด
เป็นค่าเฉลี่ยแต่ละภาพ ดังนี้ ภาพขาว-ด า 1366.8 มิลลิวินาที ภาพวาด 1278.28 มิลลิวินาที ภาพสัตว์1762.96 
มิลลิวินาที ภาพสามมิติ 1715.16 มิลลิวินาที ภาพสีพื้น 1415.64 มิลลิวินาที ภาพมอเตอร์ไซค์ 1331.4 มิลลิวินาที 
ภาพการ์ตูน 1393.08 มิลลิวินาที ภาพทิวทัศน์ 1628.28 มิลลิวินาที ภาพบุคคล 1217.04 มิลลิวินาที ภาพอาคาร 
1760.72 มิลลิวินาที 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ได้ศึกษาเทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็งและณัฐวี อุตกฤษฎ์ (2555: 1) ที่ได้ท าเทคโนโลยีเสมือนจริง มาใช้
ในการสอนเรื่องพยัญชนะภาษาไทย ใช้หลักการในการวิเคราะห์ภาพจากแผ่นสัญลักษณ์ (Marker) โดยระบุว่าระบบ
ช่วยให้อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการใหม่ๆ ในการเรียนการสอนพยัญชนะภาษาไทยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสยาม 
เจริญเสียงและพีรศิลป์ สันธนะพันธ์ (2552: 1) ได้ท าการพัฒนาระบบความจริงเสริม โดยน าเทคโนโลยีเสมือนจริง 
(Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้ส าหรับการเรียนรู้เรื่องการสังเคราะห์เสียง ที่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการ
ท างานโดยการสัมผัสแบบหลายจุด (Multi-touch) โดยผลการศึกษาช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ เมืองแก้ว ปาริชาติ ธารากิจ มยุรี แก่นแก้ว แพรวพรรณ สมสู่ และกนกวรรณ
ไทยประดิษฐที่ได้พัฒนาสื่อความรู้เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เรื่อง รอบรั้วอาเซียนเป็นรูปแบบสื่อปฏิทินตั้ง
โต๊ะเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการให้ความรู้ 
 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ได้ท าการทดสอบระยะเวลาการประมวลผล
ภาพเสมือนที่แสดงบนหน้าจอแอปพลิเคชัน เมื่อท าการตรวจสอบด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน โดยอาศัย
ภาพเป้าหมายจ านวน 10 ภาพ ท าการตรวจสอบจ านวน 25 ครั้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยแต่ละภาพ ดังนี้ ภาพขาว-ด า 
1366.8 มิลลิวินาที ภาพวาด 1278.28 มิลลิวินาที ภาพสัตว์1762.96 มิลลิวินาที ภาพสามมิติ 1715.16 มิลลิวินาที 
ภาพสีพื้น 1415.64 มิลลิวินาที ภาพมอเตอร์ไซค์ 1331.4 มิลลิวินาที ภาพการ์ตูน 1393.08 มิลลิวินาที ภาพทิวทัศน์ 
1628.28 มิลลิวินาที ภาพบุคคล 1217.04 มิลลิวินาที ภาพอาคาร 1760.72 มิลลิวินาที 
 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบของ
ผู้ใช้งานอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72) 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 4.3.1 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ควรพัฒนาให้ระบบมีการรองรับการ
แสดงผลในรูปแบบสามมิติและวิดีโอ เพื่อเพ่ิมความน่าสนใจให้กับผู้ใช้งาน 
 4.3.2 ระบบพิพิธภัณฑ์ศิลปินภาพถ่ายโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ควรพัฒนาให้ระบบรองรับบน
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เพื่อครอบคลุมการใช้งานของผู้ใช้งาน  
ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกด าให้ชัดเจน ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลขและค าบรรยายก ากับเหนือตาราง 
เมื่อรวมกันแล้วควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ในค าบรรยายเหนือตารางห้ามใช้ค าว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณี
รูปภาพ 
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บทคัดย่อ 
จากการท าวิจัยในช้ันเรียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสผลการทดสอบ

คะแนนของผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.943 คะแนน  มีคะแนน
หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 คะแนนและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.651 คะแนน  

เมื่อพิจารณาหาค่าสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์
ของตัวแปรก่อนเรียนกับหลังเรียนคะแนนทดสอบมีความสัมพันธ์กันและมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน 
เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) = 0.414 มีค่าเป็นบวก 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ค่าสถิติ t มีค่า 5.598 ค่า Sig. (2-tailed) 
มีค่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและ
เมื่อนักศึกษาได้รับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแล้วมีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ: นักศึกษา การเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
 From classroom research, study the Learning Achievement of Web services technology 
Course. The results from average pre-test score of students was 26.87 and a standard deviation 
was 6.943. In addition, the average post-test score was 38.57 points and a standard deviation was 
10.651. 
 Considering the relationship of the pre-test and post-test scores by testing of the 
correlation of variables. The results show that, they were related in the same direction by the 
correlation equal to 0.414. 
 The different of pre-test and post-test score has t-value equal to 5.598 value (2-tailed) 
significant at 0.000, which is less than the significance level of .05, indicated that the pre-test and 
post-test score are related, after attended the Web services technology class the post-test score 
were raised up by the level of significance at .05. 
 

Keywords: Students, Teaching and Learning, Learning Achievement 
 

1. บทน า 
การเรียนการสอนของการศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการจะพัฒนาให้ศิษย์มีความรู้ ความสามารถในการ

รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักการแก้ปัญหา การที่จะให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างทรัพยากรบุคคล
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ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสิ่งท่ีจ าเป็นที่สุดคือการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะเช่ือว่าอาจารย์ผู้สอนต้องมี
วิธีการในการน าการสอนที่ดีและเหมาะสมกับผู้เรียน ย่อมเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและบรรลุเป้าหมายในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าการเรียนการสอนมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งปัญหา
ที่ยงัพบเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนในการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ การวิจัยนี้ผู้วิจัยได้จัดบรรยากาศ
การเรียนการสอนตามเนื้อหาวิชาตามความเหมาะสมและประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตร ีมี
ความจ าเป็นต้องใช้วิธีการเรียนการสอนแบบอาศัยการวิจัยเป็นการเรี ยนรู้ให้นักศึกษามีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิจัยในรายวิชา 405-31-30 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส โดยการน าแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียนมา
ประยุกต์ใช้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษากลุ่ม ITS35641N สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จ านวน 23 คน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ที่ผู้วิจัยได้เผชิญอยู่ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

      2.1.1 ทฤษฎีการวัด (Measurement Theory) และหลักการวัด [1] 
                       การวัด (Measurement) หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้กับบุคคล  
สิ่งของ หรือเหตุการณ์อย่างมีกฎเกณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แทนปริมาณหรือคุณภาพของลักษณะที่จะวัด  

การวัดผลมีองค์ประกอบ 3 ประการ ดังต่อไปนี ้
1. ปัญหาหรือสิ่งท่ีจะวัด 
2. เครื่องมือวัดหรือเทคนิควธิีในการรวบรวมข้อมูล 

 3. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ หากเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจะต้องมีจ านวนและหน่วยวัด 
หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลข 
  หลักการวัดผลและประเมินผลการศึกษา [2] เพื่อให้การวัดผลและประเมินผลการศึกษาเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับจิตวิทยาการเรียนรู้  ควรยึดหลักในการปฏิบัติดังนี้ 

1) การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2) ใช้เครื่องมือท่ีมีคุณภาพ 
3) ค านึงถึงความยุติธรรม 
4) การแปลผลให้ถูกต้อง 
5) ใช้ผลของการวัดและการประเมินให้คุ้มค่า 

 2.1.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.1.2.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean) [3] 
  2.1.2.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน: S.D. [3] 
  2.1.2.3 การทดสอบหาค่าความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน และหลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน โดยใช้ t-test Dependent Sample สามารถหาได้จาก [4] 
  2.1.2.4 แบบผลการทดลอง One Group Pre-test Post-test Design  การศึกษาค้นคว้าได้ใช้
แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design [5] 
 2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เจตน์นที  ราชเมืองมูล [6] จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียนวิชาสถิติของ
นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษาที่ท าแบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนวิชาสถิติจ านวนทั้งหมด 46 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนคะแนนเต็ม 60 นักศึกษาสอบได้
คะแนนเฉลี่ย 23.39 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.49 ส่วนหลังจากที่เรียนวิชาสถิติแล้วท าการสอบหลังเรียน
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นักศึกษาทั้งหมดได้คะแนนสูงขึ้นคือ 39.20 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.58 เมื่อพิจารณาค่าความสัมพันธ์ของ
คะแนนก่อนและหลังสอบของนักศึกษา พบว่าค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคะแนนก่อนสอบและคะแนน
หลังสอบของนักศึกษาท่ีมีทดสอบจ านวน 46 คน อยู่ที่ร้อยละ 71.5 แสดงว่ามีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมากเพราะมี
ค่ามากกว่า .05 หรือร้อยละ 50 

รจนา  กวางรัมย์ [7] จากงานวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงาน พบว่า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ช้ันปีที่ 4 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) แบบ 2 ค าตอบ คือ ถูกและผิด 
จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แค่ ร้อยละ ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่ามีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย ขาดเรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น 
facebook ผ่านมือถือและ I-pad  โดยไม่ยอมจดบันทึกเนื้อหาท่ีผู้สอนบรรยาย จากการทดสอบก่อนการเรียน (pre-
test) พบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง(5-6 คะแนน) ร้อยละ 50 และ 15.38 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึง
พื้นความรู้ก่อน การเรียนของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศอยู่ในระดับปานกลาง ภายหลังจาก
การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานแล้ว ได้ท าการทดสอบหลังการเรียน (post-test) พบว่า 
คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) ร้อยละ 23.07 และ 30.76 ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
พฤติกรรมในช้ันเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

พรศิริ  อูปค า [8]  จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ทางการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 โรงเรียนล าปางพาณิชยการและ
เทคโนโลยี พบว่า เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงาน
เป็นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 ห้อง EFE 201 
โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ภาคเรียน  ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายท าแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณค่าเฉลี่ย ค่า
ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญ .05  

 
3. วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
กลุ่ม ITS35641N สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้ท าการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอน
ดังนี ้
 3.1 รูปแบบการศึกษา 
  การวิจัยชั้นเรียนนี้มุ่งศึกษามุ่งศึกษาการเปรียบเทียบแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษากลุ่ม ITS35641N สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร/กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 23 คน 
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 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส  จ านวน 1 ฉบับ 
คะแนนเต็ม 70 คะแนน โดยวัดความรู้ความเข้าใจในหลักการส าคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส และ
การก าหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส 
 3.4 การทดลองเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง หลักการส าคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส 
และการก าหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บเซอร์วิส ก่อน
การเรียนการสอน 1 ครั้งและท าการเช็คให้คะแนนในตอนต้นของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559  
 2. ท าการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาหลักการส าคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส 
และการก าหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส 
 3. ท าการสอบวัดความรู้อีกครั้งด้วยข้อสอบฉบับเดิม หลังจากได้รับการเรียนการสอนในเนื้อหาหลักการ
ส าคัญของเว็บเซอร์วิส ภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิส และการก าหนดนิยามภาษา โปรโตคอลมาตรฐานบนเว็บเซอร์วิส 
ข้อมูลไดเร็กทอรีบริการรายชื่อเว็บเซอร์วิส 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งด าเนินการดังนี้ 
 1. ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความรู้ และบันทึกคะแนนลงในโปรแกรมส าเร็จรูป 
 2. ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน โดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน า
คะแนนสอบมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ด้วยสถิติ t-test โดยเป็นการทดสอบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม (Two-
sample test on means) 
 หลังจากน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผลแล้วท าการสรุปการวิจัยและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนหรือเทคนิคในการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
 

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดความรู้รายวิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ก่อนการเรียนการสอน 1 ครั้ง

และท าการตรวจเช็คให้คะแนนจากนั้นท าการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาและท าการสอบวัดความรู้อีกครั้ง 
ด้วยข้อสอบฉบับเดิมได้น าเสนอข้อมูลทั่วไปและผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีสมมติฐานดังนี ้
H0 : คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน ไม่แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 
H1 : คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบนักศึกษาที่ท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

  
จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง 
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ก่อนเรียน 23 26.87 6.943 1.448 

หลังเรียน 23 38.57 10.651 2.221 
 

 จากตารางที่ 4-1 สรุปได้ว่าจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 23 คน มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 
26.87 คะแนน และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 38.57 คะแนน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนเท่ากับ 6.943 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 10.651 คะแนน 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าความสัมพันธ์ของคะแนนก่อนและหลังสอบของนักศึกษา 

        N Correlation Sig. 

Pair 1 
ก่อน
เรียน 

กับ 
หลัง
เรียน 

23 0.414 0.049 
 

 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรก่อนเรียนกับหลังเรียน จากผลการวิเคราะห์ค่า Sig.= 0.049 (p-value < 0.05) จึงปฏิเสธ 
H0 สรุปว่าคะแนนทดสอบมีความสัมพันธ์กันและมีทิศทางความสัมพันธ์อยู่ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากค่า 
Correlation (r) = 0.414 มีค่าเป็นบวก 
 

ตารางที่ 3 แสดงค่าสถิติ t-test dependent ในการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน 

 

  Paired Difference 

t df 
Sig. 

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 

  

Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 
ก่อน
เรียน กับ 

หลัง
เรียน 

11.70 10.020 2.089 7.363 16.029 5.598 22 0.000 
 

 จากตารางที่ 4-3 พบว่าค่าสถิติ t มีค่า 5.598 ค่า Sig. (2-tailed) มีค่า 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 แสดงว่าคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันและเมื่อนักศึกษาได้รับการเรียนการสอน
วิชาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสแล้วมีคะแนนหลังสอบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

  
Mean S.D. 

ค่าเฉลี่ยของ
ผลตา่ง 

S.D. 
ค่าเฉลี่ย
ผลตา่ง 

t df 
Sig 1 
tailed 

ก่อนเรียน 26.87 6.943 11.70 10.020 5.598* 22 0.000 
หลังเรียน 38.57 10.651 

 

 จากตารางที่ 4-4 พบว่าการทดสอบคะแนนของผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 26.87 คะแนนและ
มีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 38.57 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้งพบว่าคะแนนสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสติถิที่ระดับ .05 
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยช้ันเรียนในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการจัดการเรียนการสอนเพราะคะแนนก่อนเรียนของ
นักศึกษามีคะแนนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยหลังจากท่ีนักศึกษาได้รับการเรียนรู้แสดงให้เห็นว่าคะแนน
ก่อนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการจัดการเรียน
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การสอน ซึ่งสอดคล้องกับเจตน์นที  ราชเมืองมูล [6] จากงานวิจัยเรื่อง ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนก่อน-หลังเรียนวิชา
สถิติของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ พบว่านักศึกษาที่ท าแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียนวิชาสถิติจ านวนทั้งหมด 46 คน มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญท านองเดียวกัน อีกทั้งยังได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา  กวางรัมย์ [7] จากงานวิจัยเรื่อง การปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่ง
งาน พบว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาหลักสูตรการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ช้ันปีที่ 
4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้าระหว่างประเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบทดสอบก่อนการเรียน (pre-test) และแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test)  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน
ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (post-test) แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับ
พฤติกรรมในช้ันเรียน จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น และได้สอดคล้องกับงานของ พรศิริ  อูป
ค า [8]  จากงานวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี พบว่า 
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 ห้อง EFE 201 โรงเรียนล าปาง
พาณิชยการและเทคโนโลยี ภาคเรียน  ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 20 คน ผลการทดสอบสูงกว่าก่อนเรียนที่
ระดับนัยส าคัญ .05 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปในวชิาบังคับซึ่งมีนักศึกษาจ านวนมากกว่านี้เพื่อท าการศึกษาในขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น เช่น รายวิชา 400-13-01 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ เพื่อวัดประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารยผ์ู้สอนในการพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนให้เหมาะสมและดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์  มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา

ระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ซึ่งทาง
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลจากเอกสารระบบงานครุภัณฑ์เดิมและสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านครุภัณฑ์ เพื่อ
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล สร้างฐานข้อมูล 
พัฒนาส่วนบริหารจัดการข้อมูลงานครุภัณฑ์ส าหรับผู้ดูแลระบบด้วยโปรแกรมซับไลม์เท็กส์โดยใช้ภาษา  พีเอชพีใน
การเขียนโปรแกรมส าหรับเช่ือมโยงกับโปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล  ส่วนระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ได้น า
เทคโนโลยีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เข้ามาใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อใช้ส าหรับตรวจสอบสอบครุภัณฑ์ด้วย
การแสกนบาร์โค๊ดจากครุภัณฑ์และท าการบันทึกไปยังฐานข้อมูล ซึ่งระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ จะช่วยอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ของงานด้านครุภัณฑ์ได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และ
แม่นย า 

ผลการน าระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์  กรณีศึกษา : ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ไปทดลองใช้และให้ผู้ทดลองใช้ประเมินความพึงพอใจในการใช้
งาน จ านวน 5 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป 1 คน เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ประจ ากองบริหารงานบุคคล 1 คน 
เจ้าหน้าที่พัสดุประจ ากองพัฒนานักศึกษา 1 คน เจ้าหน้าที่พัสดุประจ ากองนโยบายและแผน 1 คน เจ้าหน้าที่พัสดุ
ประจ ากองกลาง 1 คน  ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการใช้งานระบบโดยรวม
พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมาก ( x̄  = 3.92, S.D. = 0.63) แสดงให้เห็นว่าระบบตรงต่อความต้องการ
ของผู้ใช้งาน 
 

ค าส าคัญ: ระบบตรวจสอบ, ครุภณัฑ,์ แอปพลิเคชัน 
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ABSTRACT 
The development of durable articles monitoring the system via Android 

Applications aims to design and develop durable articles monitoring system of an 
office academic resource and information technology, Phranakhon Rajabhat 
University.  The researchers studied information from the original durable articles 
document systems and interviewed the users and then brought data gleaned 
searching for system requirements and database design create database to develop 
durable articles for administrators with Sublime Text Program written in PHP 
Language linked to a database with MySQL. The monitoring system brings in order to 
Android Technology operating in order to create an application for checking the 
durable articles by scanning the bar code equipment and records to the database. 
This system will facilitate the checking the data of durable articles easily and 
accurately. 

 
The results testing development of durable articles monitoring system via 

Android Applications of academic resource and information technology, Phranakhon 
Rajabhat University. That the satisfaction of 5 users of the questionnaire consist of 
Administration Officer, Procurement Officer of Personnel Management Division, 
Procurement Officer of Personnel Management Division, and Procurement Officer of 
Director Division. There is satisfaction in the system is average (    ) = 3.92 and the 
standard deviation (S.D.) = 0.63 demonstrating that it is the system matching the 
requirements of users. 
 

Keywords: Monitoring system, Durable articles, Applications 
 

1. บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศ และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละปี
ทางส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่ขาดหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  เพื่อรองรับ
การให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่เข้ารับบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครุภัณฑ์ที่ทางส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหามาเพื่อใช้งานนั้น  แต่ละปีทางส านักวิทยบริการและเทคโ นโลยี
สารสนเทศจะต้องมีการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี เพื่อให้ทราบถึงจ านวนครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของตนเอง  อีก
ทั้งเพื่อเป็นการส ารวจครุภัณฑ์ที่ใช้งานได้หรือช ารุดใช้งานไม่ได้และต้องจ าหน่าย 

ส าหรับการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปีของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นการ
บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ  โดยมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ
หน่วยงานตนเอง ท าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าเจ้าหน้าท่ีได้ไปตรวจสอบครุภัณฑ์จริงหรือไม่  ครุภัณฑ์เหล่านั้นยังคงมี
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อยู่และใช้งานได้จริงหรือไม่  หรือเจ้าหน้าที่อาจจะกรอกข้อมูลผิดพลาดเนื่องจากครุภัณฑ์มีจ านวนมาก ซึ่งถือเป็น
ความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการส าหรับการตรวจสอบครุภัณฑ์ 

จากการศึกษาข้อมูลทางผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขึ้น โดยเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบครุภัณฑ์สามารถใช้แอปพลิเคชันแสกนบาร์โค๊ดจากรายการครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล 
และถ่ายรูปครุภัณฑ์ไปปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ซึ่งจะทราบถึงการคงอยู่ของรายการครุภัณฑ์นั้นๆ  เพื่อเป็น
การยืนยันว่าได้ท าการตรวจสอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีรูปถ่ายของรายการครุภัณฑ์จะไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูลได้ซึ่งแสดงถึงรายการครุภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบประจ าปี ในกรณีที่ครุภัณฑ์เกิด
ช ารุด เสียหาย เจ้าหน้าท่ีสามารถพิมพ์ข้อมูลความเสียหายเพื่อส่งข้อมูลกลับมายังฐานข้อมูลได้ ซึ่งแนวทางนี้จะช่วย
เพิ่มความสะดวก  รวดเร็ว ความถูกต้องแม่นย าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจ าปี
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบครุภณัฑผ์่านแอปพลเิคชันแอนดรอยด ์
2. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของการใช้งานระบบตรวจสอบครภุณัฑ์ผา่นแอปพลิเคชันแอนดรอยด ์
 

ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยในครั้งน้ีต้องการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภณัฑผ์่านแอปพลเิคชันแอนดรอยด์ของส านักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร เพื่อสนับสนุนการท างานของเจ้าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบรายการครภุัณฑ์ประจ าปีผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 
 
ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1. มีระบบตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ผา่นแอปพลิเคชันแอนดรอยดไ์ว้ใช้งาน 
2. เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบรายการครภุัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. ลดความผิดพลาดในการตรวจสอบรายการครุภณัฑ์ของเจ้าหน้าท่ี 

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

[1] การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้ระบบ QR Code (Quick Response Code) เพื่อ
ควบคุมครุภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มสาขาวิชาจิตรกรรมและศิลปกรรม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบ QR Code ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบ QR Code กับระบบ MU-ERP ที่ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ระบบ QR Code 
สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดระยะเวลาในการตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี ลดก าลังคนได้จริง ในส่วนของ
ความน่าเชื่อถือของระบบ QR Code นั้น สามารถตรวจสอบสิทธิการเข้างานในระบบ QR Code ได้ รวมถึงในระบบ 
QR Code ยังแสดงรูปภาพของครุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบทราบถึงรูปลักษณะภายนอกของครุภัณฑ์ว่าเป็นอย่างไร  
ในขณะที่ระบบ MU-ERP ไม่สามารถแสดงข้อมูลชนิดรูปภาพได้ และความคงทนของข้อมูล ระบบ QR Code จะท า
การจัดเก็บข้อมูลโดยการตรวจสอบแต่ละครั้งใน Database มีการ Back up ข้อมูลลงใน Server ส่วนกลาง ดังนั้น
ถึงหากแม้ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานได้รับความเสียหาย แต่ระบบ QR Code ยังมีข้อมูลส ารองอยู่ 
 

[2] เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้ามาก และมีการน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งท าให้
ระบบในการท างาน ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการท างานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว มีความถูกต้องและ
ความน่าเช่ือถือ ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย  ระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์โรงเรียน
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ชลประทานวิทยา สามารถแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท คือ บุคลากร/อาจารย์ เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้บริหาร
ระดับสูง ระบบสารสนเทศการจัดการงานวัสดุและครุภัณฑ์โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้ออกแบบระบบเพื่ อ
ครอบคลุมการท างานของเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากร ของโรงเรียนชลประทานวิทยาให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากขึ้น โดยมีระบบสนับสนุนในการเก็บข้อมูลการขอเบิกวัสดุและครุภัณฑ์และเก็บข้อมูลการสั่งซื้อ ท าให้สามารถ
ออกรายงานการสั่งซื้อได้อย่างถูกต้อง 

  
3. วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (research and 

development) ซึ่งท าการศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์  ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นกรณีศึกษา 

 
ขั นตอนการด าเนินการวิจัย 

ในการการพัฒนาระบบตรวจสอบครุภณัฑ์ผา่นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้วิจัยได้แบ่งข้ันตอนการด าเนินการวิจัยออกเป็น 5 ขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. การศึกษาและวิเคราะห์ระบบ  
2. การออกแบบระบบ  
3. การพัฒนาระบบ  
4. การทดสอบ และปรับปรุงระบบ  
5. การประเมินผลระบบ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

- ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คอืเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
- กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งน้ีเป็นเจา้หน้าท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ซึ่ง

ตัวอย่างที่ศึกษาท้ังหมด จ านวน 5 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไปของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 คน เจ้าหน้าท่ีพัสดุกองบริหารงานบุคคล 1 คน เจ้าหนา้ที่พัสดุกองพัฒนานักศึกษา 1 คน เจ้าหน้าท่ี
พัสดุกองนโยบายและแผนงาน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีพัสดุกองกลาง 1 คน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาวิจัย 

2. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากจ านวนที่ก าหนด โดยการแจกแบบประเมินผลซึ่งได้
ช้ีแจงข้อมูลในการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด 

3.แบบประเมินผลของโครงการวิจัยที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ตอบเรียบร้อยแล้ว จะส่งคืนให้ผู้วิจัยเพื่อ เก็บ
รวบรวมและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้ท าการเก็บรวบรวมจากผู้เข้าร่วมการวิจัยได้ครบถ้วนแล้วจะถูกน ามา
วิเคราะห์เนื้อหาโดยใช้หลักการทางสถิติ  เพื่อสรุปผลการประเมินระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอน
ดรอยด์ที่ได้พัฒนาขึ้น ดังนี้ 
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1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่  
โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
เมื่อก าหนดให้ 

ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อที่ประเมิน 
ผลรวมของหัวข้อประเมินท่ีได้จากผู้ประเมิน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างของผู้ประเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจัย 

 
2. การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลที่ไม่แจก

แจงความถี่ โดยใช้สูตร ดังนี้ 

 
เมื่อก าหนดให้ 

 
 

 
 

 
 
การประเมินผลการใช้ระบบ 

โดยการใช้เครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นแบบสอบถามเพื่อท าการประเมินผลความพึงพอใจของระบบตรวจสอบ
ครุภณัฑ์ผา่นแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ที่ได้พัฒนาขึ้น หลังจากให้ผู้เจา้หน้าท่ีทดลองใช้งานระบบ 

 
สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมลู 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบสามารถเขยีนเป็นยสูเคสไดอะแกรม แสดงถึงฟังก์ชันการ
ท างานของระบบตรวจสอบครุภณัฑ์ผ่านแอปพลเิคชันแอนดรอยด์ กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังภาพท่ี 1 
 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าเฉลี่ยรวมของหัวข้อท่ีประเมิน 
ผลรวมของหัวข้อประเมินที่ได้จากผู้ประเมิน 
จ านวนกลุ่มตัวอยา่งของผู้ประเมินทั้งหมดที่ประเมินงานวิจัย 

(1) 

(2) 
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ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบ 

 
และสามารถออกแบบหน้าจอระบบตรวจสอบครุภณัฑ์บนแอนดรอยด์ไดด้ังภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าหลักแอปพลิเคชันระบบตรวจสอบครภุัณฑ ์
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ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการทดลองใช้งานระบบ 
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้งานระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ 

กรณีศึกษา : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครจากเจ้าหน้าที่จ านวน 5 คน 
ซึ่งผลการประเมินระบบแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 5 ระดับคือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปานกลาง) 2 (น้อย) 
และ 1 (น้อยที่สุด) จากผลการประเมินพบว่าค่าความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็น 3.92 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่
ในระดับ 0.63 ซึ่งโดยรวมถือว่าผู้ทดลองใช้งานมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ทดลองใช้งาน 
เกณฑ์การประเมิน    S.D. 

1) ความสะดวก ในการเข้าถึงโปรแกรม 4.4 0.49 
2) ความง่าย ต่อการเรียกใช้งานของโปรแกรม 3.6 0.49 
3) สามารถสนับสนุนการท างาน 3.8 0.75 
4) ความสวยงามของการน าเสนอ(รูปแบบ/ภาพ/ สีสัน) 3.6 0.49 
5) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช้ 3.8 0.40 
6) ความสมบูรณ์ในการแสดงผลจากอุปกรณ์ที่ ต่างกัน 4.4 0.49 
7) ความครบถ้วนของผลการทดสอบ 3.4 0.49 
8) ความถูกต้องของผลการทดสอบ 3.8 0.40 
9) ความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลผลการทดสอบ 4.4 0.49 
10) ความน่าเชื่อถือของผลทดสอบ 4.0 0.63 

ค่าเฉลี่ย 3.92 0.63 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ผ่านแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ กรณีศึกษา: ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้น าทฤษฎีการวิเคราะห์และออกแบบระบบมาใช้ในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความต้องการของระบบ โดยศึกษา
จากระบบงานเดิม สอบถามผู้ปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงด าเนินการออกแบบ
และพัฒนาระบบเพื่อช่วยให้การจัดการข้อมูลรายการครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจ าปีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว อีกท้ังสะดวกในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการใช้งานได้ทันที 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิจัยจ าเพาะกรณีศึกษาส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   ดังนั้นควรมีการกระจายกลุ่มตัวอย่างไปยังหน่วยงานอื่นๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แตกต่าง
กันและสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณบุคลากรของส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 
ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลด้านการปฏบิัติงานส่วนบริหารจดัการครุภณัฑ ์จนให้การพัฒนาระบบตรวจสอบครุภณัฑ์ผา่น
แอปพลิเคชันแอนดรอยด์ส าเร็จลลุ่วงได้ด้วยด ี
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การอธิบายขั นตอนการท างานของอัลกอลึทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่าและการประยุกต์ใช้กับ
ปัญหาการเดินของพนักงานขาย 

 

THE WORKING PROCESS EXPLANATION AND HOW TO APPLY A CUCKOO SEARCH 
ALGORITHM TO TRAVLLING SALESMAN PROBLEM         

 

วิศรุต ปองเสงี่ยม1 กฤษฎา อิทธิโพธิรัตน์2 ยศสุดา บูรณะสิงห์3 

Visarut Pongsangiam1 Kidssada Ittipotirat2 Yotsuda   Buranasing3 
 

Department of  Materials Handling and Logistics Engineering ,Faculty of Engineering, King 
Mongkut University of North Bangkok , Bangkok 108001,2,3 

E-mail : earthen.ne@gmail.com1 kidssada ittipotirat@gmail.com2 yotsuda.bu@gmail.com3 

 
บทคัดย่อ 

 วิธีการเมตาฮิวริสติก เป็นวิธีการที่พัฒนาขึ้นเพื่อหาค าตอบที่ดีที่สุดโดยสามารถใช้แก้ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนและประยุกต์ใช้กับปัญหาได้หลากหลาย วิธีเมตาฮิวริสติกมีรูปแบบอัลกอลิทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นให้เลือกใช้
มากมาย ซึ่งคณะผู้วิจัยมีความสนใจวิธีค้นหาแบบนกดุเหว่า เนื่องจากเป็นอัลกอลิทึมที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่และมีการใช้
วิธี Lévy flight ซึ่งท าให้การค้นหาค าตอบกระจายและหาค่าเหมาะสมวงกว้างได้ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ
อธิบายขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึมในการค้นหาค าตอบและการประยุกต์ใช้ผ่านตัวอย่างของปัญหาการเดนิทาง
ของพนักงานขาย โดยจะอธิบายการท างานของอัลกอลิทึมแต่ละส่วนซึ่งส่งผลต่อวิธีการค้นหาค าตอบ รวมถึงหลักการ
ท างานของวิธีการสุ่มค าตอบเริ่มต้นแบบ Lévy flight ซึ่งถือเป็นจุดเด่นหลักของวิธีการนี้ และแสดงการน าไปใช้
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางโดยก าหนดเป็นสถานการณ์ตัวอย่างที่มีเป้าหมายหลายแห่งแบบไม่มีเง่ือนไข ผลที่ได้ผู้สนใจ
ศึกษาสามารถเกิดความเข้าใจในกระบวนการค้นหาแบบนกดุเหว่า สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับปัญหารูปแบบอื่นที่มี
ความซับซ้อนหรือเหมาะกับอัลกอริทึมนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ค าส าคัญ: เมตาฮิวริสติก,การค้นหาค าตอบแบบนกดเุหว่า,ปัญหาพนักงานขาย 
 

ABSTRACT 
 Metaheuristics is the method to develop the best solution for complex problems.  It 
can be applied to solving the problems in various ways.  It has algorithm  available for a wide 
variety of uses.  The researchers were interested in the so-called cuckoo search method  as it 
was  newly developed  and used Lévy flight method. The research objectives were to explain 
the working steps of algorithm in search of the answer and to apply it to the problems faced by 
the travelling salesman. The way algorithm functioned was explained.  The results showed  that 
those interested in the search process in question could apply the format to solve other more 
complicated problems  in an effective way.     
 

Keywords: Metaheuristic,Cuckoo Search,Travelling,Salesman Problem. 
 

1. บทน า 
 ในปัจจุบันวิธีการเมตาฮิวริสติกถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในอัลกอลิทึมนั่นคือการ
ค้นหาแบบนกดุเหว่า ซึ่งประกอบด้วย2ขั้นตอนส าคัญ คือ การค้นหารังใหม่ที่เหมาะสมและการท าลายไข่ การค้นหา
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รังใหม่ที่เหมาะสมจะใช่วิธีการค้นหาแบบ Lévy flight ซึ่งเป็นการสุ่มค าตอบโดยมีการกระจายค าตอบสูง เพื่อ
สามารถค้นหาค าตอบได้หลากหลายมากขึ้นและลดปัญหาการเกิดจุดต่ าสุดเฉพาะที่ท าให้การค้นหาแบบนกดุเหว่า
เป็นอัลกอลิทึมที่ได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและประยุกต์ใช้ กับปัญหาได้อย่าง
หลากหลาย                                                                                                            
 จึงมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึมในการค้นหาค าตอบและการประยุกต์ใช้
ผ่านตัวอย่างของปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยการสาธิตผ่านทางปัญหาที่มีเป้าหมายเพื่อท าให้ระยะทาง
ในการเดินทางขนส่งระหว่างจุดหมายต่างๆมีระยะทางรวมสั้นที่สุด ซึ่งมีผู้สนใจและคิดวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่าง
หลากหลาย ท าให้ผู้ต้องการศึกษาง่ายต่อการท าความความเข้าใจในกระบวนการค้นหาแบบนกดุเหว่ามากยิ่งขึ้น  
อธิบายความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 [1] การน าเทคนิคการท างานโครงข่ายใยประสาทเทียม มาใช้ในการเรียนรู้การจดจ ารูปแบบและการ
จ าแนกข้อมูลก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการท างานโครงข่ายใยประสาทเทียม โดยงานวิจัยนี้ได้เลือกตัวแบบ LS-SVM มา
ใช้ในการจ าแนกข้อมูล ซึ่งตัวแบบเดิมได้ใช้วิธีแบบซิมเพล็ค ปรับค่าตัวแปร มิว และ อีตา ให้กับแกนกลาง 4ฟังก์ชัน
ฐานเชิงรัศมี 4 เพื่อจ าแนกข้อมูล แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ดีซึ่งติดปัญหาที่ไม่สามารถออกจากค่าต ่าสุดเฉพาะได้ จึงน าเสนอ
ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบนกดุเหว่ากับขั้นตอนวิธีแบบ 7หิ่งห้อย 7 ส าหรับปรับค่าตัวแปร มิว และ อีตา ให้กับแกนกลาง 4

ฟังก์ชันฐานเชิงรัศมี 4 เพื่อจ าแนกข้อมูล เนื่องจากวิธีดังกล่าวสามารถออกจากค่าต ่าสุดเฉพาะที่ไปหาค่าต ่าสุด
ครอบคลุมได้ 

[2] การประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่าส าหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อคัดเลือก
ข้อสอบที่มีคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากการวางแผนการเขียนข้อสอบเพื่อสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบการ
ประยุกต์ใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาการทดสอบประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการประมวลผลหา
ค าตอบแสดงให้เห็นว่า อัลกอริทึมที่น าเสนอสามารถประมวลผลคัดเลือกชุดข้อมูลเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจเลือกเป็น
แบบทดสอบตามจ านวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้มากกว่าหนึ่งชุด โดยชุดข้อมูลที่เลือกนั้นเป็นข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์
คุณภาพทุกชุด 

 [3] การก าหนดเส้นทางเพื่อใช้เวลาประเมินผลน้อยที่สุดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญชองเทคโนโลยีโมบายล์เอ
เจนต์เพือ่ให้เกิดการประมวลผลมีประสิทธิภาพผู้จัดท าจึงท าการวิจัยเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาพบว่าขั้นตอนการค้นหา
แบบนกดุเหว่าสามารถน าค าตอบเดิมมาประมวลผลต่อได้หากโครงสร้างเครือข่ายเกิดการเปลี่ยนแปลง และปัญหา
การวาวแผนการย้ายแหล่งท างานของโมบายล์เอเจนต์ยังเป็นปัญหาการค้นหาค าตอบที่ดีท่ีสุดอีกด้วย 
 [4] การค้นหาแบบนกดุเหว่าประกอบด้วย 2 ขั้นตอนส าคัญ คือ การค้นหารังใหม่ที่เหมาะสมและการ
ท าลายไข่ การค้นหารังใหม่ท่ีเหมาะสมจะใช่วิธีการค้นหาแบบ Lévy flight ซึ่งเป็นการสุ่มค าตอบโดยมีการกระจาย
ค าตอบสูง เพื่อสามารถค้นหาค าตอบได้หลากหลายมากข้ึนและลดปัญหาการเกิดจุดต่ าสุดเฉพาะที่ 
 

3. วิธีการวิจัย 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสรุปหลักการท างานของวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า สรุป

เป็นขั้นตอนการวิจัยได้ดังนี้ 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

185 

 
 

ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด าเนินงานวจิัย 
 

1) ขั้นตอนการท างานของวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า 

 
 

ภาพที ่2 กระบวนการค้นหาค าตอบแบบนกดเุหว่า 

จากภาพท่ี 2 เป็นขั้นตอนการค้นหาแบบนกดเุหว่าโดยมีหลักการ คือ ท าการสร้างค าตอบขึ้นมาโดยผ่านกระบวนการ
ค้นหารังใหม่ และเก็บค าตอบท่ีดีที่สุดไว้เพื่อใช้ในการสร้างค าตอบชุดใหม่ในรอบต่อไป แยกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้ 
ขั้นที ่1 ท าการสร้างนกดเุหว่าหรือค าตอบของปัญหา (Solution) ที่มีจ านวน n ชุด Xi(i =  , 2, …n)  
เมื่อ Xi คือ นกดเุหว่าตัวท่ี i และก าหนดฟังก์ช่ันวัตถุประสงค์ ƒ(Xi), X = (x1, x2, …,  d)

T โดยที่ xdหมายถึงไข่ใบท่ี d 
ขั้นที ่2 ตรวจสอบว่าครบจ านวนรอบที่ก าหนดไว้ หรือถึงเงื่อนไขการหยุด ถ้าใช่ผลลัพธ์ค าตอบสุดท้ายคือค าตอบที่ดี
ที่สุดของขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า แต่ถ้าไม่ใช่ท าการค้นหารังใหม่หรือสร้างค าตอบชุดใหม่โดยการใช้
หลักการเคลื่อนที่แบบ Lévy flights  
หลักการค้นหาค าตอบชุดใหม่ค านวณได้จาก  
ผลลัพธ์ใหม่ = ผลลัพธ์ดีที่สุดก่อนหน้า + Lévy flights  
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แสดงดังสมการ  (1) 
                    (0,1)N                                       (1) 

เมื่อ       คือ ผลลัพธ์ชุดใหม่ 
             คือผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุดก่อนหน้า  
           คือระยะการเดินสุ่ม  
      คือ entry-wise product โดยที ่

          = 
1/

0.01 ( )t
i best

u
X X

v 

 
   

 
             (2) 

ค่า 0.01 คือปัจจยัที่ควบคุมระยะการเดินสุ่มของนกดเุหว่า  

1tX   คือค าตอบในรอบปัจจุบันท่ี i ในรอบ t  
Xbest      คือค าตอบท่ีดีที่สุดตั้งแต่ท าการประมวลผล 
  คือ entry – wise product  
       =  

1/

( 1)/2

(1 )sin
2

1
2

2









 

  
      

    
   

        (3) 

 

   โดยที่  คือฟังก์ชันแกมมา เป็นส่วนขยายของฟังก์ชันแฟกเทอเรียลของจ านวนเชิงซ้อนและตัว   คือ 
ตัวแปรที่ควบคุมการกระจายค าตอบของ Lévy flights และ    คือค่าการกระจายค าตอบ                                                       

จากนั้น จะท าการสุ่มค่า u  และ  จาก  20, uu N  และ  0,1N   

โดยที่  20, uu N  หมายถึง การกระจายตัวแบบปกติ มีค่าความแปรปรวนคือ 2

u                                                                                                                                                                 

ขั้นที ่3 น าผลค าตอบท่ีดีที่สุดในรอบการค้นหานั้นเปรียบเทียบกับค าตอบท่ีดีที่สุดในรอบการค้นหาก่อนหน้า  
ขั้นที ่4 ค้นหารังใหม่อีกครั้ง โดยให้มีค่าความน่าจะเป็นของการค้นพบรังใหม่มากกว่าค่า Pa ที่ก าหนดไว้  
ขั้นที ่5 บันทึกรังท่ีมีค าตอบที่ดีท่ีสุด 
ขั้นที ่6 เรียงล าดับผลลัพธ์ที่ได้และหาค าตอบที่ดีท่ีสุดในปัจจุบัน วนกลับไปท าขั้นท่ี 2 
ขั้นที ่7 ผลลัพธ์ของค าตอบสุดท้าย คือค าตอบท่ีดีที่สุดของขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบนกดุเหว่า 
2) ขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) function [bestnest,fmin]=cuckoo_search(n) 
2) if nargin<1, 
3) n=25; 
4) end 
5) pa=0.25; 
6) Tol=1.0e-5; 
7) nd=15;  
8) Lb=-5*ones(1,nd);  
9) Ub=5*ones(1,nd); 
10) for i=1:n, 
11) nest(i,:)=Lb+(Ub-Lb).*rand(size(Lb)); 
12) end 
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บรรทัดท่ี 1 - 3 : เป็นการก าหนดฟังก์ช่ันเงื่อนไขการเริ่มและก าหนดจ านวนรังหรือจ านวนนกดเุหว่า (ก าหนดกลุ่ม
ของค าตอบของสมการวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าก าหนดเป็น 10 ส าหรับปัญหาเส้นทางหมายถึงในกลุ่มของค าตอบนี้ 
ประกอบด้วยเส้นทางการเดินรถ 10 เส้นทาง ท าการประมวลผลของระยะทาง 10 ค าตอบ) 
บรรทัดท่ี 5 : ก าหนดเปอร์เซ็นต์การถูกแม่นกอีกาตรวจพบและถูกท าลายไข่ (เปอร์เซ็นต์ที่จะท าลายค าตอบของรัง
นั้นว่าจะเลือกท าลายค าตอบท่ีแยท่ี่สุดหรือท าลายทิ้งทั้งรังโดยประมวลผลค าตอบจากสมการวัตถุประสงค์)  
บรรทัดท่ี 6 : ก าหนดค่า Tolerance (ค่าพื้นฐานของค าตอบว่าต้องไม่มากไปกว่าค่าที่ก าหนดไว)้ 
บรรทัดท่ี 7 - 11 : ก าหนดขอบเขตของการค้นหาและก าหนดจุดเริ่มต้นในการค้นหาโดยการสุม่จากปรภิูมิการค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรรทัดท่ี 14 : รับค่า nest, nest, fitness และประมวลผลด้วยสมการ get_best_nest  
โดยที่ก าหนดสมการไว้ในส่วนหลังของอัลกอลิทึม ส่งค่าออกเป็น fmin, bestnest, nest ,fitness  
บรรทัดท่ี 16 : ค าสั่งวนลูปจนกว่าจะถึงเง่ือนไขการหยดุ  
บรรทัดท่ี 17 : ค านวณ new_nest ด้วยสมการ get_cuckoos เพื่อค้นหาค าตอบใหม ่
บรรทัดท่ี 18 : ประเมิน new_nest ด้วยสมการ get_best_nest  
บรรทัดท่ี 19 : อัพเดทจ านวนรอบ 
บรรทัดท่ี 20 : สุ่มค้นหาค าตอบใหม ่
บรรทัดท่ี 21 : ประเมิน ค าตอบท่ีสุ่มขึ้นมาใหม่ด้วยสมการ get_best_nest ส่งออกค าตอบเป็น fnew, best, nest, 
fitness 
บรรทัดท่ี 22 : อัพเดทจ านวนรอบ 
(ลูป while ในบรรทัดท่ี 17-22 เป็นการสุ่มค้นหาค าตอบใหม่และประเมินด้วยสมการ get_best_nest  

13) fitness=10^10*ones(n,1); 
14) [fmin,bestnest,nest,fitness]=get_best_nest(nest,nest,fitness); 
15) N_iter=0; 
16) while (fmin>Tol), 
17) new_nest=get_cuckoos(nest,bestnest,Lb,Ub); 
18) [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,fitness); 
19) N_iter=N_iter+n; 
20) new_nest=empty_nests(nest,Lb,Ub,pa) ; 
21) [fnew,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,new_nest,fitness); 
22) N_iter=N_iter+n; 
23)     if fnew<fmin, 
24) fmin=fnew; 
25) bestnest=best; 
26)     end 
27) end 
28) disp(strcat('Total number of iterations=',num2str(N_iter))); 
29) fmin 
30) bestnest 
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เพื่อใช้เปรียบเทียบกับค าตอบเริม่ต้นในบรรทัดท่ี 23) 
บรรทัดท่ี 23-25 : ลูป if ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า fnew<fmin (ค่า f ที่ท าการสุ่มและประมวลผลจากบรรทัดท่ี 17-22  
ถ้ามีค่าน้อยกว่า f ที่เก็บค่าไว้จากค าตอบก่อนหนา้ ให้ท าการอัพเดทค่า fnew และ best เป็น fmin และ bestnest 
เป็นค่าที่ดีที่สดุที่ไดจ้ากการค านวณในรอบนี้เพื่อเป็นส่งออกไปเปรยีบเทียบในรอบต่อไป) 
บรรทัดท่ี 26 : จบเงื่อนไข if (ถ้า fmin จากรอบนี้ยังมคี่ามากกว่าค่า Tolerance แสดงว่ายังไมส่ามารถออกจากลูป 
while ต้องท าการวนลูปซ้ าตั้งแตบ่รรทัดท่ี 17-26 ใหม่ จนกว่าจะผา่นเงื่อนไข) 
บรรทัดท่ี 27 : จบเงื่อนไขการค านวณของการค้นหาแบบนกดเุหว่า ค่าที่ได้ในรอบสุดท้ายคือค าตอบท่ีดีที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักการของ Lévy flights 
บรรทัดท่ี 31-34 : ก าหนดฟังก์ช่ันและสมการ 
บรรทัดท่ี 35-39 : ลูป for ส าหรับการค านวณการเคลื่อนที่แบบ Lévy flights โดยใช้ Mantegna’s algorithm 
โดยก าหนด s= nest(j,:) และค านวณหา u, v, step ตามสมการ 
บรรทัดท่ี 40 : ค านวณ stepsize จากค่า step คูณกับค่า s ที่ดีท่ีสุดจากรอบก่อนหน้า (ถ้าเป็นรอบแรกคือค่า s= 
nest(j,:) ) 
บรรทัดท่ี 41 : ค านวณ s ใหม่จากค่า stepsize 
บรรทัดท่ี 42 : ก าหนดให้ในการหารังหรือค าตอบใหม(่nest) = simplebounds (s) ภายในขอบเขตการค้นหา 
ฟังก์ช่ันในการค้นหารังท่ีเหมาะสม(best nest) 
บรรทัดท่ี 44 : ก าหนดฟังก์ช่ัน 
บรรทัดท่ี 46 : ค านวณ fnew จาก newnest 
บรรทัดท่ี 47-50 : ถ้า fnew น้อยกว่า fitness จะแทน fitness ด้วย fnew  
และก าหนด newnest เป็น nest เพือ่เปรียบเทียบกับรอบถัดไป 

31) function nest=get_cuckoos(nest,best,Lb,Ub) 
32) n=size(nest,1); 
33) beta=3/2; 
34) sigma=(gamma(1+beta)*sin(pi*beta/2)/(gamma((1+beta)/2)*beta*2^((beta-1)/2)))^(1/beta); 
35) for j=1:n, 
36)    s=nest(j,:); 
37)    u=randn(size(s))*sigma; 
38)    v=randn(size(s));  
39)    step=u./abs(v).^(1/beta); 
40)    stepsize=0.01*step.*(s-best); 
41)    s=s+stepsize.*randn(size(s)); 
42)   nest(j,:)=simplebounds(s,Lb,Ub); 
43) end 
44) function[fmin,best,nest,fitness]=get_best_nest(nest,newnest,fitness) 
45) for j=1:size(nest,1), 
46)    fnew=fobj(newnest(j,:)); 
47)    if fnew<=fitness(j), 
48)        fitness(j)=fnew; 
49)        nest(j,:)=newnest(j,:); 
50)    end 
51) end 
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3)แนวคิดการประยุกต์ใช้กับปัญหาการเดินทางของพนักงานขายแบบไม่มเีงื่อนไข       
3.1) การเดินทางของพนักงานขายแบบไมม่ีเง่ือนไข                                                                                                   
ขั้นที ่1 ก าหนดจุดเริ่มต้น                                                            
ขั้นที ่2 สุ่มจดุแรกเริ่มต้นขึ้นมาประเมินคณุภาพด้วยค าสั่ง get_best_nest เพื่อเก็บเป็นค าตอบเริม่ตน้                                   
ขั้นที ่3 นกดุเหว่าบินไปยังรังต่างๆ เพื่อค้นหาค าตอบท่ีดีที่สดุใช้สมการ Lévy flight โดยใช้ค าสั่ง get_cuckoo เพื่อ
บินหารังใหม่ ประเมินคณุภาพรังดว้ย get_best_nest จากนั้นตรวจสอบการแทนที่ด้วยค าสั่ง empty_nests เทียบ
กับ Pa ถ้าผ่านการตรวจสอบท าการประเมินคณุภาพอีกครั้ง และเปรียบเทียบกับค าตอบก่อนหน้าจากนั้นเก็บค าตอบ
ที่ดีท่ีสุด 
3.2) กระบวนการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด โดยก าหนดเมือง 5 เมืองไดแ้ก่ A B C D E เป็นจ านวนรัง 5 รงั                                                                                 
ขั้นที ่1 ก าหนดจุดเริ่มต้น                                                         
ขั้นที ่2 สุ่มจดุแรกข้ึนมาประเมินคณุภาพ และเก็บเป็นค าตอบเริ่มตน้ เมื่อเริ่มกระบวนการค้นหานกดเุหว่าจะบินไป
ยังเมืองต่างๆทั้ง5เมือง และท าการตรวจสอบว่าจะเก็บค่าของเมืองนี้ไว้หรือละทิ้งค่าของทั้งเมือง                                                      
ขั้นที ่3 สุ่มเลือกเมืองใดเมืองหนึ่งใน 5 เมือง โดยก าหนดเป็นเมือง B จากนั้นจะบินหาเมืองที่ใกล้เคียงและประเมิน
ระยะทาง 
ขั้นที ่4 ถ้าพบเมือง C ใกล้กับเมือง B หรือ สรุปได้ว่าเมือง B และเมอืง C อยู่ติดกัน จะก าหนดให้เมือง B เป็นเมือง
แรกที่ท าการเลือก                                                                        
ขั้นที ่5 วิเคราะห์ซ้ าไปเรื่อยๆ                                                     
ขั้นที ่6 เมืองสุดท้ายที่ท าการเลือกจะถูกก าหนดเป็น new_nest หรือเมืองเริ่มต้น                                                        
3.3) กระบวนการค้นหาล าดับเส้นทาง                                       
ขั้นที ่1 สมมติว่าเมืองแรกคือ เมือง B                                             
ขั้นที ่2 ค้นหาเมืองต่อไปด้วย Lévy flight พบเมือง A                    
ขั้นที ่3 ถ้าเมือง A และ B อยู่ติดกันให้ก าหนดล าดับการเดินทางเป็น B     A                                                                    
ขั้น 4 ถ้าเมืองA และB ไม่อยูต่ิดกนั ให้เก็บค่าระยะระหว่าง  A    B ไว้ และท าการค้นหาใหม ่                                               
ขั้นที5่เปรยีบเทียบระยะทางทั้งหมด และสรา้งล าดับ   
 

ผลการวิจัย 
 แสดงการอธิบายขั้นตอนการท างานของอัลกอลิทึมการค้นหาแบบนกดุเหว่า และ อธิบายการน าอลักอ
ลิทึมไปประยุกต์ใช้กับปัญหาการเดินทางของพนักงานงานขาย  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 บทความวิชาการนี้ได้น าเสนอประวัติความเป็นมาในการสร้างวิธีการหาค าตอบที่ดีที่สุดของอัลกอลิทึม
การค้นหาค าตอบแบบนกดุเหว่าซึ่งเป็นวิธีการหาค าตอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
รวมทั้งอธิบายขั้นตอนการท างานและแนวคิดการประยุกต์ใช้อัลกอลิทึมผ่านปัญหาการเดินทางของพนักงานขายซึ่ง
จะท าให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างชัดแจ้งในข้ันตอนการท างานของการค้นหาแบบนกดุเหว่า ซึ่งคาดหวังว่าจะน าไป
ประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ในมิติมุมมองของนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร โดยศึกษาส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 5 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอนและด้านปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 216 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา และตอนที่ 
2 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผลโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างรายการค าถามกับวัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตร มีค่าเท่ากับ 0.88 และมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9605  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความเหมาะสมโดยภาพรวมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในมิติมุมมองของ
นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84 SD = .492)  เมื่อจ าแนกแต่ละด้าน 
พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ( = 3.81 SD = 
.573) ด้านผู้สอน ( = 4.04 SD = .592) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (  = 3.81 SD = .558) 
ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ( = 3.81 SD = .571) และด้านปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ( = 
3.75 SD = .668) โดยจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ ด้านผู้สอน มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.03 และจุดด้อย
ของหลักสูตร คือ ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.75   
 
ค าส าคัญ: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  การประเมินหลักสูตร  นักศึกษา  
พัฒนาหลักสตูร  
 

x
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ABSTRACT 

 The main purpose of this research was to evaluate a Bachelor of Science Program in 
Computer Science (Curriculum Revised in 2011), Faculty of Science and Technology, Rajamangala 
University of Technology Suvarnabhumi in the perspectives of Students. Education Curriculum in 
5 aspects; contents and course management in the curriculum, instructor, the method of 
teaching and instructional activities, instructional measurement and evaluation and learning 
support resources. The samples comprised of 216 who associated with purposive sampling. The 
study instruments was questionnaire which consisted of 2 parts: the first part was the status 
information, generally of the students and the second part was the opinion towards the learning 
management for the Bachelor of Science Program in Computer Science (Curriculum Revised in 
2011), Faculty of Science and Technology with the index of item objective congruence (IOC) 0.88 
and the reliability of 0.9605. The collected data were analyzed by Frequency, Percentage, Mean, 
Standard Deviation and Weighted Mean.  
 The results were found that: a Bachelor of Science Program in Computer Science 
Curriculum, Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology 
Suvarnabhumi, in the perspectives of students was at highly satisfied ( = 3.84 SD = .492).  When 
consider each dimension, all of dimensions were appropriated at a high level such as the 
contents and course management in the curriculum ( =3.81 SD= .573), the instructor ( = 4.04 
SD =.592), the method of teaching and instructional activities ( = 3.81 SD = .558), the 
instructional measurement ( = 3.81 SD = .571), evaluation and learning support resources ( = 
3.75 SD = .668). The strengths of the curriculum was the instructor  which had the weighted 
mean equals 4.03 and the weaknesses of the curriculum was learning support resources with the 
weighted mean equals 3.75.  
 
Keywords: Bachelor of Science Program in Computer Science , Curriculum Evaluation , Students, 
Curriculum Development 
 

1. บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถใน
สาขาต่าง ๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษาในประเทศใดก็ตามจะไม่
สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางการศึกษา [1] 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับอื่น ๆที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพท่ีเป็นสากล นอกจากน้ีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี
ความรู้ ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้ 
อย่างอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ [2]
 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจรมี 3 ระบบโดยเริ่มต้นจากระบบการร่างหลักสูตร ระบบการ
น าหลักสูตรไปใช้ และระบบการประเมินหลักสูตรซึ่งแต่ละระบบมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ระบบการ
ร่างหลักสูตร ประกอบด้วย การก าหนดหลักสูตร โดยดูความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา สภาพสังคม เศรษฐกิจ และ
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การเมือง หลังจากนั้นก าหนดรูปแบบหลักสูตร ได้แก่ การก าหนดหลักการ โครงสร้าง องค์ประกอบหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา ประสบการณ์การเรียนและการประเมินผล หลังจากน้ันด าเนินการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร
โดยผ่านผู้เช่ียวชาญ หรือการสัมมนาและมีการทดลองน าร่อง พร้อมทั้งรวบรวมผลการวิจัยและปรับแก้หลักสูตรก่อน
น าไปใช้ 2) ระบบการใช้หลักสูตร ประกอบด้วยการขออนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานหรือกระทรวงด าเนินการวาง
แผนการใช้หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร การเตรียมความพร้อมของบุคลากร จัดงบประมาณ
และวัสดุหลักสูตร บริหารสนับสนุนจัดเตรียมอาคารสถานที่ ระบบบริหารและจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ติดตามผลการใช้หลักสูตร หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบการบริหารหลักสูตร โดยการด าเนินการตามแผน กิจกรรมการ
เรียนการสอนแผนการสอน คู่มือการสอน คู่มือการเรียนเตรียมความพร้อมของผู้สอน ความพร้อมของผู้เรียนและ
การประเมินผลการเรียน 3) ระบบการประเมินผล ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนการประเมินผลการใช้หลักสูตร ทั้ง
การประเมินย่อย การประเมินระบบหลักสูตร ระบบการบริหารและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หลังจากนั้นเก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานข้อมูลตามล าดับ การประเมินหลักสูตรเป็น 1 ใน 3 ระบบของระบบการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลน ามาซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยภาพรวมทั้ง
ระบบ [3] 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล พุทธศักราช 2548 มีเป้าหมายหลักในการผลิตก าลังคนระดับกลางและระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ โดยเปิดสอน 6 คณะ 
คือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะ
ศิลปศาสตร์ รวมทั้งมีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักงานอธิการบดี  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีปรัชญาของหลักสูตร คือ การมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่น ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
มีความสามารถในการสื่อสารและท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้นการตอบสนองต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาสายวิชาชีพทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับสากล เพื่อพัฒนาบุคลากร
ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ สามารถบูรณาการเทคโนโลยีทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และศาสตร์ต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทีด้วยความมุ่งมั่นถึงผลสัมฤทธิ์โดยค านึงถึงจริยธรรม 
คุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยัง
สนับสนุนพันธกิจในด้านงานวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 และได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2551 และ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามล าดับ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ใช้ส าหรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา 
 จากเหตุผลและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร ผู้วิจัยจึงได้จัดท าการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตร
สู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่าเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ในมิติมุมมองของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศในการ
วิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัย จุดเด่น จุดด้อยของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการของหลักสูตรระหว่างการใช้หลักสูตร เพื่อน าไปสู่การตัดสินคุณค่าของ
หลักสูตรโดยภาพรวม ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณค่าและ
คุณภาพที่ดีขึ้น อันจะเป็นผลในการน าหลักสูตรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
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การศึกษาและการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน าไปพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มี
ความทันสมัยทางวิชาการ ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริงต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในมิติมุมมองของนักศึกษา
ปัจจุบันในหลักสูตร  

 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยการประเมินหลักสูตรสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่าเพื่อการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการ
น าเสนอผลการประเมินเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2554) ในมิติมุมมองของนักศึกษา   
 1. ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 245 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 216 คน โดยเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความคิดเห็นต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ  ในด้านต่างๆดังนี้ คือ 1) ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร  2) ด้านผู้สอน เกี่ยวกับความสามารถ
ของผู้สอน 3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน  4) ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 5) 
ด้านปัจจัยสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 216 คน 
โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 4. เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ  ในมิติมุมมองของนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา และตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 
3. วิธีการวิจัย 

 การประเมินหลักสูตรสู่การตัดสินใจในเชิงคุณค่าเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ในมิติมุมมองของ ด าเนินการ
วิจัยดังนี้   
 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมิน ผู้วิจัยพัฒนามาจากงานวิจัยของ อัจฉราพร โชติพฤกษ์ [4] อุไรวรรณ 
แอ็บบลิ่งและเสาวลักษณ์ ไชยเมฆา [5] เกวลี ผังดีและพิมพ์รดา ครองยุติ [6]  รัตนา พรมภาพ [7] ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ 
[8] ซึ่งมีข้ันตอนในการพัฒนาและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสารการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและงานวิจัยเกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
นิยามตัวแปรและพฤติกรรมบ่งช้ี 
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 ขั้นที่ 2 น าพฤติกรรมบ่งช้ีในนิยามตัวแปร มาสร้างเป็นประเด็นในการตั้งค าถามและใช้ค าถามที่
สอดคล้องและครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการสอบถาม  
 ขั้นที่ 3 น าประเด็นค าถามให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยจ าแนกเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ทั้งนี้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ พิจารณาจากการตรวจสอบด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาระหว่างรายการ
ค าถามกับวัตถุประสงค์การประเมินหลักสูตร และความเหมาะสมในด้านความถูกต้องของการน าไปใช้  
 ขั้นที่ 4 น าแบบสอบถามที่ได้จากการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) จ านวน 116 คน มาวิเคราะห์
หาค่าความเช่ือมั่นเพื่อค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นเทา่กับ 0.9605    
 ขั้นที่ 5 น าแบบสอบถามเพื่อการประเมินหลักสูตรมาจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไป
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 2) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากการแจก
แบบสอบถามให้นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุกช้ันปี ในเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
 3) การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ วิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้ความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูต รวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย
ของหลักสูตรด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก โดยผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ จากล าดับความส าคัญมากท่ีสุดและมีค่าระดับความส าคัญตั้งแต่ 3.41 ขึ้นไป และจุดด้อยของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รายด้าน เมื่อล าดับความส าคัญน้อยที่สุด ก าหนด
เกณฑ์การแปลความหมาย คือ  
   4.21 - 5.00 หมายถึง มีความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  
   3.41 - 4.20 หมายถึง มีความส าคัญในระดับมาก  
   2.61 - 3.40 หมายถึง มีความส าคัญในระดับปานกลาง  
   1.81 - 2.60 หมายถึง มีความส าคัญในระดับน้อย  
   1.00- 1.80  หมายถึง มีความส าคัญในระดับน้อยท่ีสุด  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สรุปเป็นประเด็น ดังน้ี 
 1) ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของนักศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 – 
ช้ันปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 216 คน ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามเมื่อจ าแนกตามเพศ 
จ าแนกเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 45.83 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 54.17 โดยมีอายุเฉลี่ย 20.32 ปี ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.555 และเมื่อจ าแนกตามชั้นปี พบว่าเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 30.09 นักศึกษาช้ัน
ปีท่ี 2 คิดเป็นร้อยละ 18.98 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 15.28 และนักศึกษาช้ันปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 35.65  
โดยส่วนใหญ่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อยู่ระหว่าง 2.01-2.50  
 2) ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า ความเหมาะสมจากความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับความคิดเห็นว่าใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.84 SD = .492) และสรุปจ าแนกในแต่ละด้าน ดังนี้   x
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  2.1 ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร  ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกประเด็นในด้านเนื้อหา
สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81 SD = .573) และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นมีระดับความคิดเห็น ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวน
หน่วยกิต ( = 3.88 SD = .625) เนื้อหารายวิชามีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ( = 3.82 SD = .693) 
รายวิชามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการศึกษา (  = 3.79 SD = .729) รายวิชามีความเหมาะสม
กับพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน ( = 3.64 SD = .733) รายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ ( = 3.91 SD 
= .819) เมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญรายประเด็น ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร ล าดับความส าคัญ
มากที่สุด คือ ประเด็นรายวิชามีประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.91 ล าดับความส าคัญ
รองลงมา คือ เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.88  เนื้อหารายวิชามีความ
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.82 และประเด็นที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ 
ประเด็นรายวิชามีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.64 
 2.2 ด้านผู้สอน ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกประเด็น ด้านผู้สอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (
= 4.04 SD = .592) เมื่อพิจารณารายประเด็น มีระดับความคิดเห็น ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ 
ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ( = 4.05 SD = .699) ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา ( = 3.96 SD = .711)  ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ( = 4.06 SD = 
.712) ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( = 4.01 SD = .689) ผู้สอนมีความ
เป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น ( = 4.09 SD = .737) เมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญรายประเด็น
ในด้านผู้สอน ล าดับความส าคัญมากที่สุด คือ ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น มี
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.07 ล าดับความส าคัญรองลงมา คือ ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้ าหนัก 4.06 ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.03  ตามล าดับ  และประเด็นที่มี
ล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา มี
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.96 
 2.3 ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกประเด็นในด้านวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน   มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81 SD = .558) พิจารณาราย
ประเด็นมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการจัดการศึกษา ( = 3.85 SD = .673) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในกิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม ( = 3.82 SD = .726) มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม ( = 3.91 SD = .729)  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง (

= 3.60 SD = .783) ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน ( = 3.96 SD = .711)  มีกิจกรรม
การเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น ( = 3.86 SD = 
.779)  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ( = 3.84 SD = .761)  มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง ( = 3.85 SD = .787) มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้ต่างๆ ( = 3.78 SD = .774) มีกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมหรือการวิจัย หรือการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (
= 3.81 SD = .743)  เมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญรายประเด็น ในด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
ล าดับความส าคัญมากที่สุด คือ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษาอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.91 ล าดับความส าคัญรองลงมา คือ มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถาม และแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.86 และ
ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้า
ร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.60 
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 2.4 ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกประเด็น ด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.81 SD = .571) พิจารณารายประเด็นมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกประเด็น คือ ใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ( = 3.77 
SD = .74)  มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนตามพัฒนาการของ
ผู้เรียน ( = 3.79 SD = .676)  ให้ข้อมูลย้อนกลับคะแนนที่ได้จากการวัดผล ( = 3.78 SD = .768)  ให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง ( = 3.81 SD = .734) การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและ
ยุติธรรม ( = 3.90 SD = .712)  เมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญรายประเด็น ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน ล าดับความส าคัญมากท่ีสุด คือ การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 3.90 ล าดับความส าคัญรองลงมา คือ การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง มีค่าฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 3.81 และประเด็นที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ การใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่าง
หลากหลาย มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.77 
 2.5 ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ความคิดเห็นโดยภาพรวมทุกประเด็นในด้านปัจจัยสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 3.75 SD = .668) พิจารณารายประเด็นมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกประเด็น ได้แก่ สาขาวิชามีห้องเรียน สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ( = 3.81 SD = .820) สาขาวิชามีหนังสือ ต ารา ส าหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( = 3.62 
SD = .779) สาขาวิชามีงานวิจัย/โครงงาน ส าหรับการศึกษาค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( = 3.76 SD = 
.762) สาขาวิชามีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ( = 3.79  SD = .872)  
เมื่อพิจารณาล าดับความส าคัญรายประเด็น ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ล าดับความส าคัญมากที่สุด คือ 
สาขาวิชามีห้องเรียน สื่อ และสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
3.75 ล าดับความส าคัญรองลงมา คือ สาขาวิชามีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.68 และประเด็นที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ สาขาวิชามีหนังสือ ต ารา 
ส าหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.51 ความคิดเห็นภาพรวมทุกด้าน หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในมิติมุมมองนักศึกษา พบว่า ล าดับความส าคัญมากที่สุด คือ ด้าน
ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.03 ล าดับความส าคัญรองลงมา คือ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.81 และด้านที่มีล าดับความส าคัญน้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าถ่วง
เฉลี่ยน้ าหนัก 3.75 
 ภาพรวมรายประเด็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็น
ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พบว่า ล าดับความส าคัญมากที่สุด 5 ล าดับ
แรก คือ ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.07 ผู้สอนมีความรู้ใน
เนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.06 ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
4.03 ผู้สอนมีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 4.01 และผู้สอนมี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 3.96 และประเด็นที่มี
ล าดับความส าคัญน้อยที่สุด 5 ล าดับ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้าร่วม 
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.60 ในสาขาวิชามี
หนังสือ ต ารา ส าหรับค้นคว้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอ มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.63 รายวิชามีความเหมาะสมกับ
พื้นฐานความรู้ของผู้เรียน มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.64 สาขาวิชามีงานวิจัย โครงงาน ในการศึกษาค้นคว้าอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ มีค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.76 และใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย มี
ค่าถ่วงเฉลี่ยน้ าหนัก 3.77 
  

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
อภิปรายผล 
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 1. ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร จากการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในมิติมุมมอง
ของนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักศึกษามีความเห็นว่า 
เนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากนักศึกษาเห็นว่าเนื้อหารายวชิา
ต่างๆมีความเหมาะสมกับจ านวนหน่วยกิต มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องตามความต้องการของ
ผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการน าไปประกอบอาชีพต่อไป จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตร คือ ประเด็นรายวิชามีประโยชน์ต่อการ
น าไปประกอบอาชีพ จุดด้อยของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเนื้อหาสาระ
ของรายวิชาในหลักสูตร คือ ประเด็นรายวิชามีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน แม้จะเป็นจุดด้อยที่มี
ล าดับความส าคัญ น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเด็นอ่ืนๆ แต่ยังพบว่ามีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอยู่ในระดับความส าคัญมาก 
ซึ่งประเด็นจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี อภิวัฒน์ไพศาล [9] ที่
ได้ศึกษาความคาดหวังของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตในด้านความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี พบว่า นายจ้างมีความ
คาดหวังด้านความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และด้านความสามารถในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้อง
ตามเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ดังกล่าว 
 2. ด้านผู้สอน  ผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี มี
ความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความ
คิดเห็น จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านผู้สอน คือ ผู้สอนมีความเป็น
กันเอง ให้ค าแนะน าและรับฟังความคิดเห็น จากคุณสมบัติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนมีความตั้งใจในการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีความเป็นกันเองกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกล้าแสดงออก กล้าซักถาม มีผล
ให้ความสามารถในการรับความรู้และประสบการณ์ต่างๆจากผุ้สอนอย่างเต็มที่นั่นเอง  และจุดด้อยของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านผู้สอน คือ ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักอยู่ในระดับความส าคัญมากเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เอก
ชัย เนาวนิช [10] ได้กล่าวว่า คุณภาพผู้สอนเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
 3. ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้ประเมินมีความเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม ได้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติกิจกรรม การใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง ใช้วิธีการสอนหลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน มี
กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ได้อภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษและการสืบค้นข้อมูลความรู้
ต่างๆ กิจกรรมการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงและบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคมหรือการวิจัยหรือการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีความเหมาะสม ส าหรับจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน คือ การใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอน
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามีอย่างเหมาะสม จุดด้อยของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งมีค่าถ่วงเฉลี่ย
น้ าหนักน้อยสุด แต่ยังคงมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
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คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรส่งเสริมประเด็นนี้ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติ
ได้จริงมากขึ้น ทั้งนี้จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คือ การใช้สื่อและ
เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษามีอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการศึกษา
ของปัทมา ทองสม [11] พบว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนตลอดจนความสุขในการเรียนของนักศึกษา 
ประกอบด้วยวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนหน่ึงเป็นส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดของ
หลักสูตรทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผู้ประเมินมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่น การใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผล
อย่างหลากหลาย การประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนตามพัฒนาการ
ของผู้เรียน การให้ข้อมูลย้อนกลับคะแนนที่ได้จากการวัดผล การให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม จากความคิดเห็นของนักศึกษา จุดเด่นหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน คือ การวัดและประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม จุดด้อยหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอน คือ การใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย ถึงแม้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดการใช้เทคนิคหรือ
วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายจะเป็นจุดด้อยของหลักสูตรก็ตาม แต่หากมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้หลักสูตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 5. ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้  ผู้ประเมินมีความเห็นว่า 
ประเด็นในด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เช่น สาขาวิชามีห้องเรียน สื่อ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกในห้องเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ สาขาวิชามีหนังสือ ต ารา ส าหรับค้นคว้าที่เหมาะสมและ
เพียงพอ สาขาวิชามีงานวิจัย/โครงงาน ในการศึกษาค้นคว้าที่เหมาะสมและเพียงพอ และสาขาวิชามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมและเพียงพอ จากความคิดเห็นของนักศึกษา จุดเด่นหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ สาขาวิชามีห้องเรียน สื่อ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนที่เหมาะสมและเพียงพอ และจุดด้อยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ วิชามีหนังสือ ต ารา ส าหรับค้นคว้ายังไม่เหมาะสมและ
เพียงพอ ซึ่งเป็นประเด็นที่หลักสูตรต้องพัฒนาปรับปรุงต่อไป ซึ่งโดยภาพรวมทุกด้านของหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พบว่า จุดเด่น
ของหลักสูตร คือ ด้านผู้สอน และสิ่งที่ควรพัฒนาปรับปรุงคือ ด้านปัจจัยสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรายประเด็น 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พบว่า จุดเด่นของหลักสูตร คือ  ผู้สอนมีความเป็นกันเอง ให้ค าแนะน าและรับ
ฟังความคิดเห็น ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ผู้สอนมีความ
รอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหาวิชา และประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเติม คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดย
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้รู้มาเข้าร่วมให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการน าไปปฏิบัติได้จริง  
สาขาวิชาหรือหลักสูตรควรมีหนังสือ ต ารา ส าหรับค้นคว้าให้นักศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอขึ้น ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของรายวิชากับพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน สาขาวิชาหรือหลักสูตรควรมีง านวิจัยหรือโครงงาน ใน
การศึกษาค้นคว้าให้เพิ่มมากขึ้น และผู้สอนควรใช้เทคนิคหรือวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายมากข้ึน  
ซึ่งจากการวิจัยการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคมมพิวเตอร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในมิติมุมมองของ
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นักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร เป็นการประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร โดยมุ่งศึกษาความก้าวหน้าของการใช้
หลักสูตรเป็นช่วงๆว่าการด าเนินการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ตามมิติมุมมอง
นักศึกษาปัจจับัน สอดคล้องตามการศึกษาของ พิชิต ฤทธิ์จรูญ [12] ได้กล่าวไว้ว่าการประเมินหลักสูตรเป็น
กระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 5 
ระยะ คือ การประเมินก่อนพัฒนาหลักสูตร การประเมินร่างหลักสูตรหรือการวิเคราะห์หลักสูตร การประเมินก่อน
การใช้หลักสูตร การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร และการประเมินหลังการใช้หลักสูตรครบวงจร  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ : ผู้บริหารหลักสูตรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควรเพิ่มกลยุทธ์หรือพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในแต่ละประเด็นให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รักษาคุณภาพของจุดเด่นของหลักสูตรและพัฒนาจุดด้ อยของหลักสูตร เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของหลักสูตร  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป : ควรมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรวิชาเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและควรมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง   
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การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 

 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  
Video 3D with 3D camera mapping techniques to promote understanding 

 and King’s speech of Chakri Dynasty in Banknote, 
 15 Series importance awareness for Bank of Thailand 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera 
Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 
15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  และ (2) ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตร
ธนาคาร) วีธีด าเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping 
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  ระยะที่ 2 การศึกษาผลของการรับชมสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วย
เทคนิค 3D Camera Mapping  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการ
กิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สื่อวีดิ
ทัศน์ 3 มิติ  และแบบสอบถาม  เป็นค าถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณา  ได้แก่  จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย  พบว่า (1) สื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(สายออกบัตรธนาคาร)  มีคุณภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (2) ประชาชนที่ได้รับชมสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 
3D Camera Mapping มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ค าส าคัญ : วีดิทัศน์ 3 มิติ, พระราชด ารัส, ธนบัตร, สายออกบัตรธนาคาร   
  

ABSTRACT 
       This research is Quantitative research. The objective is to (1) Video 3D with 3D camera 
mapping techniques to promote understanding and King’s speech of Chakri  ynasty in Banknote, 
15 Series importance awareness for Bank of Thailand and (2) To promote understanding and 
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King’s speech of Chakri  ynasty in Banknote,  5  eries importance awareness for Bank of 
Thailand. The first phase is the development of Video 3D with 3D camera mapping techniques to 
promote understanding and King’s speech of Chakri Dynasty in Banknote, 15 Series importance 
awareness for Bank of Thailand and. The second phase effects of using video 3D with 3D camera 
mapping techniques. The sample used are people visiting the exhibition of banknote in Bank of 
Thailand from a sampling of 30 people. The tools used consisted of Video 3D and questionnaire 
open ended question, close ended question.  Statistics used to Descriptive statistics by 
Frequency Percentage Mean and S.D. 
        The results revealed that (1) Video 3D with 3D camera mapping techniques to promote 
understanding and King’s speech of Chakri  ynasty in Banknote,  5  eries importance awareness 
for Bank of Thailand, quality is very satisfied (2) People who have been watching Video 3D with 
3D camera mapping techniques, quality is very satisfied. 
Keywords : Video 3D, King’s speech, Banknote 
 

บทน า 
       นับตั้งแต่อดีตเมื่อเกิดเศรษฐกิจการค้ารูปแบบใหม่  ท าให้ระบบเงินตราแบบโบราณของสยามไม่สามารถรองรับ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้  น ามาสู่การปรับปรุงระบบมาตราของเงินตราและการริเริ่มที่จะน าเงินกระดาษเข้ามา
ใช้เป็นสื่อกลางใหม่ในระบบเศรษฐกิจการค้า โดยเริ่มต้นจาก หมาย , ใบพระราชทานเงิน ตรา, อัฐกระดาษ, บัตร
ธนาคาร, เงินกระดาษหลวง จนพัฒนามาสู่รูปแบบของธนบัตรในที่สุด  ตอนนี้ธนบัตรไทยได้ออกมาถึงรุ่นล่าสุดเป็น
แบบที่ 16 แล้ว แต่อาจจะไม่มีใครสังเกตว่า ธนบัตรบางรุ่นนอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลต่างๆ และพระ
ราชกรณียกิจ  หรือเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลนั้นแล้ว บางแบบยังมีพระบรมราชโองการ พระราชด ารัส หลังธนบัตร
ไทย ที่มีคุณค่ามากอีกด้วย  จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ก็มุ่งเน้นที่การรวบรวมข้อมูลธนบัตรแต่ละแบบ แต่ละรุ่นว่ามี
รูปร่างหน้าตา เทคนิคการพิมพ์ ลายเซ็น วันประกาศที่ใช้ สีสัน ลวดลาย รูปภาพ หรือรูปลักษณ์อะไรบ้างเพียง
เท่านั้น โดยละเลยคุณค่าหรือความนัยที่แฝงอยู่บนธนบัตร โดยธนบัตรแบบ 15 นั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ เกษตรกรรม 
วิทยาศาสตร์ การศาสนา และการคลังเป็นต้น และเป็นแบบท่ีเริ่มปรับขนาดความกว้างของธนบัตรให้เท่ากันทุกชนิด
ราคา เพื่อความสะดวกในการพกพา 
        จากความส าคัญข้างต้น  คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera 
Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 
15  และตั้งใจร่วมส่งเสริมค่านิยมที่ดี ปลูกฝังคุณค่าของธนบัตรไทย ที่มีตราสัญญาลักษณ์ คือ ประทับตราพระราช
สัญลักษณ์ประจ าพระราชวงศ์จักรีรูปพระแสงจักร และพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎ และ
ยังคงมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชด ารัสของพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้าน
ต่างๆ  ให้แก่คนรุ่นหลังหรือคนในสังคมไทยในปัจจุบันได้รับรู้เรื่องราวและความส าคัญของธนบัตรไทย ได้อย่างมี
คุณค่าภายใต้พระราชวงศ์จักรีสืบไปช่ัวกาลนาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
        1. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตร
ธนาคาร)   
        2. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 
15 ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร) 
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ขอบเขตของงานวจิัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย    
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  จ านวน 

30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  

ตัวแปรต้น  คือ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping  
ตัวแปรตาม คือ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15  

3.  เนื อหาที่ใช้ในการวิจัย  
        ข้อมูลเกีย่วกับธนบัตรไทยแบบ 15 จากธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 กรกฎ จ าเนียร 2558 บทบาทของสื่อวีดิทัศน์กับการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนของกลุ่มเยาวชน   
ทูบีนัมเวอร์วัน ต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
ประเด็นศึกษาสื่อวิดีทัศน์ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเข้ามาท ากิจกรรมชุมชน โดยก าหนดขอบเขต
พื้นที่ศึกษาในต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเห็นว่า สื่อวิดีทัศน์ เป็นสื่อที่มีคุณลักษณะที่
พิเศษ ที่สามารถแสดงได้ทั้งภาพและเสียง นอกจากนี้ ยังสามารถถ่ายทอดในลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่เป็น
ธรรมชาติและสามารถพัฒนาการส่งสัญญาณไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลได้อย่าง รวดเร็ว ท าให้ผู้ดูเกิดการรับรู้และ
เรียนรู้ได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกดูภาพท่ีต้องการได้ง่ายอีกด้วย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1 ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(สายออกบัตรธนาคาร)  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  สนั่น  สระแก้ว และ ปรัชญา  เฉลิมวัฒน์. (2550).  
1. ขั นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
       1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นกับประเด็นเรื่องราวของการผลิตสื่อวีดิทัศน์ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15  
       1.2 ติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย สายออกบัตรธนาคาร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ ประสานงานด้านการขออนุญาตในการท าวีดิทัศน์ และการขอข้อมูลจ าเป็นทางด้านต่างๆ รวมถึงการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการท าหนังสือขออนุญาตไปยัง ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน สายออกบัตรธนาคาร 
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
       1.3 คัดเลือกภาพ เพื่อให้ได้ภาพที่ตรงกับความหมายที่จะสื่อไปยังผู้ชม 

 1.4 การล าดับภาพ โดยผ่านการคัดเลือกภาพที่มีความหมาย และสอดคล้องกับเนื้อหา เป็นการก าหนดภาพกับ
เนื้อหาให้มีความสอดคล้อง และตรงความหมายมากที่สุด 

1.5 สร้าง Story Board  
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  ภาพที่ 1.1 การ Render งานบนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร ์
2. ขั นตอนการผลิต (Production)      
        2.1 การท าแอนิเมติก (Animatic) การน าเอาภาพนิ่งทุกภาพมาเรียงร้อยต่อกันและท าให้เป็นเรื่องราวโดยมี
การใส่เวลาจริงรวมทั้งเสียงพากย์ และ Sound Effect เบื้องต้นเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ล าดับภาพการท าแอนิเมติก 
 

         2.2 เตรียมภาพอ้างอิง  โดยจะก าหนดภาพแต่ละช็อตว่าจะมีภาพอ้างอิงแบบใด ใช้สิ่งประกอบที่จ าเป็นกับ
ภาพนั้นๆ 

2.3 ปรับแต่งแก้ไขภาพและแยกช้ินงานเลเยอร์  เช่น การแก้ไขภาพที่มีรอยยับหรือลบรอยสิ่งสกปรกบน
ช้ินงานภาพปรับอัตราส่วนของภาพให้เหมาะสมกับงานท่ีก าหนด  จากนั้นเป็นขั้นตอนการแยกช้ินส่วนของภาพ ตาม
ความลึกตื้น หรือมิติของภาพ โดยจะใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ในการปรับแต่ง แก้ไขภาพ และแยกช้ินงานเลเยอร์  

2.4 น าไฟล์ภาพที่ได้มาเข้าสู่โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง  Motion Graphic 
เพื่อให้ภาพทั้งหมดเกิดการเคลื่อนไหว  
 
3. ขั นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 

3.1 น าส่วนประกอบท้ังหมดมารวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมีทั้งภาพและเสียงท่ีลงตัว  
3.2 ท าการตัดต่อภาพและเสียงท่ีเหมาะสมกับฉากต่างๆ  
 
ระยะที่ 2  การศึกษาผลของการชมสื่อวีดิทัศน ์3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

และตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  เป็นค าถามชนิดปลายเปิดและชนิดปลายปิด เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 
คน ที่เข้ามาเยี่ยมชมนิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้  

1. น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ทางผู้เช่ียวชาญ 2 คน รวมถึงนางสาวโสภี สงวนดีกุล ผู้อ านวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และ
วางแผนธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ความชัดเจนของค าถามก่อนน าไปใช้จริง 

2. ติดต่อเพื่อขอให้สถานท่ีในการเก็บข้อมูล จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดสื่อวีดิทัศน์ 
      3. เตรียมการแจกแบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งก่อนแจกแบบสอบถามนั้นจะมีการการเปิดสื่อวีดิทัศน์ 3 
มิติ ให้ดูผ่านทางอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้ 

4. ด าเนินการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างหลังจากที่ดูสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ พร้อมกับบันทึกภาพเพื่อเก็บข้อมูล  
      5. น าข้อมูลที่ได้จากการแจกแบบสอบถามมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานสรุปผลการศึกษา  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
        1.  วีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบน
ธนบัตรไทยแบบ 15 
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       2. แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังจากการได้รับชมสื่อ วีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping 
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ค าถามเกี่ยวกับด้านเทคนิคในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) สื่อวีดิทัศน์ที่
ผลิตขึ้นมามีความสวยงาม ทันสมัย (2) ความสอดคล้องกันระหว่างภาพและเสียงบรรยาย (3) มีการน าเสนอเรื่องราว
ชัดเจนเข้าใจง่าย (4) ความเหมาะสมของเสียงดนตรีและเสียงบรรยาย (5) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
รับชมสื่อ และค าถามเกี่ยวกับด้านความรู้ที่ได้รับหลังจากการชมสื่อวีดิทัศน์ มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่  (1) ประโยชน์ที่
ได้รับจากการรับชมสื่อวีดิทัศน์  (2) ท่านคิดว่ามีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของธนบัตรไทยแบบ 15  (3) 
ท่านตระหนักถึงพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีของแต่ละพระองค์มากขึ้น  (4) ท่านคิดว่าจะมีการน าแนวคิดของพระ
ราชด ารัสไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  (5) ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ 
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 14 46.6 
หญิง 16 53.4 

รวม 30 100.0 
จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง มากที่สุด มี

จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.4 และเป็นเพศชายน้อยท่ีสุด มีจ านวน 14 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.6   
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาย ุ
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15 - 25 ปี 16 53.4 
26 - 35 ปี 8 26.6 
มากกว่า 35 ปี 6 20.0 

รวม 30 100.0 
จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 15-25 ปี มากที่สุด โดยมีจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อย

ละ 53.4 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี โดยมีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 และอยู่ในช่วงอายุมากกว่า 35 
ปี น้อยท่ีสุด โดยมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 15 50.0 
รัฐวิสาหกิจ 4 13.4 
ธุรกิจส่วนตัว 3 10.0 
ข้าราชการ 6 20.0 
อื่นๆ 2 6.6 

รวม 30 100.0 
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จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา มากที่สุด โดยมีจ านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีอาชีพเป็นข้าราชการ โดยมีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ถัดมามีอาชีพเป็น
รัฐวิสาหกิจ โดยมีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 มีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัว โดยมีจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 และ มีอาชีพเป็นอ่ืนๆ น้อยที่สุด โดยมีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 
 
ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจหลังจากการได้รับชมสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping  

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจในการรับชมสือ่ ค่า 
เฉลี่ย 
( X ) 

ส่วน
เบี่ยง 
เบน
มาตร 
ฐาน 
(S.D.) 

ค่าระดบั
การ มี

ส่วนร่วม
ใน การ
รับชมสื่อ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านเทคนิคในการผลติสื่อวีดิทัศน ์
2.1 สื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นมามี
ความสวยงาม ทันสมัย 

17 
(56.66) 

13 
(43.34) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.57 0.50 มากที่สุด 

2.2 ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง กั น
ร ะ ห ว่ า ง ภ า พ แ ล ะ เ สี ย ง
บรรยาย 

13 
(43.33) 

16 
(53.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.55 มากที่สุด 

2.3 มีการน าเสนอเรื่องราว
ชัดเจนเข้าใจง่าย 

11 
(36.66) 

13 
(43.33) 

6 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.17 0.73 มาก 

2.4 ความเหมาะสมของ
เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย 

9 
(30.00) 

15 
(50.00) 

5 
(16.66) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.07 0.77 มาก 

2.5 ค ว าม เหมาะ สมขอ ง
ระยะเวลาในการรับชมสื่อ  

2 
(6.66) 

15 
(50.00) 

11 
(36.66) 

2 
(6.66) 

0 
(0.00) 

3.57 0.72 มาก 

รวม 4.15 0.65 มาก 
ด้านความรู้ทีไ่ดร้ับ 

2.6 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
รับชมสื่อวีดิทัศน ์

13 
(43.33) 

16 
(53.33) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.40 0.56 มากที่สุด 

2.7 ท่านคิดว่ามีความเข้าใจ
และตระหนักถึงความส าคัญ
ของธนบัตรไทยแบบ15  

10 
(33.33) 

16 
(53.33) 

3 
(10.00) 

1 
(3.33) 

0 
(0.00) 

4.17 0.75 มาก 

2.8 ท่านตระหนักถึงพระราช
ด ารัสในราชวงศ์จักรีของแต่
ละพระองค์มากขึ้น 

10 
(33.33) 

18 
(60.00) 

2 
(6.66) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.27 0.58 มากที่สุด 

2.9 ท่านคิดว่าจะมีการน า
แนวคิดของพระราชด ารัสไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

6 
(20.00) 

19 
(63.33) 

5 
(16.66) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.03 0.61 มาก 

(5) ท่านสามารถถ่ายทอด
ความรู้ที่ ได้จากการชมวีดิ
ทัศน์ 

7 
(23.33) 

19 
(63.33) 

4 
(13.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.10 0.61 มาก 

รวม 4.19 0.62 มาก 
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        จากตารางที่ 5 พบว่า ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวม อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมาก โดยแบ่งออกเป็นด้านเทคนิคในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ( X = 4.15, S.D. = 0.65)  โดยพิจารณาความพึง
พอใจของรายการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ สื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นมามีความสวยงาม 
ทันสมัย ( X = 4.57, S.D. = 0.50)   ความสอดคล้องกันระหว่างภาพและเสียงบรรยาย ทันสมัย ( X = 4.40, S.D. = 
0.55)  ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก คือ มีการน าเสนอเรื่องราวชัดเจนเข้าใจง่าย ( X = 4.17, S.D. = 0.73)   
ความเหมาะสมของเสียงดนตรีและเสียงบรรยาย( X = 4.07, S.D. = 0.77)  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
รับชมสื่อ ( X = 3.57, S.D. = 0.72)  ด้านความรู้ที่ได้รับ ( X = 4.19, S.D. = 0.62)   โดยพิจารณาความพึงพอใจของ
รายการประเมินพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับชมสื่อวีดิทัศน์ ( X = 
4.40, S.D. = 0.56)   ท่านตระหนักถึงพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีของแต่ละพระองค์มากขึ้น ( X = 4.27, S.D. = 
0.58)   ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมาก คือ ท่านคิดว่ามีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของธนบัตรไทย
แบบ15 ( X = 4.17, S.D. = 0.75) ท่านคิดว่าจะมีการน าแนวคิดของพระราชด ารัสไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  (
X = 4.03, S.D. = 0.61) ท่านสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการชมวีดิทัศน์ ( X = 4.10, S.D. = 0.61) 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 

จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และผู้ไม่
แสดงความคิดเห็นเป็นจ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 โดยมีข้อสรุป  คือ สื่อที่ผลิตเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่
น่าช่ืนชมเพราะมีแนวคิดและความตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้ผู้ชมตระหนักและเห็นความส าคัญในพระราชด ารัส ผ่าน
เรื่องราวของธนบัตรไทย  ภาพที่ใช้ประกอบสวยและสื่อนี้เหมาะแก่การน าไปเผยแพร่แต่ควรมีการปรับเสียงในบาง
ช่วงเพราะฟังแล้วยังไม่ชัดเจน 
  
 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
          การผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตร
ธนาคาร)  กลุ่มตัวอย่างที่รับชมสื่อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทั้งทางด้านเทคนิคการน าเสนอและทางด้าน
ความรู้ที่ได้รับ เนื่องจากการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 
15 ด้วยสื่อประเภทน้ี  ท าให้เกิดความน่าสนใจเพราะยังไม่เคยมีการผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ 3 มิติ  ด้วยเทคนิค 3D 
Camera Mapping เป็นการน าภาพนิ่งมาท าในรูปแบบเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ  ท าให้ภาพดูมีชีวิตชีวามากขึ้น 
และน่าสนใจขึ้น รวมถึงมีการถ่ายถอดเรื่องความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ซึ่ง
คนส่วนมากอาจจะยังไม่ทราบว่ามีธนบัตรแบบ 15 นั้นมีเรื่องรวามความส าคัญเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อยู่ด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของ สุขญา  
บุญพิพัฒน์, 2556 กล่าวว่าวีดิทัศน์เป็นสื่อที่มีความพร้อมในลักษณะของมัลติมีเดีย  ซึ่งได้รวมเอาความโดดเด่นของ
รูปแบบ  และแนวทางการน าเสนอที่สมบูรณ์ครบถ้วนไว้ทั้งภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ  คอมพิวเตอร์กราฟิก 
และเทคนิคพิเศษอีกมากมาย  สามารถกระตุ้นความสนใจ  ดึงดูดได้เป็นอย่างดี สามารถน ามาเปิดซ้ าได้ ตามความ
ต้องการ 
 

บทสรุป 
        การวิจัยเรื่อง ผลิตสื่อวีดิทัศน ์3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออก
บัตรธนาคาร)   มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อส่งเสริมความ
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เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  และเพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping เพื่อ
ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของพระราชด ารัสในราชวงศ์จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 ให้แก่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (สายออกบัตรธนาคาร)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชม
นิทรรศการกิจการธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย สื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera Mapping และแบบสอบถามเป็นค าถามชนิดปลายปิดและ
ปลายเปิด  ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามสามารถสรุปได้ว่า  สื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D Camera 
Mapping มีคุณภาพอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และ ประชาชนที่ได้รับชมสื่อสื่อวีดิทัศน์ 3 มิติ ด้วยเทคนิค 3D 
Camera Mapping มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ที่ให้การสนับสนุนและ
ให้ความรู้แก่บุคคลากรทางสายวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และขอขอบคุณข้อมูลพระราชด ารัสในราชวงศ์
จักรีบนธนบัตรไทยแบบ 15 จากธนาคารแห่งประเทศเพื่อน ามาใช้ประกอบการเขียนบทความวิจัยฉบับน้ี 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชน 
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บทคัดย่อ 
 โครงการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ
ผู้น าชุมชนต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของผู้น าชุมชนต าบลทัพราช อ าเภอ ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประชากรในการวิจัยครั้ง
นี้ คือ ผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อบต. ในต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 31 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความ
น่าเชื่อถือ 0.924 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-Test และ F-Test ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 ในภาพรวม ผู้น าชุมชน ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีระดับการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับสูงที่สุด คือ ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพการท างาน 
(Performance Expectancy) เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ของผู้น า
ชุมชน ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
พบว่า ผู้น าชุมชน ท่ีมีต าแหน่ง เพศ และอายุ แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี ในภาพรวม และใน
แบบเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ฝึกอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้น าชุมชนที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ แตกต่างกันมีระดับ
การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน  ในด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล การยอมรับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้น าชุมชน 
 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study the level and the influencing factors in information and 
Communication Technology acceptance of community leaders in Thap Rat Sub-District, Ta Phraya 
District, Sa Kaeo Province. The sample were 31 community leaders including Village Headman, 
Assistant Village Headman, and Chairman of Sub-district Administrative Organization. The research 
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instrument was questionnaire, which has the reliability 0.924. The data were analyzed by 
Percentage,  , S.D., t-Test, and F-Test.  
 The acceptance of information and Communication Technology was in high level. The 
highest influencing factors of Information and Communication Technology acceptance was 
Performance Expectancy. According to comparing technology acceptance level of the community 
leaders with the statistical significance at 0.05 level, it was found that the acceptance level of the 
leaders divided by different position, gender, and age was not different. Yet, after comparing by 
educational background and training experience, it was found that the acceptance level of the 
leaders was significantly different in the factor of Social Influence. 
 
Keywords: Influencing Factors, Acceptance, Communication Technology, Community Leaders 
 

1. บทน า 
 จากการบริการวิชาการโครงการการจัดการระบบสารสนเทศสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน ที่ต าบลทัพราช 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ของทางสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ระหว่างวันท่ี 6 – 10 เมษายน 2557 ที่ผ่าน
มา ทางสาขาวิชาได้ด าเนินกิจกรรมจัดการความรู้ของชุมชน โดยอาศัยเครือข่ายสังคมเป็นเครื่องมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยพบว่า ผู้น าชุมชนส่วนหน่ึงมีการใช้เครือข่าย
สังคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน แต่ก็มีผู้น าชุมชนจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้น า
เครือข่ายสังคมไปใช้ ท าให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนไม่ครบถ้วน 
 จากอุปสรรคดังกล่าว ท าให้ทางคณะผู้วิจัยต้องการหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้น าชุมชน ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เพื่อจะได้หา
แนวทางในการพัฒนากระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 2.1 แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 
แบบจ าลองนี้เป็นแบบจ าลองที่น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ จ านวนปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เวลาว่าจะเป็นเมื่อใด และแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ มี 2 ปัจจัย คือการยอมรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ 
(Perceived Usefulness : PU) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of User : PEOU) 
 2.2 แบบจ าลองการใช้ประโยชน์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Model of PC utilization : MPCU)  
เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากแบบจ าลอง The theory of inter- personal behavior ของ Triandis ใช้ศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ ท้ังนี้ Thompson และคณะได้น ามาปรับใช้ศึกษาในบริบทของระบบสารสนเทศ เพื่อพยากรณ์การ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามแบบจ าลอง MPCU เหมาะส าหรับน ามาใช้พยากรณ์การยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล Thompson และคณะจึงใช้แบบจ าลอง MPCU เพื่อการพยากรณ์
พฤติกรรมการใช้มากกว่าท่ีจะศึกษา และอธิบายความตั้งใจ หลักการของ MPCU คือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน
บุคคลได้รับแรงขับเคลื่อนจาก 
 1 ผลลัพธ์ที่ตามมา ในระยะยาว (Long term consequence) 
 2 ความสามารถของระบบสารสนเทศท่ีแต่ละบุคคลเชื่อว่า การใช้ระบบสารสนเทศจะเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานได้ (Job- fit) 
 3 นวัตกรรมนั้นมีความยากหรือง่ายต่อการใช้งาน (Complexity) 
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 4 ผลของการใช้งานที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกสนุกสนาน อิ่มเอมใจ ประทับใจ หรืออึดอัดใจ ความกลัว 
หรือความไม่พอใจ (Affect toward use) 
 5 ปัจจัยทางสังคมที่เป็นสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและการได้ปฏิบัติต่อกันใน
สถานการณ์สังคมนั้นๆ (Social factor) 
 .6 สภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitation conditions) เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
ความง่ายในการปฏิบัติงาน เช่นการจัดเตรียมระบบการสนับสนุนด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 
 2.3 ทฤษฏีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology หรือ UTAUT) น าเสนอโดย Venkatesh  และคณะ 
หลักการของทฤษฏี UTAUT ศึกษาพฤติกรรมการใช้ที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ 
 1. ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) 
 2. ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) 
 3. อิทธิพลของสังคม (Social influence) ส่วนสภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งานมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ส าหรับตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร มีจ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ 
  1. เพศ 
  2. อาย ุ
  3. ประสบการณ์ 
  4. ความสมัครใจในการใช้งาน 
  
 2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พุฒิพงษ์ พิพัฒน์วงศ์ (2548) ท าวิจัยเรื่อง ระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการต ารวจ
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานฝ่ายอ านวยการและสนับสนุน สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 พบว่า ระดับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของข้าราชการต ารวจท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในสายงานฝ่ายอ านวยการและสนับสนุน สังกัดต ารวจภูธรภาค 2 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก และนอกจากนี้ ยังพบว่า ข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานฝ่ายอ านวยการและ
สนับสนุน สังกัดส านักงานภูธรภาค 2 ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานการศึกษาอบรมที่เกี่ยวข้อง และวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 นพรัตน์ บุญช่วยพิทักษ์ (2549) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศของข้าราชการในขั้นความสนใจ ได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง นโยบายและ/หรือวัตถุประสงค์ทางด้าน
เทคโนโลยี การสนับสนุนของผู้บริหาร สภาพสังคมในหน่วยงาน ส าหรับแนวโน้มเกี่ยวกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
ประสบการณ์ในการท างานสูงขึ้น ในขณะที่การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นความสนใจจะลดลง นอกจากนี้ 
เพศ อายุ ต าแหน่ง การสนับสนุนของผู้บริหาร ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในข้ันการยืนยัน 
 
 พนิดา น้อยศรี (2549) ท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของครู
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 พบว่า ปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ในด้านผู้รับ สภาพแวดล้อมทางสังคม 
คุณลักษณะของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และการเผยแพร่ของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ตลอดจนภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
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การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2  ทั้ง 4 ด้าน จ าแนกตาม อายุ 
ประสบการณ์ในการสอน และรายได้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 พรรณทิพา แอด า (2549) ท าวิจัยเรื่อง “การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการส านักงาน 
ปลัดกระทรวงพลังงาน”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการ ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จ าแนกตาม สถานที่ปฏิบัติงาน อายุ ระดับต าแหน่ง อายุราชการ 
วุฒิการศึกษา ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ประสบการณ์อบรมด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ผลการวิจัยพบว่า การวิจัยระดับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยรวมทุกด้าน ข้าราชการมีการยอมรับอยู่ใน ระดับมาก ในด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการน าไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน ด้านนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จ าแนกตาม สถานที่ปฏิบัติงาน อายุ 
ระดับ ต าแหน่ง วุฒิการวิจัย ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ไม่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่
ประสบการณ์อบรมด้านคอมพิวเตอร์ ในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และในด้านสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 เอกสิทธิ์ เลาะมิง และคณะ (2554) ท าวิจัยเรื่องการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของพัฒนากรในจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง งานวิจัยนี้พบว่า 1) กระบวนการตัดสินใจการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของพัฒนากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขั้นตอน
สรุปได้คือ ขั้นการรับรู้ พัฒนากรมีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชน์ต่องานพัฒนา
ชุมชน ขั้นการจูงใจ พัฒนากรมีความกระตือรือร้นที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคตมากขึ้น ขั้นการตัดสินใจ พัฒนากรมีความตั้งใจศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ของ
กรมการพัฒนาชุมชน ข้ันการปฏิบัติ พัฒนากรมีความสามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน 
และขั้นการยืนยัน พัฒนากรติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประจ า  2) พัฒนากรที่มี
อายุ ต าแหน่ง อายุราชการ และประสบการณ์อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมมีการ
ยอมรับแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) พัฒนากรมีการน าความรู้แฝงส่วนบุคคลและองค์กรมา
จัดการความรู้และพัฒนาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม รวบรวม ประมวล จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ ผ่านการ ประชุม การอบรม เว็บไซต์ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับนั้นไปเผยแพร่ต่อชุมชน 
4) พัฒนากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเต็มใจที่จะเข้ารับการ
อบรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กรและระหว่างองค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์กับองค์กรและชุมชน 
 
 อรทัย เลื่อนวัน (2555) ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา 
กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พบว่า เพศและรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการรับรู้ประโยชน์ และเพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ภาพรวม ส่วนปัจจัยอื่นเกี่ยวกับงานไม่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศทุกด้าน 
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 อาทิตย์ เกียรติก าจร และ ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช (2557) ท าวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี: กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ในการเรียนการสอนของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การวิจัยนี้อยู่ภายใต้แบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified 
Theory of Acceptance and Use of Technology: UTAUT) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านความคาดหวังด้านประสิทธิภาพ 
(Performance Expectancy) ล าดับที่ 2 คือปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ล าดับที่ 3 คือ ปัจจัย
ด้านการคาดหวังในการใช้งาน (Effort Expectancy) ล าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 
(Attitude Toward of Use) โดยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถอธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยี Interactive Whiteboard 
ได้ 
 
 จากการศึกษาทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม ทางคณะผู้วิจัยเลือกหลักการของทฤษฎี UTAUT มา
ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตามทฤษฎี UTAUT อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรม ประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectation) 
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social influence 

 
 

3. วิธีการวิจัย 
 ในการด าเนินงานวิจัย ทางคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อบต . ใน
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 31 คน 
  
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการท าวิจัย 
 เครื่องมือในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เป็นข้อ
ค าถามที่มุ่งสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ หมู่ที่ ต าแหน่ง เพศ ต าแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา 
อายุการท างาน  ประสบการณ์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ การใช้สมาร์ทโฟน และโปรแกรมที่ใช้ในสมาร์ทโฟน  ส่วน
ที่ 2 ระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้น าชุมชน เป็นข้อค าถามที่มุ่งสอบถามเกี่ยวกับระดับการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความคาดหวังในการพยายามใช้
เทคโนโลยี (Effort Expectancy) ความคาดหวังในประสิทธิภาพการท างาน (Performance expectancy) และ
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เป็นข้อค าถามปลายเปิดที่ถามความคิดเห็นของผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
3.3 การจัดท าตาราง 
 1.ข้อมูลพื้นฐานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
2.ข้อมูลระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้น าชุมชน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3.ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์สถิติที (t-Test) ส าหรับข้อมูลที่มี 2 กลุ่ม และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance : ANOVA) ด้วยสถิติเอฟ (F-Test) ส าหรับข้อมูลที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม และในกรณีที่พบความ
แตกต่างจะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe') 
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ผลการวิจัย 

 ระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้น าชุมชน พบว่า ผู้น าชุมชน ต าบลทัพราช อ าเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว มีระดบัการยอมรบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีูงที่สดุ โดยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพการท างาน (Performance Expectancy) โดยเฉพาะในเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือท าให้การติดต่อกับ
ญาติหรือเพื่อนฝูงสะดวกขึ้น รองลงมา คือ ด้านความคาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี (Effort Expectancy) 
พบว่า อยู่ในระดับน้อย โดยประเดน็ท่ีมีระดับความคิดเห็นสูงสุดในดา้นนี้ คือ คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ใช้งานไดไ้ม่ยาก 
และด้านทีม่ีระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้น าชุมชน ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้วระดับต่ าที่สดุ คือ ด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ส าหรับในดา้นนี้ ประเด็นท่ีมรีะดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด คือ คิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ของผู้น าชุมชน ต าบลทัพราช 
อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้น าชุมชน 
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่มีต าแหน่ง เพศ และอายุ  แตกต่างกัน มีระดับการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี ในภาพรวม และในแบบเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความคาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี (Effort 
Expectancy) ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพการท างาน (Performance Expectancy) และด้านอิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) ไม่แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา พบว่า ใน
ภาพรวม และในด้านความคาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี (Effort Expectancy) และด้านความคาดหวังใน
ประสิทธิภาพการท างาน (Performance Expectancy) ผู้น าชุมชนที่มีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการยอมรับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) พบว่า ผู้น าชุมชน 
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแตกต่างกัน และเมื่อท าการเปรียบเทียบตามการได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้น าชุมชน 
ต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ท่ีไม่เคยได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์ มีระดับการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความคาดหวังในการพยายามใช้เทคโนโลยี (Effort Expectancy) และด้านความ
คาดหวังในประสิทธิภาพการท างาน (Performance Expectancy) ไม่แตกต่างจากผู้น าชุมชนที่เคยได้รับการ
ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  แต่มีระดับการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม และในด้านอิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) แตกต่างกัน อธิบายเหตุผลที่ได้จากการศึกษา แสดงความเช่ือมโยง โดยการวิเคราะห์
ความสอดคล้องหรือขัดแย้งกับสมมุติฐานและหลักทฤษฎี หรือแนวคิด ตลอดจนเปรียบเทียบและอธิบายความ
เหมือนหรือความต่างในสาระส าคัญกับผลการศึกษาของผู้อื่น ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยและแนวทางในการท า
วิจัยต่อไป 
 

ค าขอบคุณ 
 ทางคณะผู้วิจยัต้องขอขอบคุณผู้น าชุมชนในต าบลทัพราช อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณท่านอาจารย์ประสาน เลือดทหาร ผู้อ านวยการโรงเรียน
ทัพราชวิทยา และอาจารย์พิกุล เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์โรงเรียนทพัราชวิทยา ท่ีช่วยประสานกับผู้น าชุมชนในการ
สัมภาษณ์เพื่อเก็บรวมรวมข้อมูล และขอขอบคุณท่านรศ.ดร.พัชรี ชยากรโสภิต อดตีคณบดีคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยผลักดนัเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สร้างงานวิจัยท่ีสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
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[1] นพรัตน์ บุญช่วยพิทักษ์. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ของข้าราชการสังกดักระทรวง
คมนาคม เขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาถึงปัญหาของระบบการจัดการสารสนเทศรูปแบบเดิมของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาและน าปัญหามาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศของสถาบันวิจัย
แ ล ะ 
พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ การท างานหลักของระบบ คือ งานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย  ซึ่งจ าแนกการ
ท างานออกเป็น  2 ระดับ คื อ  ระดับผู้ ดู แลระบบ และผู้ ใ ช้ระบบที่ เป็นนักวิจั ย  กระบวนการ 
ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประยุกต์จากกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ SDLC (Software Development Life 
Cycle) เพื่อพัฒนาโปรแกรมในลักษณะการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา PHP และใช้ Yii Framework ในการจัดการ 
การทดสอบระบบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การทดสอบการท างานของฟังก์ชันโดยผู้พัฒนาระบบ และการ
ทดสอบการท างานของระบบโดยผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้จากวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อ
ระบบ อยู่ ใ นระดั บ  ดี  ( x = 4.42 ) โ ดยผู้ ใ ช้ มี ค วามพึ งพอใจ 
ต่อด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบมากที่สุด ( x = 4.52 ) ผู้วิจัยมุ่งหวังในการน าข้อเสนอแนะ 
และผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ระบบการจดัการสารสนเทศ, SDLC , การโปรแกรมเชิงวตัถุ 
 

ABSTRACT 
 This research aims to study a problem of the previous Information System under the 
Research and Development Institute. The researcher is gathered the information to analyze the 
problems and design the system, and then develop efficiency program. The main function of this 
system is research management. The system divided user to two levels is administrator and 
researcher. The researcher used SDLC process to develop system that applied this processes with 
the Object Oriented Programing (OOP) principle. The principle is appended with PHP language 
under Yii framework controller. For testing and evaluation process, two types of functional test is 
defined are developer test and user test to ensure that the system can provided thoroughly 
methodology. For user test, 30 samples group is defined that collected by specific user. The 
overall average result of satisfaction survey is good (x = 4.42) and then considered into subject 
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matter, user satisfy usability of system (x = 4.52). However, the researcher purpose result and 
useful suggestion of testing to improve and develop system.  
 
Keywords: information Management System, SDLC, Object Oriented Programming 
 

1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
  ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท่ีเกิดขึ้นกับสังคมในยุคปัจจุบันท าให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น “สารสนเทศ” นั้น สามารถสื่อสาร และแพร่กระจายได้สะดวก รวดเร็ว มีการน าไป 
ใช้งานตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นไปจนถึงระดับองค์กร สังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ล้วนแล้วแต่ 
เป็นอิทธิพลที่ เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว สามารถน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นั้นไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงานนั้น ถือเป็นสิ่ง
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก [1] หากหน่วยงานใดมีการน าเอาระบบสารสนเทศไปใช้งานก็จะส่งผลให้มี 
ความได้เปรียบในการแข่งขันและยังสามารถรักษาเสถียรภาพของการแข่งขันเอาไว้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  
  สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงาน 
ประกอบกับระบบงานส านักงานทางด้านเอกสารเดิมที่ยังไม่เป็นระบบสารสนเทศมีการใช้งานที่ยังไม่สามารถ 
ตอบสนองความต้องการในการใช้งานได้อย่างครบถ้วน เช่น การจัดเก็บเอกสารที่ยังไม่เป็นดิจิตอล ยังมีการจัดเก็บ  
ในรูปแบบของกระดาษ แฟ้มงาน จึงท าให้เกิดการสูญหายได้ และผู้วิจัยที่ได้ส่งโครงการขออนุมัติทุนวิจัยไม่สามารถ 
ติดตามผลการขออนุมัติได้ ท าให้เกิดความล่าช้า  
  จากปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในระบบงานเดิมของสถาบันวิจัยและพัฒนาเบื้องต้นนี้ ที่มีการ
ท างานยังไม่เป็นระบบสารสนเทศที่เอื้ออ านวยต่อความสะดวกในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงมี
ความต้องการที่จะศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานอย่างแท้จริง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ อย่างถ่องแท้ และ
สามารถน าปัญหา เหล่ านั้ น ไปหาทางแก้ ไ ข  และด า เนิ นการพัฒนาระบบการจั ดการสารสน เทศ  
ของสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ น ามาใช้ในหน่วยงานต่อไปในอนาคตได้ 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้อง ตอบสนองความต้องการ 
และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2 วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้มีการศึกษาถึงปัญหาของระบบการจัดการสารสนเทศรูปแบบเดิมของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 2. เพื่อให้มีการพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองการท างานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 3. เพื่อให้สามารถประเมินระบบการจัดการสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา น าไปสู่การปรับปรุง
การท างานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
    บุญฤทธิ์  คิดห งัน (2544)  ได้ท าการวิจัย เ รื่ องการพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน 

โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี การศึกษาครั้งนี้ได้น าความรู้มาท าการทดลองปฏิบัติกับระบบงานจริง โดยการวิเคราะห์
ความต้องการของระบบ โดยเข้าไปศึกษาระบบงานเดิม ที่ผู้ใช้ได้ให้ความต้องการ ศึกษาตัวอย่างรายงาน และ
เ อ ก ส า ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ห ลั ง จ า ก นั้ น จึ ง น า ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะ บ บ ง า น ข อ ง ผู้ ใ ช้ ท า ก า ร อ อ ก แ บ บ  
ระบบงานใหม่ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ แผนผังบริบท รายการเหตุการณ์ แผนผังกระแสข้อมูล และแผนผัง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี้ ส าหรับออกแบบฐานข้อมูล โดยได้ใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server ในการจัดการ 
กับฐานข้อมูล และเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมในส่วน 
การติดต่อกับผู้ใช้ และฐานข้อมูล ผลจากการศึกษาสามารถน าไปเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานทะเบียนและ 
ระบบงานรับสมัครข้อเสนอแนะ ปัจจุบันระบบ Internet เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้งานเกี่ยวกับงาน 
สารสนเทศ การพัฒนาของโปรแกรมระบบงานทะเบียน ควรมีการพัฒนาบน Internet หรือ Intranet ในองค์กร
เพื่อให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วในการท างาน [2] 

  ปัทมา สุขศรี (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โรงเรียน
สาธิ ตมหาวิทยาลั ยขอนแก่ น  (คณะศึกษาศาสตร์ )  โดยใ ช้ร ะบบเครื อข่ ายอิ น เทอร์ เ น็ ตท า ให้ เ กิ ด 
การกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน ท าให้กิจกรรมอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  
เป็นที่น่าสนใจของผู้ที่จะศึกษาค้นคว้า นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษายังมีอิสระในการรับรู้ข้อมูล  
ตามความสนใจส่วนตัวช่วยให้ค้นข้อมูลใหม่ๆ ได้ง่ายและการฝึกหรือเรียนการสร้างโฮมเพจยิ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ [3] 

  สุภัคดิ์ สุวรรณย้า (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและสอบถาม 
ผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกริก งานวิจัยจัดท าขึ้นเพื่อออกแบบ  
และพัฒนาระบบลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียนทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งถือว่าเป็นระบบสารสนเทศที่ส าคัญ อย่าง
ยิ่งในสถาบันการศึกษา ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้เรียกว่า Tools Register โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Creating 
Information for the Registration, Generating the Register และ Report ส่วนแรกเป็นการสร้างข้อมูลส าหรับ 
การลงทะเบียนเ ช่น ข้อมูลประวัตินักศึกษา หลักสูตร  และค่ า ใ ช้จ่ าย เป็นต้น ส่ วนที่  2  เป็นระบบ 
การลงทะเบียนโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนที่สร้างไว้ และส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่เป็นรายงานในการลงทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษานั้นๆ Application Software นี้ สร้างขึ้นด้วยภาษา Visual Basic 6.0 ซึ่งสามารถสร้าง
การเ ช่ือมต่อกับผู้ ใ ช้แบบกราฟิก (Graphic User Interface) ให้มีความง่ายต่อการใช้งาน 
ของผู้ใช้และใช้ MS-Access 97 เป็นฐานข้อมูล ระบบนี้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบลงทะเบียน และสอบถามผลการ
เรียนด้วยตัวเองผ่านเครือข่าย Internet ผ่านทาง Web site ของมหาวิทยาลัยเกริก โดยส่งจากเครื่องลูกข่าย 
(Client) ไปยั งแม่ข่าย (Server) ที่ เก็บฐานข้อมูล ไว้  จากการทดลองใช้ระบบโดยกลุ่มผู้ ใ ช้ 
คือเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและนักศึกษาจ านวน 30 คน พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยในการท างานด้านการ 
ลงทะเบี ยนและสอบถามผลการเรี ยน ให้มีความสะดวกรวด เร็ ว  ระบบนี้ จึ ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท างานด้านการลงทะเบียนและสอบถามผลการเรียนได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป [4] 

  สุวัฒน์ บันลือ (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบงานลงทะเบียนเรียนในสถาบัน 
การศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยใช้ซอฟต์แวร์ทูล ประเภทฟรีแวร์ ระบบที่พัฒนานี้เป็นการท างานแบบ 
ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ ท่ีท างานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ ได้เลือกใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ 
(Linux) ระบบการจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรมอาปาเช่เว็ปเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมภาษาเพิร์ล เป็นซอฟต์แวร์
ทูล และในส่วนของไคลเอนต์ ที่ครอบคลุมการท างานเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนอย่างครบถ้วน จากการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ โดยผู้เช่ียวชาญด้วย วิธีการประเมินแบบ Black-Box พบว่าระบบงานนี้มีประสิทธิภาพใน
ระดับดี และสามารถท่ีน าไปประยุกต์ใช้งานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [5] 
   ไอรดา เจนจิตราวงศ์  (2541) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และระบบอินทราเน็ตส าหรับงานทะเบียนประมวลผลการศึกษา โดยใช้งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา งาน
บริการ การศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรณีศึกษาในการวิจัย เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์
ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับความต้องการของผู้ใช้ จากนั้น จึงออกแบบและพัฒนาระบบใหม่โดยใช้
ไมโครซอฟต์แอกเซสในการพัฒนาฐานข้อมูลรวมทั้งต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูล 
ระบบอินทราเน็ตพัฒนาเป็นระบบที่ท างานภายใต้ระบบปฏิบัติการ Windows. NT. โดยมี Internet Information 
Server เป็นตัวให้บริการเว็บ และใช้โปรแกรม Active Server Page ในการเขียนโปรแกรมส าหรับติดต่อกับ
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ฐ า น ข้ อ มู ล เ ว็ บ  ผ ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร วิ จั ย ไ ด้ แ ก่  ต้ น แ บ บ ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
และระบบอินทราเน็ต ระบบฐานข้อมูล ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความซ้ าซ้อนและความไม่สอดคล้องของข้อมูล โดยมี
โปรแกรมประยุกต์ ส าหรับการค านวณประมวลผลที่มีประสิทธิภาพแบบ Graphic User Interface ช่วย อ านวย
ความสะดวกในการท างานให้กับ เจ้ าหน้ าที่  ซึ่ งส่ งผลให้ งานบริ การการศึ กษาสามารถประกาศผล  
การศึกษาและออกเอกสารด้านการศึกษาได้ถูกต้องและรวดเร็วข้ึน [6] 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันวิจยัและพัฒนา ผู้วิจัยประยุกต์ใช้หลักการ SDLC 
(Software Development Life Cycle) [7] ในการออกแบบและพฒันาระบบ ซึ่งมรีายละเอียดดังต่อไปนี ้

   
ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 3.1 Problem Understanding 
      ผู้วิจัยท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของระบบงานเดิมที่ใช้ในสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากในการจัดเก็บเ อกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงาน รวมไปถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากในการติดตามสถานะของการของบประมาณ   
                        จุดประสงค์ของการศึกษาความเป็นไปได้ก็คือ การก าหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่า 
การพัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่าย  
และเวลาน้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีความเป็นไปได้ ทางเทคนิคและบุคลากร ซึ่ง
ปัญหาทางเทคนิคก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือเก่าๆ ถ้ามี รวมทั้งเครื่ องคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์ด้วย นอกจากนั้นควรจะให้ความสนใจว่าผู้ใช้ระบบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
ความเห็นของผู้บริหารด้วยและต้องวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้เรื่องค่าใช้จ่าย รวมทั้งเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 
และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
  ซึ่งจากปัญหาที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา คือ ผู้ปฏิบัติงานมีความยุ่งยากในการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับระบบงาน รวมไปถึงนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีความยุ่งยากในการติดตามสถานะของการของบประมาณนั้น 
ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับหน่วยงานเพื่อใช้ในการจัดการข้อมู ลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารต่างๆ 
เหล่านั้นโดยใช้ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน 
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เครือข่าย (Client) ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้ทั้งการจัดเก็บเอกสาร 
ในรูปแบบดิจิตอล และสามารถติดตามสถานะของการของบประมาณได้อีกด้วย 
 3.2 Analysis 
      จากการศึกษาปัญหาและความต้องการระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัย 
สามารถระบุความต้องการของผู้ใช้และประยุกต์เป็นการท างาน ซึ่งระบบประกอบไปด้วยผู้ใช้ 2 ระดับ ได้แก่ นักวิจัย 
(Researcher) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) รายละเอียดความต้องการในระบบมีดังนี้ 
    3.2.1 นักวิจัย 
  - นักวิจัยสามารถด าเนินการจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย เช่น การสมัครเป็นนักวิจัย และการแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัวของนักวิจัยได้ 
      - นักวิจัยสามารถด าเนินการยื่นโครงการวิจัยและติดตามผลหรือสถานะของการขออนุมัติโครงการ  
  - นักวิจัยสามารถค้นหาผลงานวิจัย และประวัติของนักวิจัยท่านอ่ืน ๆ ได้ 
  3.2.2 ผู้ดูแลระบบ 
    - ผู้ดูแลระบบสามารถด าเนินการจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย เช่น การสมัครเป็นนักวิจัย การแก้ไข
ข้อมูลส่วนตัว และการลบข้อมูลนักวิจัย ได้ 
  - ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานะของการยื่นขออนุมัติโครงการได้ 
  - ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเอกสารโครงการวิจัย เพื่อปิดโครงการวิจัยได้ 
 3.3 Design System 
      ขั้นตอนต่อไปเป็นการน าความต้องการของระบบมาก าหนดเป็นการท างานของระบบ ซึ่งผู้วิจัยใช้  
หลักการออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุในการออกแบบระบบการท างานของระบบโดยภาพรวมของระบบแสดงโดยใช้  
 Usecase Diagram มีดังต่อไปนี ้

 
ภาพที่ 2 Usecase Diagram ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

  รายละเอียดของแต่ละ Usecase Diagram มีดังต่อไปนี ้  
  - Register ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัยต้องสมัครสมาชิกของระบบเพื่อใช้งานเสมอ 
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  - Edit Researcher Profile ผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัยสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ ซึ่งการท างานใน 
ยูสเคสนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้สมัครสมาชิกเท่านั้น 
  - Manage Research Profile ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูลนักวิจัย 
  - Present Research Proposal นักวิจัยสามารถน าเสนอโครงร่างโครงการวิจัยผ่านระบบ 
  - Approve Research Proposal ผู้ดูแลระบบจะตรวจดูรายการงานวิจัย น าเสนอต่อที่ประชุมเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติและน าผลการอนุมัติแจ้งให้นักวิจัยรับทราบ 
  - View Research Approve นักวิจัยสามารถติดตามผลการพิจารณาโครงการวิจัยผ่านระบบ 
  - Trace Research Progress ผู้ดูแลระบบจะตดิตามสถานการณด์ าเนินโครงการวิจัยภายหลังที ่
โครงการได้รบัการอนุมตัิ การตดิตามจะแสดงสถานการณ์วิจยัตั้งแตเ่ริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
  - Search Research ผู้วิจัยสามารถค้นหาผลงานวิจัยของนักวิจัยคนอื่น ๆ ได้ 
 3.4 Development 
      ผู้วิจัยพัฒนาระบบโดยใช้ภาษา Yii PHP Framework และด าเนินออกแบบคลาสไดอาแกรม 
และฟังก์ชันการท างานตามวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นอกจากนั้นยังใช้ภาษาโปรแกรมประเภทอื่น ๆ ได้แก่ 
Java Script, CSS และ Boot Strap โดยในขั้นตอนการพัฒนาระบบผู้วิจัยได้สร้างระบบบนเครื่องแม่ข่ายจ าลองที่ 
ถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Appserve เมื่อพัฒนาเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยทดสอบ 
ระบบเบื้องต้นโดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Unit test ทดสอบฟังก์ชันการท างานก่อนน าระบบไปติดตั้ง 
บนระบบเครือข่าย  
 3.4 Testing and Evaluation 
      หลังจากทดสอบระบบเบื้องต้น ผู้วิจัยน าระบบไปติดตั้งบนระบบเครือข่ายและท าการทดสอบระบบ 
โดยให้ผู้ใช้ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบฟังก์ชันการท างานกับความต้องการของผู้ใช้ โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งาน
ระบบ จ านวน 30 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยขั้นตอนการตรวจสอบ  
โดยผู้ใช้ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ เป็นแบบสอบถาม 5 ระดับ (Likert Scale) โดย
ก าหนดช่วงคะแนนดังน้ี 
   คะแนน 4.50 – 5.00 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด 
   คะแนน 4.00 – 4.49 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ มาก  
   คะแนน 3.50 – 3.99 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
   คะแนน 2.50 – 3.49 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ น้อย 
   คะแนน 1.00 – 2.49 ผู้ใช้มีความพึงพอใจระดับ น้อยท่ีสุด 
  ในการก าหนดข้อค าถามในการวิจัยผู้วิจัยได้ก าหนดให้การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ แบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ [9]  
   ด้านที่ 1 ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
   ด้านที่ 2 ด้านการใช้งานได้ตามฟังก์ชันของระบบ (Functional Test) 
   ด้านที่ 3 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
   ด้านที่ 4 ด้านความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)  
     ผลการประเมินจะถูกน ามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐานรายละเอียด 
สูตรที่ใช้ในการค านวณมีดังนี ้[10] 
 
 
 
  ค่าเฉลี่ย คือผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด ค านวณได้จากสูตรดังนี้  
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  เมื่อ      คือ  ค่าเฉลี่ย  

          คือ  ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด  
         คือ  จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 
         ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการวัดการกระจายที่นิยมมาก สามารถน าไปใช้ได้มากในการวิจัย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานคือรากท่ีสองของค่าเฉลี่ยของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน ค านวณได้จากสูตรดังนี้ 
 

                                        S =  
        

   
 

 
เมื่อ  S  คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       คือ  คะแนนแต่ละตัว  
       คือ  ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
       คือ  จ านวนคะแนนในกลุ่ม  
    Σ  คือ  ผลรวม 

 3.5 Implementation 
      ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยน าระบบไปตดิตั้งเพื่อใช้งานจริง โดยระหว่างการติดตั้งได้ก าหนดให้มีการประเมนิ 
ระบบทุก ๆ ปี เพื่อน าความต้องการหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบให้ดีและตรงกับ 
ความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งข้ัน 
 3.6 Maintenance 
      การบ ารุงรักษาระบบจะด าเนินการไปพร้อม ๆ กับขั้นตอนการประเมินระบบโดยผู้ใช้ และผู้วิจัย
ปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบทุกปีเพื่อรองรับเทคโนโลยีเว็บไซต์รูปแบบใหม่และเพื่อให้การท างานทั้งหมดของโปรแกรม
สามารถด าเนินต่อไปได้ 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยการพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศของส านักวิจัยและพัฒนา ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ผลลัพธ์ของโปรแกรม และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานซึ่งจัดอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระบบ 
รายละเอียดผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
 4.1 ระบบจัดการสารสนเทศของส านักวิจัยและพัฒนา  
                     ระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาประกอบไปด้วยหน้าเว็บไซต์ จ านวน 20 หน้า ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนา 
ให้ตรงกับความต้องการของระบบท่ีวิเคราะห์ ตัวอย่างการท างานของระบบท่ีถูกพัฒนาขึ้นมีดังนี้ 
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 4 หน้าจอค้นหางานวิจัยในส่วนผู้ใช้ที่เป็นนักวิจัย 
 

 
ภาพที่ 5 หน้าจออนุมัติงานวิจัยในส่วนผู้ดูแลระบบ 
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 4.2 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบจัดการสารสนเทศของส านักวิจัยและพัฒนา 
      เมื่อน าระบบที่พัฒนาไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ และให้ท าแบบประเมินความพึงพอใจ 
กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นเพศชาย จ านวน 10 คน และเพศหญิงจ านวน 20 คน น าผลจาก การ 
ประเมินไปวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลลัพธ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงในรูปแบบ 
กราฟดังน้ี 
 

 
 

ภาพที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวม 
 

     จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านความง่ายต่อ  
การใช้งาน (Usability) ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมาคือ ด้านการใช้งานได้ตามฟังก์ชันของ 
ระบบ (Functional) ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 และ ด้านตรงความต้องการของผู้ใช้ระบบ ในระดับ 
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ตามล าดับ 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การพัฒนาระบบจัดการสารสนเทศของส านักวิจัยและพัฒนาประกอบไปด้วยผู้ใช้ระบบ 2 ดับ ได้แก่ 
ผู้ดูแลระบบ และนักวิจัยซึ่งจัดเป็นผู้ใช้ทั่วไป ระบบการท างานหลัก คือ การส่งโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัย 
และการรายงานผลความคืบหน้าการวิจัย การวิเคราะห์และออกแบบใช้หลักก ารโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อ 
พัฒนาฟังก์ชันการท างานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา 
PHP ทั้งนี้เพื่อให้เข้ากับระบบงานเดิมที่อยู่ ระบบท่ีพัฒนาขึ้นถูกทดสอบโดยผู้พัฒนาและผู้ใช้ ในขั้นตอนการทดสอบ 
ของผู้พัฒนาจะพิจารณาฟังก์ชันการท างานเป็นหลัก เมื่อน าระบบไปทดสอบโดยให้ผู้ใช้ประเมินความพึงพอใจ พบว่า 
ผู้ใช้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าระบบมีความง่ายต่อการใช้งาน สามารถลดกระบวนการการน าเสนอโครงร่างวิจัย  
ได้จริง เนื่องจากกระบวนงานจริงมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลาในแต่ละกระบวนการมาก ประก อบกับ 
การมีระบบติดตามความก้าวหน้าของโครงการผ่านระบบจะช่วยลดปัญหาความล้มเหลวของโครงการได้ ดังนั้นระบบ
ที่พัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการงานวิจัย อย่างไรก็ตามการน าระบบไป
ใช้ในระยะแรกอาจต้องท าควบคู่กับระบบงานเดิมที่ต้องใช้เอกสาร และปรับปรุงพัฒนาการท างานตามที่ผู้ใช้งานให้
ข้อเสนอแนะเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพ 
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ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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Efficiency Comparison of Reducing Dimension of Input Data Between Combine, Separate 
and Mix Channel of EMG’s Features Extraction Technique to Identify Hand Movement 
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บทคัดย่อ 
 การเก็บข้อมูลคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเพื่อจ าแนกรูปแบบการเคลื่อนไหว จ าเป็นต้องเก็บข้อมูล
ปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความล้าช้าในการประมวลผล รวมถึงอาจมีข้อมูลที่เป็นคลื่นสัญญาณรบกวนแทรกมากับ
ข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการลดปริมาณการน าเข้าข้อมูลและเลือกคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่ต้องการ โดยใน
การวิจัยนี้ได้น าตัวอย่างข้อมูลคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อของการเคลื่อนไหวมือ 6 รูปแบบจากฐานข้อมูล UCI 
ก่อนการสกัดคุณลักษณะข้อมูลมีจ านวน 5,000 คุณลักษณะ จากนั้นใช้วิธีวีทูเอ็ม-เอสวีดี (V2M-SVD feature 
extraction) มาสกัดคุณลักษณะของข้อมูลส าหรับการลดปริมาณของข้อมูล แล้วท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของข้อมูลน าเข้า 3 รูปแบบ คือ แบบรวมช่องสัญญาณ แบบแยกช่องสัญญาณ และแบบผสม พบว่าจ านวน
คุณลักษณะที่ได้หลังการสกัดคุณลักษณะมีจ านวน 71 100 และ 171 ตามล าดับ และใช้อัลกอริทึมในการจ าแนก
ประเภท 2 อัลกอริทึมส าหรับวัดประสิทธิภาพข้อมูลน าเข้าพบว่าอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest 
Neighbour) ให้ค่าความถูกต้องของการจ าแนกที่ 80.66% 86.83% และ 87.33% ตามล าดับ และอัลกอริทึมซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน(Support Vector Machine) ให้ค่าความถูกต้องของการจ าแนกที่ 84.66% 87.83% และ 
90.33% ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: คลื่นสัญญาณไฟฟ้ากลา้มเนื้อแบบผิวสัมผัส, การสกดัคุณลักษณะ, การเคลื่อนไหวมือ, อัลกอริทึมเพื่อน
บ้านใกล้สุด, ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
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ABSTRACT 
 Data Collection of Electromyography for movement of classification. Need to collect 
large amounts of data but the result was a slow process. This information is subject of noise 
signal with data. Therefore, it must reduce the amount of data and a special feature selection of 
the desired information. In this research, the sample data electromyography signal in motion for 
six forms from UCI databases. Before 5000 features a number of feature extraction data extracted 
feature data with V2M-SVD feature extraction and then compare the effectiveness of three 
different formats of input channels as well. Separate channel and mixed with K-Nearest 
Neighbour and Support Vector Machine. the number of feature after feature extraction amounted 
to 71 100 and. 171 respectively to the accuracy of classification by algorithms neighbors close at 
80.66%, 86.83% and 87.33% respectively and the accuracy of the classification with algorithm 
support vector machines to 84.66%. 87.83% and 90.33% respectively. 
 
Keywords: sEMG, feature extraction, hand-movement, k-NN, SVM 

 
1. บทน า 

  การใช้งานคลื่นสัญญาณไฟฟ้าจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลคลื่นสัญญาณมาจ านวนหนึ่ง หากการประมวล
ข้อมูลแต่ละครั้งใช้ข้อมูลที่มีปริมาณมาก จะส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล นอกจากนี้ข้อมูลที่มีลักษณะ
เป็นคลื่นสัญญาณยังสามารถมีคลื่นสัญญาณรบกวน (noise) ต่าง ๆ ปะปนมากับข้อมูลได้ ซึ่งท าให้เกิดข้อผิดพลาดใน
การประมวลผลได้อีกด้วย  ดังนั้นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้วยการลดจ านวนคุณลักษณะ (feature 
reduction) สามารถท าได้ 2 วิธีคือ การเลือกคุณลักษณะของข้อมูลที่ต้องการ (feature selection) และการแปลง
คุณลักษณะของข้อมูล (feature extraction)   
 ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของข้อมูลน าเข้า ท่ีได้รับการสกัดคุณลักษณะของข้อมูลด้วยการใช้
วีทูเอ็มเอสวีดี (V2M-SVD) ในลักษณะต่างๆ แล้วใช้อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุดและซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ใน
การจ าแนกประเภทข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การลดมิติของข้อมูลคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและอัลกอริทึมท่ีใช้ในการวัดประสิทธิภาพการจ าแนก สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้ Payman และคณะ[1] ได้เสนอการเปรียบเทียบอัลกอริทึมในการจ าแนกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 5 
อัลกอริทึมคือ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support Vector Machines : SVM) ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree : 
DT) เพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbour : k-NN) การวิเคราะห์จ าแนกประเภทเชิงเส้น (Linear 
Discriminant Analysis:LDA) และเบย์ (Bayes) โดยผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลจากมากสุดไปหา
น้อยสุด คือ LDA k-NN SVM DT และ Bayes  Yao Zhang และคณะ[2] ได้เสนออัลกอริทึมที่ใช้ในการจ าแนก
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสที่ใช้ในการเคลื่อนไหวของมือ ด้วยการรวมอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
และขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม (Genetic-Algorithm : GA) ซึ่งผลลัพธ์ของการจ าแนกโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 85% จิรพงศ์ [3] 
ได้เสนอ Neighborhood Componets Analysis (NCA) ซึ่งมีการค านวณโดยการวัดระยะทางเช่นเดียวกับการ
จ าแนกข้อมูลแบบเพื่อนบ้านใกล้สุดเป็นขั้นตอนวิธีที่ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดในการจ าแนกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อขา 
Yotsapat และคณะ[4] ได้เสนอรูปแบบการน าข้อมูลเข้าด้วยแยกช่องสัญญาณคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัส
ก่อนการสกัดคุณลักษณะของข้อมูลด้วยวิธีวีทูเอ็มเอสวีดีให้ผลการจ าแนกท่ีดีกว่าข้อมูลก่อนการสกัดคุณลักษณะและ
ลดจ านวนคุณลักษณะของข้อมูลที่มีอยู่เดิมจาก 6000 คุณลักษณะ เป็น 50 คุณลักษณะ   
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3. วิธีการวิจัย 
3.1 ที่มาของข้อมูลงานวิจัย 
 ชุดข้อมูลงานวิจัยที่ใช้เป็นข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล UCI [5] เป็นข้อมูลที่เก็บคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
กล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสในการเคลื่อนไหวของมือ 6 รูปแบบ ซึ่งมีรูปแบบดังนี้  Spherical Tip Palmar Lateral 
Cylindrical Hook ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 การเคลื่อนไหวของมือ 6 รูปแบบ (ที่มา: [1]) 

 
ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ชุดข้อมูลที่เก็บจากผู้เข้าร่วมการทดลองคนเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ข้อมูลประกอบด้วยคลื่น
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสจ านวน 3 วันติดต่อกัน แต่ละวันจะเก็บคลื่นสัญญาณไฟฟ้าแบบผิวสัมผัส
บริเวณ ในแต่ละรูปแบบจะเก็บ 100 ครั้งต่อ 1 ช่องสัญญาณ จ านวน 2 ช่องสัญญาณ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
แต่ละครั้ง 5 วินาที บริเวณที่เก็บคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ คือ Flexor Capri Ulnaris and Extensor Capri 
Radialis, Longus and Brevis  
 
3.2 เทคนิคการสกัดคุณลักษณะของข้อมูล 
 ในงานวิจัยนี้ได้ใช้เทคนิคการสกัดข้อมูลด้วยวิธีวีทูเอ็มเอสวีดี (V2M-SVD feature extraction) เป็น
เทคนิคการแปลงข้อมูลจากข้อมูลเวกเตอร์เป็นข้อมูลเมกทริกซ์ โดยค านวณมิติของข้อมูลได้ดังสมการที่ (1) 
 

จ านวนมิติของข้อมูล      ความยาวของข้อมูลเวกเตอร์   (1) 

 
ข้อมูลเวกเตอร์จะถูกน ามาเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปของเมกทริกซ์โดยการตัดข้อมูลเวกเตอร์ตามจ านวนมิติของข้อมูลเพื่อ
มาขึ้นแถวใหม่ แล้วท าไปจนครบความยาวของข้อมูลเวกเตอร์ ส าหรับข้อมูลแถวสุดท้ายที่ว่างจะถูกเติมด้วยค่าศูนย์
เมื่อได้ข้อมูลในรูปแบบเมทริกซ์แล้ว จะถูกน าเข้าอัล กอริทึมการแยกค่าแบบเดี่ยว (Singular Value 
Decomposition : SVD) หลังการเข้าอัลกอริทึมจะได้ข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์กลับมา 
 
3.3 กระบวนการสกัดคุณลักษณะของข้อมูลในแต่ละรูปแบบ 
 รูปแบบของข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของข้อมูลเข้า มี 3 รูปแบบคือ 1. แบบรวมช่องสัญญาณ ข้อมูล
คลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสช่องสัญญาณที่ 2 จะถูกน ามารวมต่อเข้ากับช่องสัญญาณที่ 1 ก่อนถูกสกัด
คุณลักษณะของข้อมูล 2. แบบแยกช่องสัญญาณ ข้อมูลคลื่นสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสแต่ละ
ช่องสัญญาณจะถูกน าไปสกัดคุณลักษณะของข้อมูลแล้วจึงน ามารวมกันในภายหลัง 3. แบบผสม จะเหมือนกับ
รูปแบบที่ 2 แต่จะรวมข้อมูลในรูปแบบรวมช่องสัญญาณเข้าไปด้วย ดังแสดงในภาพท่ี 2 
 

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 1 และข้อมูลช่องสญัญาณที่ 2  ่  V2M-SVD feature extraction ช่ ข้อมูลน าเข้ารูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 2 รูปแบบของข้อมูลน าเข้า 
 
3.2 อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด 
 อัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด (K-Nearest Neighbour : k-NN) มีหลักการ คือ การใช้ข้อมูลเดิมในการ
อ้างอิงข้อมูลที่เข้ามาใหม่โดยใช้วิธีการวัดระยะห่างของข้อมูลจ านวน k ตัว ข้อมูลที่เข้ามาใหม่ใด ๆ จะถูกเลือกให้เป็น
ประเภทของข้อมูลในกลุ่มข้อมูลที่มีระยะที่อยู่ใกล้เป็นจ านวนที่มากท่ีสุด ดังแสดงในภาพที่ 3 
  

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 1  

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 2  

 ่  V2M-SVD feature extraction 

 ่  V2M-SVD feature extraction 
 ่ ข้อมูลน าเข้ารูปแบบที่ 2 

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 1 และข้อมูลช่องสญัญาณที่ 2 

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 1  

 ่  ข้อมูลช่องสัญญาณที่ 2  

 ่  V2M-SVD feature extraction 

 ่  V2M-SVD feature extraction 

 ่  V2M-SVD feature extraction 

 ่ ข้อมูลน าเข้ารูปแบบที่ 3 
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ข้อมูลกลุ่มที่ 1  ข้อมูลกลุ่มที่ 2  ข้อมูลใหม ่
ภาพที่ 3 การจัดกลุ่มของอัลกอรทิึมเพื่อนบ้านใกล้สดุ โดยให้คา่ k เท่ากับ 3 

 
3.3 อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 อัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (Support vector machine : SVM) มีหลักการ คือ การหาเส้น
ตัดแบ่งที่ดีท่ีสุดเพื่อใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มของข้อมูล โดยอาศัยข้อมูลทั้ง 2 กลุ่มที่อยู่ใกล้กับเส้นตัดแบ่งมากที่สุดใน
การค านวณ ซึ่งจะท าให้เกิดระยะมาร์จินของข้อมูลทั้ง 2 ด้าน ข้อมูลใดท่ีท าให้เกิดมาร์จินมากที่สุด จะถูกเรียกว่า ซัพ
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีน ในงานวิจัยนี้ได้ใช้โปรแกรม weka โดยได้ใช้อัลกอริทึม SMO [6] ที่มีพื้นฐานอัลกอริทึมของ
ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลกลุ่มที่ 1 ข้อมูลกลุ่มที่ 2 
  ซัพพอร์ตเวกเตอร์ของกลุ่มที่ 1 ซัพพอร์ตเวกเตอร์ของกลุ่มที่ 2 

 
ภาพที่ 4 การแบ่งกลุ่มของอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน 

 
3.4 การวัดประสิทธิภาพของการจ าแนกข้อมูล 
 ในการวิจัยนี้ได้วัดประสิทธิภาพของการจ าแนกประเภทโดยใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ (K-fold cross- 
validation) รวมกับอัลกอริทึมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งก าหนดใช้ 10-fold cross- validation และวัดค่าความ
ถูกต้อง (Accuracy) 
 

ผลการวิจัย 
4.1 จ านวนของคุณลักษณะของข้อมูล 
 จ านวนของคุณลักษณะของข้อมูลก่อนการสกัดคุณลักษณะมีจ านวน 5000 คุณลักษณะ ซึ่งหลังจากสกัด
คุณลักษณะตามรูปแบบที่กล่าวข้างต้น ท าให้รูปแบบข้อมูลเข้าที่ 1 2 และ 3 มีจ านวนคุณลักษณะของข้อมูลที่ 71 
100 และ 171 คุณลักษณะ ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที่ 3 

   น  ดแ ่  
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ภาพที่ 3 การเปรยีบเทียบจ านวนคุณลักษณะในแตล่ะข้อมลูน าเข้า 

 
4.2 การเลือกค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมเพื่อนบ้านใกล้สุด 
 ในการทดลองด้วยอัลกอริทึม k-NN กับข้อมูลน าเข้าทั้ง 3 รูปแบบโดยก าหนดค่า k ที่ 3 5 7 และ 9 
ค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมคือ ค่า k เท่ากับ 5 โดยที่ให้ค่าความถูกต้องในการจ าแนกข้อมูลกับข้อมูลน าเข้าที่ 3 สูงถึง 
79% ดังแสดงในภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ค่าพารามิเตอร์ทีแ่ตกต่างกันของ k-NN ในวันท่ี 1 

 
 
 
4.2 การเลือกค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึมซัพพอร์ตเวกเตอร์แมนชีน 
 ในการทดลองด้วยอัลกอริทึม SMO กับข้อมูลน าเข้าทั้ง 3 รูปแบบโดยก าหนดค่าความซับซ้อน 
(Complexity) ที่ 1 10 100 และ 1000 และฟังก์ช่ันเคอร์เนล (kernel function) ที่น ามาทดสอบมีด้วยกัน 2 เคอร์
เนล คือ polynomial kernel และ RBF kernel โดยใช้ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม ผลการทดลองปรากฏว่า 
ค่าพารามิเตอร์ที่ดีที่สุด คือ ค่าความซับซ้อนท่ี 1000 และฟังก์ช่ันเคอร์เนลเป็น RBF kernel  
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้ค่าพารามิเตอร์ทีแ่ตกต่างกันของ SMO ในวันท่ี 1 

 
4.3 ผลลัพธ์ของการจ าแนกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 
 ในการทดลองได้ใช้ข้อมูลที่เก็บจากผู้เข้ารับการทดลอง 1 คนเป็นเวลา 3 วัน ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามาสกัด
คุณลักษณะของข้อมูลใน 3 รูปแบบ คือ ข้อมูลรูปแบบที่ 1 สกัดคุณลักษณะของข้อมูลแบบรวมช่องสัญญาณ ข้อมูล
รูปแบบที่ 2 สกัดคุณลักษณะของข้อมูลแบบแยกช่องสัญญาณ ข้อมูลรูปแบบที่  3 สกัดคุณลักษณะของข้อมูลแบบ
ผสม โดยการน าผลลัพธ์ของข้อมูลรูปแบบที่ 1 และข้อมูลรูปแบบที่ 2 มารวมกัน ซึ่งผลลัพธ์ในการจ าแนกด้วย k-NN 
และ SMO ดังแสดงได้ในตารางที่ 1 
  
ตารางที่ 1 ผลลัพธ์ของการจ าแนกคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ 
 ข้อมูลวนัที่ 1 ข้อมูลวนัที่ 2 ข้อมูลวนัที่ 3 

kNN  
Acc. (%) 

SMO  
Acc. (%) 

kNN  
Acc. (%) 

SMO  
Acc. (%) 

kNN  
Acc. (%) 

SMO  
Acc. (%) 

ข้อมูลรูปแบบที่ 1 73.16 79.66 78.00 85.5 80.66 84.66 
ข้อมูลรูปแบบที่ 2 75.16 83.16 85.33 91.16 86.83 87.83 
ข้อมูลรูปแบบที่ 3 79.00 83.16 85.66 91.66 87.33 90.33 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบข้อมูลเข้าน าที่ได้รับการสกัดคุณลักษณะของข้อมูลคลื่น
สัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบผิวสัมผัสในการเคลื่อนไหวมือ 6 รูปแบบด้วยวิธีวีทูเอ็มเอสวีดี ท าการเปรียบเทียบ
ด้วยกัน 3 รูปแบบคือ รูปแบบรวมช่องสัญญาณ รูปแบบแยกช่องสัญญาณ และรูปแบบผสม แสดงให้เห็นว่าข้อมูล
น าเข้ารูปแบบผสมให้ผลการจ าแนกด้วยวิธี k-NN และ SMO ที่ดีกว่า โดยให้ค่าความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูล
รูปแบบผสมสูงกว่าข้อมูลรูปแบบรวมช่องสัญญาณ 4%-6% โดยประมาณและสูงกว่าข้อมูลรูปแบบแยกช่องสัญญาณ 
1%-2% โดยประมาณ     
 

เอกสารอ้างอิง 
 [1] Payman Azaripasand และคณะ. Classification of ADLs Using Muscle Activation Waveform  
 Versus Thirteen EMG Features, 22nd Iranian Conference on Biomedical Engineering(ICBME),  
 2015. 
[2] Yao Zhang และคณะ. The impact of sEMG feature weight on the recognition of similar  
 grasping gesture. International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM),  
 2016. 
[3] จิรพงศ์ มานิตย์. ขั นตอนวิธีแบบอัฉริยะส าหรับปรับลดจ านวนมิติของสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื อแบบพื นผิว  
 โดยใช้การเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
 ธนบุรี, 2554.  
[4] Yotsapat Ruangpaisarn และคณะ. sEMG Signal Classification Using SMO Algorithm and  
 Singular Value Decomposition. 7th International Conference on Information Technology and  
 Electrical Engineering (ICITEE), 2015. 
[5] Christos Sapsanis และคณะ, sEMG for Basic Hand movements Data Set,  สืบค้นจาก 
 https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/sEMG+for+Basic+Hand+movements 
[6] John C. Platt. Sequential Minimal Optimization:A Fast Algorithm for Training Support  
 Vector Machines. Microsoft Research, 1988. 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

235 

เครื่องต้นแบบประตูเปิด-ปิดที่กั นทางรถไฟแบบไร้สายควบคุมอัตโนมัติ  
 

Prototype of Wireless Automatic Railway Gate Control 
 

จักรพนธ์ อบมา*1 เอกพล ขันสาลี2 พรพรหม สร้อยนาค2 กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี2  

Jagraphon Obma*1, Ekkapol Khansalee2, Phornprom Soynak2, Krisanapong punsri2  

 
*1สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน วิทยาเขตขอนแก่น 

2สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

*ที่อยู่ E-mail jagraphon.ob@rmuti.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการน าเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบประตูเปิด -ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบไร้
สายที่ควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ท างานร่วมกับระบบการส่งข้อมูลแบบไร้สายและอุปกรณ์รับรู้แบบ
วัดระยะทางในการวัดทดสอบอุปกรณ์รับรู้ทั้ง 3 ช้ิน ที่ระยะทาง 10 เซนติเมตร ถึง 410 เซนติเมตร มีค่าความ
ผิดพลาดในการวัดระยะทางเฉลี่ย 4.7 เซนติเมตรอุปกรณ์รับรู้ทั้ง 3 ช้ินถูกติดตั้งเข้ากับไมโครคอนโทรลเลอร์และ
อุปกรณ์สื่อสารแบบไร้สายเพื่อสร้างเป็นชุดเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้แบบไร้สายและท างานร่วมกับชุดควบคุมประตูเปิด-
ปิดที่กั้นส าหรับการทดสอบเครื่องต้นแบบได้ติดตั้งให้ชุดเครือข่ายอุปกรณ์รับรู้แบบไร้สายมีระยะห่างจากชุดประตู
เปิด-ปิดที่กั้น 250 เมตร เพื่อสาธิตการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของรถไฟก่อนรถไฟจะผ่านทางข้ามทางรถไฟ โดยผล
การทดสอบเครื่องต้นแบบสามารถเปิด-ปิดเครื่องก้ันได้อย่างสมบูรณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ 
 

ค าส าคัญ: ประตูกั้นทางรถไฟ, เครือข่ายอุปกรณ์รับรู้แบบไร้สาย, อุปกรณร์ับรู้แบบอัลตราโซนิก, 
ไมโครคอนโทรเลอร ์
 

ABSTRACT 
 This paper presents a design and implementation of a wireless automatic railway gate 
control system. The system is controlled by microcontrollers and wireless sensor networks that 
are installed the ultrasonic sensor in the system to detect the trains and send the signal to close 
and open automatically the railway gate. The three ultrasonic sensors are tested to detect the 
distance of the desired object from 10 cm to 410 cm. The measured distance of the three 
sensors have average error of 4.7 cm. To demonstrate the wireless communication for controlling 
the gate, the distance between the gate and the two sensor networks are set to be 250 m. The 
gate can be completely closed and opened following the design.  
 

Keywords:  railway gate, wireless sensor network, ultrasonic sensor device, microcontroller 
 

1. บทน า 
 การขนส่งและโดยสารทางรางนั้นมีความส าคัญต่ออนาคตของประเทศไทย  ระบบโครงสร้างพื้นฐานก้าว
ไกล สู่ใจประชารัฐ (2559) ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
2558-2565 ได้กล่าวถึงการพัฒนาและปฏิรูประบบขนส่งทางรางเป็นหนึ่งในการพัฒนาระบบด้านคมนาคมของ
ประเทศไทย เพื่อให้มีการขยายเส้นทางระบบขนส่งทางรางให้มีมากขึ้น และเป็นระบบรางคู่ตามแผน 5 ปีของ
ประเทศที่วางไว้  ระบบการขนส่งทางรางมีความปลอดภัยสูงแต่จ าเป็นที่ต้องเดินทางผ่านเขต ชุมชน หมู่บ้าน จาก



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

236 

ข้อมูลของศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารความปลอดภัยทางถนน (2557) พบว่าในประเทศไทยมีเครื่องกั้นทางตัดผ่านทาง
รถไฟทั้งประเทศ 2,517 จุด แต่ยังเกิดอุบัติเหตุกับทางตัดผ่านถึงร้อยละ 87 สาเหตุเนื่องจากบางแห่งไม่มีที่กั้นและ
สัญญาณเตือนทางตัดผ่านทางรถไฟ   
            การสร้างเครื่องกั้นทางรถไฟในจุดตัดผ่านเป็นทางเลือกหนึ่งของการลดอุบัติเหตุ การสูญเสียส าหรับชีวิต
และทรัพย์สิน โดยมีเทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีแตกต่างกันไป แต่เนื่องจากข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ต้องสั่งน าเข้าจาก
ต่างประเทศ   มีราคาสูง และไม่มีประสิทธิภาพตามที่ต้องการ นักวิจัยบางกลุ่มจึงคิดค้นท าต้นแบบ  Karthik 
Krishnamurthi และ คณะ (2015) สร้างต้นแบบเครื่องกั้นทางรถไฟแบบอัตโนมัติโดยใช้ตัวรับรู้แบบ IR วางไว้เป็น
จุดตั้งแต่จุดเริ่มให้ปิดไม้กั้นไปยังจุดให้เปิดไม้กั้นแต่เป็นเพียงแนวคิดท่ีสร้างแบบจ าลองขึ้นมา ต่อมา Krishna Shashi
และ คณะ (2014) ออกแบบและสร้างเครื่องกั้นทางรถไฟแบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์โดยวางตัว
รับรู้ไว้ก่อนทางตัดผ่านรถไฟเพื่อขับมอเตอร์ไม้กั้นให้เปิดท างานขึ้นได้ และปิดการท างานเมื่อผ่านตัวรับรู้ตัวหลัง เมื่อ
รถไฟหมดขบวน แต่ระบบดังกล่าวยังต้องมีการวางระบบซึ่งระยะทางของตัวรับรู้จะต้องอยู่ก่อนทางตัดผ่านรถไฟ ไม่
ควรน้อยกว่า 100 -500 เมตรซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยส าหรับความเร็วของรถไฟจนถึงทางตัดผ่าน ท าให้เกิดการ
พัฒนามากขึ้น Jitender Grover (2015) ได้พัฒนาเครือข่ายอานัติสัญญาณแบบไร้สายเพื่อให้สัญญาณรถไฟจากที่
หนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่งในระยะ 7-10 กิโลเมตร แต่เมื่อระยะทางมากขึ้นข้ามจังหวัดท าให้เครือข่ายมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น
และงบประมาณสูงตามไปด้วย   
            จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิจัยได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบประตูเปิด-ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบ
ไร้สายที่ควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ท างานท้ังระบบ  ท างานด้วยตัวรับรู้แบบวัดระยะเมื่อมีวัตถุเข้ามา
ใกล้ระยะที่ก าหนด แล้วส่งสัญญาณแบบไร้สายความถี่ 2.4 GHz ไปยังชุดควบคุมไม้กั้นเพื่อปิดประตูทางกั้น และมี
การตรวจสอบเมื่อรถไฟฟ้าผ่านหมดทุกขบวน ตัวรับรู้แบบวัดระยะทางตรวจสอบและส่งสัญญาณเพื่อเปิดประตู  โดย
ระบบนี้สามารถเป็นระบบควบคุมไร้สาย ราคาประหยัด ลดค่าใช้จ่ายการน าเข้าระบบเครื่องกั้นจากต่างประเทศ 
สามารถน าไปติดตั้งในหลายจุดที่ยังไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป         

 
2. วิธีการวิจัย 

           การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบประตูเปิด-ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบไร้สายที่ควบคุมอัตโนมัติ  แนวคิด 
คณะวิจัยได้คิดออกแบบงานวิจัยดังกล่าวจากทางถนนท่ีขนานทางรถไฟ ระยะทางไกลระดับหนึ่งที่รถไฟสามารถเฝ้า
ระวังจุดตัดดังกล่าวได้ คือ ระยะทาง 250 เมตร ไม่มีการติดตั้งระบบที่ยุ่งยาก เพื่อความสะดวกในการใช้งาน เน้น
การใช้ระบบสื่อสารแบบไร้สายเพื่อส่งข้อมูลวัตถุที่ผ่านไปยังชุดควบคุมเพื่อท าการปิดไม้กั้นและมีการตรวจสอบวัตถุ
ในขบวนสุดท้ายเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุแล้วสามารถส่งข้อมูลไปยังชุดควบคุมเพื่อท าการเปิดไม้กั้น ซึ่งออกแบบเปน็
ภาพรวมได้ดังภาพที่ 1  
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                                              -   
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                              -            
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1S

2S

3S

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบรวมเครื่องต้นแบบประตูเปดิ-ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบไรส้ายที่ควบคุมอัตโนมัต ิ

 
 การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบประตูเปิด-ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบไร้สายที่ควบคุมอัตโนมัติมีการ
ออกแบบอยู่ 2 ประเด็นหลักคือ ชุดอุปกรณ์และโปรแกรมการท างาน ในส่วนชุดอุปกรณ์การท างานคณะวิจัยเลือก
อุปกรณ์ที่มีขายตามท้องตลาด ราคาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพคณะผู้วิจัยได้สร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมการท างาน
โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ยี่ห้อ Atmel รุ่น ATMega328P และชุดส่งสัญญาณแบบไร้สาย NRF ความถี่ 2.4 GHz  
เพื่อรับส่งข้อมูลของอุปกรณ์รับรู้วัดแบบอัลตราโซนิกแยกการควบคุมออกเป็น 3 ชุด อธิบายการท างานของอุปกรณ์ 
ดังภาพที่ 2 (A) คือชุดตัวรับรู้แบบวัดระยะชุดที่ 1 และ 3  เพื่อท าการตรวจสอบวัตถุเข้าและออกจากอุปกรณ์รับรู้วัด
แบบอัลตราโซนิก และส่งสัญญาณไปยังชุดตัวรับรู้แบบวัดระยะชุดที่  2  โดยรับข้อมูลจากชุดที่ 1 เพื่อท าการควบคุม
มอเตอร์ใหเ้ปิดไม้กั้นและรับข้อมูลจากชุดที่ 3 เพื่อปิดไม้กั้นออกแบบดังภาพที่ 2 (B) 
 

                      
                        ภาพที่ 2 (A)                                                    ภาพที่ 2 (B) 
 

ภาพที่ 2(A) ชุดตัวรับรู้แบบวัดระยะชุดที่ 1 และ 3   เพื่อท าการตรวจสอบวัตถุเข้าและออก  
ภาพที่ 2(B) ชุดตัวรับรู้แบบวัดระยะชุดที่  2  และรับข้อมูลจากชุดที่ 1 และ 3 เพื่อท าการควบคุมมอเตอร์เปดิ-ปิด    

ส่วนท่ี 2 คือโปรแกรมควบคุมการท างานโดยภาพรวมของการท างานได้ออกแบบผังงานระบบโปรแกรม  ดัง
ภาพที่ 3 โดยท าการเขียนเงื่อนไงดังต่อไปนี้   
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- ชุดควบคุมที่ 1 ควบคุมตัวรับรู้ตัวท่ี 1 ท าการตรวจสอบเพื่อจับวัตถุ รถไฟ วิ่งเข้ามาในตัวรับรู้ วนไปเรื่อยๆ 
และเมื่อตัวรับรู้ตรวจสอบเจอรถไฟหรือวัตถุวิ่งเข้า จะท าการส่งสัญญาณแบบไร้สายไปหาชุดที่ 2   

- ชุดควบคุมที่ 2 รับสัญญาณแบบไร้สายจากชุดที่ 1 เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของไม้กั้นโดยใช้มอเตอร์ 
กระแสตรง มีการตรวจสอบการเปิดไม้กั้นว่าสมบูรณ์หรือไม่ ตัวรับรู้ตัวชุดที่ 2 มีการตรวจสอบวัตถุออกระยะที่ 1  

- ชุดควบคุมที่ 3 ตรวจสอบรถไฟหรือวัตถุออกระยะที่ 2 และส่งสัญญาณกลับมายัง ชุดควบคุมที่ 2 เพื่อปิด
ไม้กั้นทางรถไฟและส่งสัญญาณเพื่อการกลับคืนระบบเพื่อรับการผ่านของวัตถุครั้งต่อไป 

 
ภาพที่ 3การออกแบบแผนผังการท างานของโปรแกรมการท างาน 

           คณะวิจัยได้ท าการทดลอง 2 รูปแบบคือ ตัวรับรู้วัดระยะแบบอัลตราโซนิกท าการทดสอบแบ่งช่วงละที่ 20 
เซนติเมตรโดยเริ่มจากตั้งแต่ระยะ 10 - 410 เซนติเมตรเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการวัดระยะวัตถุผ่านระยะใดมี
เสถียรภาพมากท่ีสุด โดยน าตัวรับรู้ทั้งชุดที่ 1 , 2 และ 3 มาท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานดังภาพที่ 4 
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ภาพที4่ การทดสอบการวดัระยะของตัวรับรู้ทั้ง 3 ชุดเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างาน 
 
            ต่อมาคือการทดสอบการท างานทั้งระบบแบบอัตโนมัติ โดยมีระยะห่างของชุดควบคุมที่ 1 (S1)  ชุด
ควบคุมที่ 2 (S2) ชุดควบคุมที่ 3 (S2) โดยมีระยะห่างจากชุดควบคุมที่ 2 (S2) ระยะห่างด้านละ 250 เมตร ส่งข้อมูล
แบบไร้สาย ดังภาพที่ 5 และ 6 เพื่อท าการทดสอบระยะการท าการ เสถียรภาพของตัวรับรู้ และการเปิด-ปิดมอเตอร์
แบบกระแสตรงสามารถท างานตามเงื่อนไงท่ีต้องการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การทดสอบระบบเปิด-ปิดไม้กั้นท้ังระบบ โดยตัวรับรู้ระยะห่าง 250 เมตร 

อุปกรณ์ตัวรบัรู้ที่ 1 (S1) ไม้กั นเปิด-ปิดทางรถไฟ และ  
อุปกรณ์ตัวรับรู้ท่ี 2 (S2) 

อุปกรณ์ตัวรบัรู้ที่ 3 (S3) 

250 เมตร 250 เมตร 
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                              (A)                                                                (B) 
 

ภาพที ่6 การทดสอบจริงในระยะ 250 เมตร ท้ังชุดตัวรบัรู้ (A) และ (B) 
 

3. ผลการวิจัย 
 การทดสอบตัวรับรู้วัดระยะแบบอัลตราโซนิกสามารถตรวจสอบวัตถุได้ โดยการทดสอบตัวรับรู้ทั้ง 3 ตัวมี
ระยะ 21 ช่วง ช่วงละ 20 เซนติเมตร โดยเริ่มต้นจาก 10 - 410 เซนติเมตรผลการทดสอบตัวรับรู้ตัวที่ 1 มีค่ามีค่า
ความผิดพลาดเฉลี่ย 4.809 เซนติเมตรคิดเป็น 2.72%  ต่อมาตัวรับรู้ตัวที่ 2  มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 4.333 
เซนติเมตรคิดเป็น 2.52% และต่อมาตัวรับรู้ตัวที่ 3  มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 4.952 เซนติเมตรคิดเป็น 4.03%  โดย
ค่าเฉลี่ยความผิดพลาดของตัวรับรู้ทั้ง 3 ชุดทั้งหมด คิดเป็น 3.09 % แสดงดังภาพที่ 7 โดยบางระยะมีการตรวจสอบ
ผิดพลาดสูงถึง 18 เซนติเมตร คณะวิจัยจึงต้องเลือกระยะที่เหมาะสมในการท างานของเง่ือนไขการตรวจสอบการ
เปิด-ปิดมอเตอร์แบบกระแสตรงท่ีมีเสถียรภาพมากท่ีสุด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 การทดสอบค่าความผิดพลาดในตัวรับรู้ ตัวที่ 1 , 2 และ 3 จากระยะ 10 - 410 เซนติเมตร  
โดยบางเป็น 21 ช่วง ช่วงละ 20 เซนติเมตร 

 
        ระยะตัวรับรู้ที่คณะวิจัยได้น ามาใช้งานเพื่อท าตามเง่ือนไขให้ท างานเปิด-ปิดมอเตอร์แบบกระแสตรง คือช่วง 
30 - 110 เซนติเมตร โดยเป็นช่วงระยะที่เริ่มตรวจสอบวัตถุตามระยะของความกว้างรถไฟ ท าการตรวจสอบและ
ท างานใน 5 ช่วง ช่วงละ 20 เซนติเมตร 30 - 110 เซนติเมตร ผลการทดสอบตัวรับรู้ตัวท่ี 1 มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 
1.80 เซนติเมตรคิดเป็น 2.87 % ต่อมาตัวรับรู้ตัวที่ 2 มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 1.8 เซนติเมตร คิดเป็น 2.87 %    
และต่อมาตัวรับรู้ตัวที่ 3 มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ย 3.00 เซนติเมตรคิดเป็น 4.47 %   ดังภาพที่ 8  
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ภาพที ่8 การทดสอบค่าความผิดพลาดในตัวรับรู้ ตัวที่ 1 , 2 และ 3 ระยะในเงื่อนไขการเปิด-ปิดมอเตอร์กระแสตรง 
คือ 30 - 110 เซนติเมตร โดยบางเป็น 5 ช่วง ช่วงละ 20 เซนติเมตร 

 
                 ต่อมาเป็นผลการทดสอบการท างานเปิด-ปิดที่กั้นทั้งระบบ โดยมีระยะห่างของชุดควบคุมที่ 1 (S1)  
ชุดควบคุมที่ 2 (S2) ชุดควบคุมที่ 3 (S2) โดยมีระยะห่างจากชุดควบคุมที่ 2 (S2) ระยะห่างด้านละตั้งแต่ 50, 100, 
150, 200, 250 และ 300 เมตร ทดสอบการเช่ือมต่ออุปกรณ์และสั่งให้มีการส่งการท างานเปิดและปิด ระยะละ 10 
ครั้ง โดยสังเกตจากการท างานท้ังระบบ โดยผลการทดลองสามารถท างานได้ทุกครั้งตามระยะที่ก าหนด ตามตารางที่ 
1 โดยระยะทางสูงสูดที่ท างานได้มีเสถียรภาพคือ 250 เมตร และเมื่อทดสอบในระยะทาง 300 เมตร อุปกรณ์ไม่มี
เสถียรภาพในการเชื่อมต่อจึงท าให้การส่งข้อมูลเพื่อสั่งการเปิด-ปิด ไม่ดีเท่าที่ควร     
  
                     ตารางที่ 1 เป็นการแสดงการทดสอบการท างานการเปิด-ปิด ตามระยะที่ก าหนด 

ระยะของ
อุปกรณ์ (เมตร) 

การท างานของอุปกรณ์
ศูนย์กลาง S2 เพื่อควบคุม 

มอเตอร ์
ทดสอบ 10 ครั้ง 

50 10 
100 10 
150 10 
200 10 
250 10 
300 4 

 
 

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบประตูเปิด -ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบไร้สายควบคุม
อัตโนมัติ โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมระบบการท างาน  การออกแบบการท างานใช้ตัวรับรู้วัดระยะแบบอัลตรา
โซนิก 3 ชุด โดยชุดท่ี 1 (S1) และ 3 (S3) เป็นชุดตรวจจับวัตถุตั้งแต่วัตถุเข้าจนวัตถุออก ส่งข้อมูลแบบไร้สายมายัง 
ชุดที่ 2 (S2) เป็นชุดรับข้อมูลและควบคุมมอเตอร์แบบกระแสตรงเพื่อเปิด-ปิดไม้กั้น   
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               ผลการทดสอบในส่วนของตัวรับรู้แบบอัลตราโซนิก วัดระยะได้ตามที่ต้องการโดยมีค่าความผิดพลาดอยู่
ที่ไม่เกิน 5%  แต่เมื่อน ามาใช้งานในระยะที่ท างานคือ 30 - 110 เซนติเมตร มีค่าความผิดพลาดเฉลี่ยอยู่ท่ีไม่เกิน 4%  
ยังสามารถท างานได้ตามเงื่อนไขการปิด-เปิดทีต่้องการได้  
               ต่อมาคือผลการทดสอบการท างานเปิด-ปิดที่กั้นทั้งระบบ โดยมีระยะห่างของชุดควบคุมที่ 1 (S1)  ชุด
ควบคุมที่ 2 (S2)  ชุดควบคุมที่ 3 (S2) โดยมีระยะห่างจากชุดควบคุมที่ 2 (S2) โดยระยะทางสูงสุดที่ท าได้คือ 250 
เมตร มีการเช่ือมต่ออุปกรณ์และท างานตามจ านวนครั้งที่ทดสอบอย่างสมบูรณ์ ส่วนระยะทางที่ขยายเพิ่มขึ้นอีก 50 
เมตรเป็น 300 เมตรเมื่อทดสอบเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้จ านวน 4 ครั้งจากจ านวน 10  ครั้งท่ีท าการเชื่อมต่อ    
                จากผลการทดสอบทั้ง 2 รูปแบบ คือ การทดสอบเสถียรภาพระยะการท างานของตัวรับรู้  กับการ
ท างานท้ังระบบของงานวิจัยนี้ สรุปและอภิปรายได้ว่ามีความเป็นไปได้ในการสร้างประตูเปิด-ปิดที่กั้นทางรถไฟแบบ
ไร้สายควบคุมอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ควบคุมระบบการท างาน ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ทั่วไปที่มีขาย
ตามท้องตลาดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสร้างอุปกรณ์เครื่องกั้นให้กับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีจุดตัดทางรถไฟ
เป็นหลายพันแห่ง  แต่ในส่วนค่าความผิดพลาดนั้นข้ึนอยู่กับคุณภาพอุปกรณ์ที่ใช้งาน การรบกวนจากสภาพแวดล้อม  
ระยะวัตถุท่ีไม่ต้องการให้อ่านแต่มีการอ่านวัตถุเกิดขึ้น  ความถี่การในส่งสัญญาณข้อมูลแบบไร้สายความถี่ 2.4 GHz 
ซึ่งบริเวณการทดสอบมีการใช้งานในระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย (WLAN)  อย่างหนาแน่นท าให้เกิดการรบกวนได้
ง่าย เพิ่มเติมการออกแบบสายอากาศความถี่ 2.4 GHz ที่มีประสิทธิภาพรับ-ส่งแบบทิศทาง การตรวจสอบวัตถุท่ีตาม
ระยะที่ก าหนดมีความคลาดเคลื่อน บางช่วงระยะไม่สามารถตรวจสอบได้ต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้งานดีที่สุด  
และอุปกรณ์ชุดนี้สามารถพัฒนาไปถึงการเช่ือมโยงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการควบคุมสถานีต่อสถานี
ที่มีระยะทางไกลได้ โดยคณะวิจัยจะน าข้อมูลดังกล่าวมาแก้ไขเพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีประสิทธิภาพงานต่อไป     
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บทคัดย่อ 

 กล้องได้เข้ามามีบทบาทในการท างานร่วมกับเครื่องจักรกล หุ่นยนตม์ากขึ้น โดยเฉพาะงานท่ีต้องการ
ติดตามวัตถุกล้องจะเป็นเซนเซอรส์ าคัญที่ถูกเลือกมาใช้ เพราะสามารถน าภาพมาวเิคราะห์โดยไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์
กับวัตถุที่สนใจท าให้ไมม่ีผลกระทบใดๆเข้าไปรบกวนระบบเดิม ฐานกล้องจะถูกติดกับมอเตอรเ์พื่อให้กล้องหมุน
ติดตามวัตถุ ดังนั้นต าแหน่งการหมุนของกล้องต้องมีความสัมพันธ์กบัการเคลื่อนที่ของวัตถุ โดยบทความนี้ใช้วิธีการ
ควบคุมการหมุนของมอเตอรด์้วยวิธีการควบคุมแบบพีไอดี โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงป้อนไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด 7 โวลต ์จากผลการทดสอบพบว่า เมื่อวัตถุเคลื่อนออกจากจดุโฟกัสในการจับภาพ กล้องจะหมุนตามและ
พยายามให้วัตถุกลับมายังจดุโฟกัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการใช้งาน เนื่องจากบอร์ดมีขนาดเล็ก ราคาถูก 
07’เหมาะสมกับงานท่ีมีพื้นท่ีจ ากดั  
 
ค าส าคัญ: ระบบวิช่ัน ตัวชดเชยแบบปรับค่า การควบคุมต าแหน่ง  
 

ABSTRACT 
 Vision camera has increasingly played the important roles in machinery and robots. 
Specially, these vision sensors are used for object tracking task which can analyze the images 
without installing any devices within the interested target area and non disturbance in the 
interest system as well. The camera is attached for the motor to rotate the camera and tracks so 
the rotating position of the camera must have associated with the movement of objects and the 
subject when the subject moves. The 7V DC motor is used for the implementation.  
Apparently, when an object moves away from the focal point of capture, the camera 
will effectively trace the object and try to give back to the focal point. It is not 
complicated to use, according to the size of the board, inexpensive and appropriate 
for small operation. 
 
Keywords: vision system, adaptive compensation, position control 
 

1. บทน า 
ระบบวิช่ันไดม้ีการใช้งานแพร่หลายมากข้ึนในงานอุตสาหกรรม เพราะผลของสัญญาณภาพ ลดปญัหาการ

ติดตั้งเซนเซอร์เข้ากบัวัตถุท่ีต้องการติดตาม และสญัญาณภาพยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวเิคราะห์ท าให้
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ทราบปัญหาที่เกดิขึ้นในงานได้ ในงานติดตามต าแหน่งวัตถุจึงนิยมใช้กล้องมาจับสญัญาณการเคลื่อนที่ของวัตถุ 
เพราะวัตถุท่ีตดิตามอาจมีขนาดเลก็ติดตั้งเซนเซอรไ์ดล้ าบาก และเซนเซอร์ที่ติดตั้งอาจท าให้พฤติกรรมของวัตถุนั้น
เปลี่ยนไป การเฝ้าตดิตามวัตถุต าแหน่งการหมุนของกล้องจ าเป็นต้องมีความ สมัพันธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพราะ
ฐานกล้องยึดตดิกับมอเตอร์เพื่อใหก้ล้องหมุนติดตามวัตถเุมื่อวัตถุมีการย้ายต าแหน่ง กล้องจะท าการแปลงต าแหน่งที่
อยู่ของวัตถุจากสัญญาณภาพให้อยู่ในรูปพิกัด และส่งสญัญาณให้กับตัวประมวลผล ได้วิเคราะห์และส่งสัญญาณไปที่
ตัวควบคุมให้จ่ายก าลังให้มอเตอรห์ันตามวัตถุ  

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 การควบคุมแบบพีไอดีได้รับความนิยมและแพร่หลาย ซิกเลอร์และนิโคลส์ [1942]ได้เสนอการปรับค่าตัว
ควบคุมพีไอดี หลังจากนั้นได้น าวิธีการดังกล่าวประยุกต์กับงานควบคุมต่างๆ Mohammad and al-mashhadani 
[2013] ได้วิจัยเกี่ยวกับการใช้ พีไอดีในการควบคุมต าแหน่งกล้องใน อากาศยานไร้คนขับ (UAV) โดยการทดลองจาก
ผลการจ าลองด้วยโปรแกรม MATLAB พบว่า เมื่อใช้ PID เข้าร่วมท างานกับระบบ ท าให้ระบบมีประสิทธิภาพ และ
ข้อมูลไม่มีการสูญหายเมื่อกล้องมีการเคลื่อนที่  Junqin Lin [2015] ควบคุมการบินของบอลบินได้ขนาดเล็ก โดยใช้
กล้องร่วมกับ วิธี Kalman filter ในการวัดและท านายต าแหน่งเพื่อรักษาระดับการบินให้คงที่ และใช้ PID ในการ
ควบคุมการบินผลการทดสอบระบบมีประสิทธิภาพและรักษาต าแหน่งการบินได้ N.G. Adar and R. Kozan [2016] 
ได้ปรับปรุง PID ให้เหมาะสมกับแขนกล ซึ่งวิธีการควบคุมดังกล่าวมีประสิทธิภาพเป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อนถ้าเทียบกับ
วิธีการอื่น Di Tan, Chao Lu, Xueyi Zhang[2016] ใช้การควบคุมพีไอดีแบบสองลูป เพื่อควบคุมล้อรถ ท าให้รถมี
เสถียรภาพในการเคลื่อนที่ Linhuan Zhang[2016]  โดยจะใช้ระบบวิช่ันในการติดตามรถคันหน้าเพื่อเก็บเกี่ยวผล
ทางการเกษตร และใช้ PID เพื่อรักษาระยะห่างของรถ ผลปรากฏว่ารถคันหลังสามารถตามรถคันหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้ การควบคุมดังกล่าวสามารถเลือกให้เป็นแบบ PI หรือ PD เพื่อให้เหมาะสมกับงานได้อีก
ด้วย 
 

3. วิธีการวิจัย 
การท างานของระบบ จะใช้กล้องตรวจสอบต าแหน่งท่ีอยู่ของลูกบอลเมื่อต าแหน่งของวัตถุมีการ

เปลี่ยนแปลง กล้องจะส่งสัญญาณให้กับระบบควบคุม ระบบควบคมุจะท าการประมวลผลค่าระยะการหมุนของ
มอเตอร์ แล้วสั่งให้หมุนฐานกล้องเพื่อลดค่าความผิดพลาดและปรับวตัถุมายังต าแหน่งโฟกสั  ดังนั้นระบบจะ
ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 1. ระบบจริงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2. กล้อง 3. ตัวควบคุม  
 

 
ภาพที ่1 แผนภาพการท างานของระบบควบคมุ 

 
 1. ระบบจริงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ต าแหน่งที่ก าหนดไว้จะเป็นสัญญาณอินพุต ( )refX  และ
ต าแหน่งการหมุนของมอเตอร์ที่ติดกับฐานกล้องจะเป็นสัญญาณเอาท์พุต ( )X t ไปควบคุมระบบตามที่ก าหนดไว้ 
 2. กล้อง ท าหน้าที่รับ – ส่งสัญญาณ เมื่อวัตถุออกจากต าแหน่งจุดโฟกัสของกล้องจะส่งสัญญาณไปยัง
ตัวประมวลผลเพื่อเพ่ิมก าลังให้หมุนตามวัตถุ 
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b 0.043 /N m s rad 

I
20.074 .kg m

tK 321.3 10 /x N m A

aL
30.63 10 H

aR 2.96

bK
318.2 10 /x V s rad 

(1)

2 2 2( )
2

pd
Kb K s

s s s
s I

 


     (2)

3. ตัวควบคุม ตัวประมวลผลเมื่อได้รับสญัญาณค่าความผดิพลาดจากกล้องตัวควบคุมจะท าการหมุน
ฐานกล้องให้หมุนไปตามวัตถุ พบวา่เป็นระบบอันดับ 1   (type-1)   ซึ่งมีทรานเฟอร์ฟังก์ช่ัน 

 

 
( )

( )( )

t

a a t b

K
G s

s L s R Is b K K


  
 

 
ตารางที่ 1. ตารางเอกลักษณ์ของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสตรง 

Parameter Value  

  คือโมเมนต์ความเฉื่อย 

  คือค่าคงที่ของแรงบิด 

  คือความเหนี่ยวน าของอาร์เมเจอร ์

  คือความหน่วง 

  คือความต้านทานของอาร์เมเจอร ์

  คือค่าคงที่ของ Electromotive Force 

 

เมื่อ LT    คือแรงบิดที่เปลี่ยนแปลง ( . )N m  , ai     คือกระแสไฟฟ้าของอาร์เมเจอร์ ( )A ,    คือความเร็ว

รอบ ( / )rad s , aV   คือความต่างศักย์ของอาร์เมเจอร์ ( )V , bV   คือความต่างศักย์ back emf ( )V  
 

   ค่าความผิดพลาดเมื่อเทียบกับสญัญาณอ้างอิงจะเท่ากับศูนย์ ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงเลือกใช้ระบบควบคมุ
แบบพีไอดี โดยทั่วไปตัวควบคมุแบบพีไอด[ี3] สามารถอธิบายไดด้้วยสมการ  

 
       
 

 
 
 
  
ระบบมีคา่ความหน่วง 0.81  ที่ความถี่ธรรมชาติ 3.76  เรเดียน/วินาที  โดย พิจารณา iK จากระบบมี
ความนิ่งเมื่อเข้าสู่สภาวะสมดลุ 
 

1.05, 0.48, 0.02p i dK K K    
 
3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดสอบการประมาณค่าท่ีเปลีย่นไปของมอเตอร์ประกอบด้วย 1. มอเตอร์
ไฟฟ้ากระแสตรง 2.กล้อง Pixy CMUcam5  3. ลูกบอล  4. บอร์ดประมวลผล Arduino Uno 

การทดสอบการจับต าแหน่งของวัตถุจะพิจารณาการเคลื่อนที่ของลูกบอลแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี

( ) i
c p d

K
G S K K s

s
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กรณีที่ 1 ลูกบอลเคลื่อนที่  ‘ 
กรณีที่ 2 กล้องหมุนท าให้ลูกบอลเคลื่อนออกจากจุดโฟกสั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2 อุปกรณ์ในการทดลอง 
 

เมื่อลูกบอลเลื่อนออกนอกจุดโฟกัสบนเฟรมกล้อง กล้องจะส่งสัญญาณไปให้บอร์ดควบคมุเพื่อประมวลผล
ให้มอเตอร์หันไปตามวัตถุลูกบอล ข้อจ ากัดในการทดสอบการเคลื่อนที่ของกล้องจะพิจารณาการเคลื่อนท่ีของลูกบอล
อยู่ระหว่างต าแหน่ง [-8,8] ซม. กล้องจะอยู่ห่างจากวัตถุ 12 ซม. และลูกบอลมรีัศมีขนาด 2.5 ซม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 กล้องท าการจับวัตถ ุ
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4. ผลการวิจัย 
หัวข้อน้ีจะแสดงผลการทดสอบประสิทธิภาพของตัวควบคุม แบบพีไอดีเพื่อให้กล้องหมุนตามวัตถุโดย

พิจารณาการจ่ายก าลังของตัวควบคุมและค่าความผิดพลาดเมื่อวัตถอุอกจากจุดโฟกัสของกล้อง 
4.1 กรณีที่ 1 ลูกบอลเคลื่อนที่ จับลูกบอลให้เคลื่อนที่เลื่อนออกจากจุดโฟกัส เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ

ของตัวควบคุมต้องเพิ่มก าลังเพื่อให้กล้องหมุนตามวัตถ ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 ตัวควบคุมจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีที ่1 

 
เมื่อลูกบอลเคลื่อนทีต่ัวควบคุมจะเพิ่มก าลังให้กับระบบเพื่อให้กล้องหมุนตามวตัถุจนกระทั่งลูกบอลอยูท่ี่

จุดโฟกัสก าลังในการจ่ายไฟจะคงที่เพ่ือให้คงสถานะของลูกบอลให้อยู่ที่ต าแหน่งโฟกัสของกล้อง 
 
4.2 การลดค่าผิดพลาดในกรณีที1่ จะเกิดความผิดพลาดเมื่อลูกบอลเคลื่อนออกจากจุดโฟกัสของกล้องดังนี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่5 การลดค่าความผิดพลาดของระบบกรณีที่ 1 
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เมื่อลุกบอลอยู่ห่างจากจุดทีโ่ฟกัสไว้ค่าความผดิพลาดจะมากข้ึนตัวควบคุมจะบังคับให้กล้องหมุนตามวตัถุ
เพื่อลดความผิดพลาดลงจนค่าความผิดพลาดมีค่าเป็นศูนย์หรือวัตถอุยู่ท่ีต าแหน่งท่ีโฟกัสไว้ 

 
4.3 กรณีที่ 2 กล้องหมุนท าให้ลูกบอลเคลื่อนออกจากจดุโฟกัส จะเกิดความผดิพลาดเมื่อกล้องขยับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 ตัวควบคุมจ่ายก าลังไฟฟ้าในกรณีที ่2 

 
เมื่อมีแรงมากระท าท าให้กล้องหมนุ ตัวควบคุมจะพยายามเพิม่-ลดก าลัง เพื่อให้ลูกบอลกลับมาอยูต่ าแหน่ง

จุดโฟกัสของกล้องเหมือนเดิมแล้วจะคงก าลังไว้เพื่อรักษาให้วัตถุคงต าแหน่งโฟกัส 
 
4.4 การลดค่าผิดพลาดในกรณ2ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่7 การลดค่าความผิดพลาดของระบบกรณีที่ 2 
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 เมื่อมีความผิดพลาดเกดิขึ้นตัวควบคุมพยายามลดค่าความผิดพลาดโดยการสั่งกล้องให้หมุนจนกว่าวัตถุ
กลับมายังต าแหน่งโฟกัสโดยค่าความผิดพลาดจะค่อยๆลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการทดลองทั้ง 2 กรณี ภาพที่ 4 และ ภาพท่ี 6 เมื่อวัตถุไม่ได้อยู่ต าแหน่งโฟกัสของกล้องตัวควบคุม
จะเพิ่ม-ลดก าลัง เพื่อให้กล้องหมุนตามวัตถุจนกว่าวัตถุจะกลับมาอยู่ที่จุดโฟกัส เมื่อพิจารณาการลดค่าความ
ผิดพลาดจากภาพที่ 5 และ ภาพที่ 7  การควบคุมแบบ PID เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลค่าความผิดพลาดไม่แกว่งมี
ประสิทธิภาพ แต่การตอบสนองช้าในช่วงเวลามีค่าความผิดพลาดค่าความผิดพลาดคงที่สักระยะก่อนจะลดค่าความ
ผิดพลาดนั้นลง เมื่อพิจารณาการเพิ่มก าลังของตัวควบคุมในขณะนั้น จะมีการเพิ่มก าลังการขับมอเตอร์อย่างต่อเนื่อง
แต่เนื่องจากก าลังขับยังไม่เพียงพอ มอเตอร์จึงหยดุนิ่งไปช่ัวขณะและเมื่อมอเตอร์เริ่มหมุนค่าความผิดพลาดจะค่อยๆ
ลดลงจนมีค่าเป็นศูนย์ซึ่งวัตถุจะอยู่ในต าแหน่งโฟกัสบนเฟรมกล้อง เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลค่าความผิดพลาดไม่แกว่ง
ระบบจะคงที่ จากผลการทดลองเมื่อพิจารณาผลการตอบสนองตัวควบคุมจะควบคุมให้กล้องหมุนตามวัตถุได้ตาม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการการควบคุมที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ออกแบบตัว
ควบคุมและเส้นทางการเคลื่อนที่ติดตามวัตถุด้วยอุปกรณ์วิช่ัน เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการท างานในการควบคุมต่อไป 
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ตัวแสดงผล 3 มิติแบบส่ีเหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 ใช้แอลอีดีชนิดอาร์จีบี 
8x8x8 RGB LED 3D Cubic Display 

สมศักดิ์  อภิรักษ์สมบัติ 
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ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการออกแบบและสร้างตัวแสดงผล 3 มิติ แบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 ใช้
แอลอีดีแบบอาร์จีบี วงจรขับใช้ชิพ PCA9635 ซึ่งเป็นชิพ I2C ที่สามารถขับแอลอีดีด้วยเทคนิคมอดูเลตความกว้าง
พัลส์ (PWM) 16 ช่องอิสระ จ านวน 32 ชิพ ท าให้ได้วงจรขับแอลอีดีแบบอาร์จีบี ขนาด 8x8 จุด จ านวน 2 ชุดขนาน
กันเพื่อเพิ่มอัตราการแสดงผล การควบคุมการแสดงผลและการกวาดถูกควบคุมโดยบอร์ดควบคุม Arduino M0 
PRO ข้อมูลการแสดงผลถูกส่งไปยังวงจรขับที่ใช้ชิพ PCA9635 ผ่านบัส I2C ในโหมดความเร็ว Fm+ (Fast mode 
plus) ที่ความเร็วประมาณ 1Mbps ผลการท างานท่ีได้ คือ ตัวแสดงผลสามารถท างานได้เป็นที่น่าพอใจ คุณภาพของ
เฉดสีที่แสดงอยู่ในระดับพอใช้ซึ่งข้ึนอยู่กับคุณภาพของแอลอีดีที่ใช้ 

ค าส าคัญ: ตัวแสดงผล 3 มิติ   ตัวแสดงผลแบบสีเ่หลีย่มลูกบาศก์   แอลอีดีแบบอาร์จีบ ี

 

ABSTARCT 

 This paper presents a design and constructs of 8x8x8 3D cubic display using RGB LED. 
Drive circuit use 32 chip of PCA9635, which is able to drive 16 LED channel independently with 
pulse width modulation techniques (PWM). These make a dual of 8x8 RGB LED drive circuit in 
parallel, which increase a display rate. Display and sweep control is controlled by the controller 
board Arduino M0 PRO. Displayed data is transmitted to the drive circuit (chip PCA9635) through 
the I2C bus at speed mode Fm + (Fast mode plus) at a speed of about 1Mbps. The working 
result of display is satisfactory. The quality of the colors displayed is fair, which depends on the 
quality of the RGB LED. 

Keyword: 3D Display, Cubic display, RGB LED 

1. บทน า 
ปัจจุบันน าเสนอข้อมูลของหน่วยงานหรือบริษัทต่างๆ สู่สาธารณะชนหรือกลุ่มเป้าหมายเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ตั้งแต่แบบธรรมดาพื้นๆ จนถึงการใช้เทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ เข้า
ช่วยซึ่งมักจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคสื่อนั้นๆ เมื่อจ ากัดขอบเขตของสื่อต่างๆ เหล่านี้ลงมาให้เหลือ
เฉพาะสื่อประเภทที่เป็นตัวแสดงผลประเภทใช้การเปล่งแสงโดยใช้หลอด LED จะพบว่า มีอยู่หลากหลายแบบ เช่น 
แผงแสดงผลแบบ 2 มิติ ซึ่งมักใช้ในการแสดงข้อความและภาพกราฟิกแบบง่ายๆ แสดงสีได้ตั้งแต่สีเดียวจนถึงหลายๆ 
สี  หรือ ตัวแสดงผลแบบใช้หลักการแสดงภาพจนติดตา หรือ POV (Persistence Of Vision) ซึ่งตัวแสดงผลติดตั้ง
บนทรงกระบอกท่ีก าลังหมุน เป็นต้น ตัวแสดงผลแบบหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ตัวแสดงผลแบบ 3 มิติ ได้แก่ ตัวแสดงผล
แบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ซึ่งเป็นตัวแสดงผลที่ใช้หลอด LED วางอยู่ท่ีต าแหน่งต่างๆ ภายในรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์โดย
ต าแหน่งที่วางมีลักษณะสมมาตร สม่ าเสมอ และมีระยะห่างเท่าๆ กัน จ านวน LED ที่ใช้จะแสดงให้เห็นถึงความ
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ละเอียดของภาพที่แสดง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นตัวแสดงผล 3 มิติ ตัวแสดงผล LED สามารถบังกันเองได้ 
ดังนั้น ถ้ามีการใช้จ านวน LED มากเพื่อเพิ่มความละเอียด ระยะห่างระหว่าง LED แต่ละหลอดต้องเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
หลีกเลี่ยงการบังกันและการรบกวนกันของแสง ดังนั้น ขนาดของสี่เหลี่ยมลูกบาศก์จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นตามไปด้วย 
ตัวแสดงผลแบบนี้สร้างประสบการณ์ใหม่และแปลกแก่ผู้สังเกตได้ เนื่อง LED อยู่ในต าแหน่ง 3 มิติจริงๆ เมื่อเทียบ
กับผู้สังเกต  

ถึงแม้ว่า ตัวแสดงผลแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์จะสามารถสร้างประสบการณ์แปลกใหม่แก่ผู้สังเกตได้ แต่ตัว
แสดงผลแบบนี้มีอุปสรรคในการสร้างค่อนข้างมาก เช่น การยึดให้ LED อยู่ในต าแหน่งต่างๆ ภายในสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์ซึ่งมักจะใช้วิธีการเดินสายลวดตัวน าที่มีความแข็งพอเป็นโครงร่างเพื่อให้ LED ทุกหลอดภายในสี่เหลี่ยม
ลูกบาศก์เชื่อมเกาะกับลวดตัวน าดังกล่าวในต าแหน่งท่ีก าหนด และวงจรขับจะใช้ลวดตัวน าต่างๆ ดังกล่าวในการขับ 
LED ที่อยู่ภายในลูกบาศก์ ถ้าใช้ LED สีเดียวการขึ้นโครงรูปดังกล่าวจะง่ายแต่ LED สีเดียวย่อมมีข้อจ ากัดมากในการ
สร้างความน่าสนใจในการแสดงผล การเปลี่ยนจาก LED สีเดียวมาเป็น LED แบบมี LED 3 หลอดที่ให้แสงที่เป็นแม่สี 
3 สีอยู่ภายในหรือท่ีเรียกสั้นๆ ว่า RGB LED จะท าให้ตัวแสดงผลสามารถแสดงลูกเล่นในเรื่องของเฉดสีที่แสดงได้ด้วย
ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้สังเกตได้มากกว่ามาก แต่การเปลี่ยนไปใช้ RGB LED จะต้องเพิ่มจ านวน
เส้นลวดตัวน าภายในลูกบาศก์มากกว่าเดิมอีกกว่า 3 เท่า ทั้งนี้เนื่องจากต้องใช้จ านวนสัญญาณมากขึ้นเพื่อขับ LED 
แบบ RGB นอกจากปัญหาในเรื่องการเดินลวดตัวน าภายในลูกบาศก์แล้ว เพื่อให้สามารถควบคุมเฉดสีของ LED แบบ 
RGB จ าเป็นต้องใช้วงจรขับที่ใช้เทคนิคการขับแบบมอดูเลตความกว้างพัลส์ หรือ PWM (Pulse Width 
Modulation) ซึ่งเป็นวงจรที่มีความซับซ้อนมากกว่าวงจรขับแบบเปิด/ปิดธรรมดาทั่วไป  

นอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คุณภาพของ LED แบบ RGB และจ านวน LED ที่ใช้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง ปัญหา
พื้นๆ ที่พบเห็นส าหรับ RGB LED ที่มีคุณภาพไม่ดีพอ คือ LED แต่ละหลอดให้เฉดสีและความสว่างที่ต่างกันซึ่งเมื่อ
น า LED ดังกล่าวมาต่อขึ้นรูปเป็นรูปลูกบาศก์จะสังเกตเห็นความไม่สม่ าเสมอของความสว่างได้ชัดเจน ตัวแสดงผล
แบบน้ีใช้จ านวน LED มาก เช่น ตัวแสดงเพียงขนาด 8x8x8 จะต้องใช้จ านวน LED มากถึง 512 หลอด ดังนั้น ถ้าใช้ 
LED แบบ RGB งบประมาณที่ใช้ส าหรับ LED เพียงอย่างเดียวย่อมมีค่าสูง ถ้าเลือกใช้ LED ที่มีคุณภาพจะใช้
งบประมาณสูงกว่านี้ ด้วยเหตุผลเชิงเทคนิคท าให้ขนาดของตัวแสดงผลแบบนี้มักจะเป็นตัวเลขจ านวนเท่าของ 2  
ได้แก่ 2  4  8  16  32 . . .  ดังนัน้ ส าหรับงานช้ินนี้ขนาดที่เหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปรวมถึงงบประมาณที่ใช้
จึงเลือกใช้ขนาด 8x8x8 

2. การออกแบบและการสร้าง 
ไดอะแกรมของระบบแสดงดังภาพที่ 2.1 แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.) โครง LED สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 

8x8x8 (8x8x8 LED Cubic) 2.) หน่วยขับ LED ขนาด 8x8 (8x8 LED Drive Unit) 3.) วงจรขับแผง LED ร่วม 8 
วงจร (8 Line Common Plan Drive) และ 4.) หน่วยตัวควบคุม (Controller Unit) มีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.1  ไดอะแกรมระบบของตัวแสดงผลแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 

2.1 โครง LED สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 (8x8x8 LED Cubic) 
LED สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 8x8x8 ประกอบขึ้นจากแผง LED ที่ต่อกันแบบเมทริกซ์ขนาด 8x8 

จ านวน 8 แผง ใช้ LED หมายเลข AL-L051RGBC/47-AL1 เป็น RGB LED แบบอาโนดร่วม (Common anode) 
เป็นหลอดกลมใส (Water clear) ขนาด 5 มม. LED ที่ประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 แสดงดัง
ภาพที่ 2.2 (ซ้าย) รวมจ านวนLED ทั้งหมด 512 หลอด เมื่อมองจากด้านบน สี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้จะประกอบด้วย
คอลัมน์ (แถวแนวตั้ง) จ านวน 64 คอลัมน์วางตัวในรูปเมทริกซ์ขนาด 8x8 แต่ละคอลัมน์ประกอบด้วย RGB LED 
จ านวน 8 หลอดวางตัวในแนวตั้งตามล าดับจากบนลงล่างเป็นระยะห่างเท่าๆ กัน โดยขา R G และ B ของ LED แต่
ละหลอดต่อเช่ือมกับลวดทองแดงแข็งแนวตั้ง 3 เส้น R G และ B ตามล าดับ ภาพที่ 2.2 (ขวา)  และเนื่องจาก LED 
ทั้ง 8 หลอดของทุกคอลัมน์ว่างตัวเป็นระยะเท่าๆ กันและเหมือนๆ กัน ดังนั้น เมื่อมองสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้ใน
แนวนอนจะมองเห็น LED ทั้งหมดจัดเรียงตัวเป็นช้ันๆ จ านวน 8 ช้ัน (แผง) โดยขาอาโนดร่วม (Common anode) 
ของ LED ทุกตัวในแต่ละชั้นจะถูกเช่ือมต่อเข้าด้วยกันเป็นขาร่วม C0 – C7 (ดูภาพที่ 2.1 ประกอบ) ส าหรับควบคุม
การติดดับของ LED ในแต่ละชั้น 
2.2 หน่วยขับ LED ขนาด 8x8 (8x8 LED Drive Unit) 

หน่วยขับ LED ขนาด 8x8 ท าหน้าที่รับข้อมูลแสดงผลที่ส่งจากหน่วยควบคุม (Controller unit) ผ่าน
ทางบัส I2C และสัญญาณควบคุมที่ส่งโดยตรงจากหน่วยควบคุม (Controller unit) เพื่อขับ RGB LED จ านวน 64 
หลอด  
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ภาพที่ 2.2 (ซ้าย) LED ที่ประกอบเป็นสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 และ (ขวา) ที่แต่ละคอลมัน์ของ LED 

ประกอบด้วยลวดตัวน าแข็ง 3 เสน้ส าหรับต่อเชื่อมร่วมกันของขา R G และ B ของ LED ทั้งหมดในคอลัมน์นั้นๆ 

หน่วยขับ LED ขนาด 8x8 นี้ประกอบขึ้นจากโมดูลขับแถวของ RGB LED ขนาด 8 หลอด จ านวน 8 โมดูล และ
เพื่อให้สามารถควบคุมการแสดงเฉดสีของ RGB LED แต่ละหลอดได้ วงจรขับทุกวงจรของโมดูลขับต้องมีคุณสมบัติ
การขับแบบมอดูเลตทางความกว้างของพัลส์ หรือ เรียกย่อๆ ว่า PWM (Pulse Width Modulation) โดยส าหรับใน
งานนี้เลือกใช้ชิพหมายเลข PCA9635 ซึ่งสามารถขับเอาท์พุตแบบ PWM จ านวน 16 เอาท์พุตแยกอิสระในการท า
หน้าที่นี้ โมดูลของวงจรขับ RGB LED ขนาด 8 หลอด แสดงดังภาพที่ 2.3 จากไดอะแกรมจะเห็นว่าใน 1 โมดูล
ประกอบด้วยวงจรขับ RGB LED ขนาด 8 หลอด จ านวน 2 ชุดท างานสลับกัน เรียกว่า ชุดขับคู่ (even drive) และ 
ชุดขับคี่ (odd drive) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการกวาดตัวแสดงผล ใน 1 ชุดจะใช้ชิพ PCA9635 จ านวน 2 ชิพ โดย
ใน 1 ชิพจะใช้ 12 เอาท์พุตจากทั้งหมด 16 เอาท์พุตเพื่อขับ RGB LED  จ านวน 4 หลอด (3 เอาท์พุต/1 RGB LED) 
มีสัญญาณ EN ส าหรับเปิดปิดโมดูล และสัญญาณ SEL เพื่อเลือกขับด้วยชุดขับคู่หรือคี่ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ถูกส่งตรง
มาจากหน่วยควบคุม (Controller unit) โมดูลขับท่ีประกอบแล้วแสดงในภาพที่ 2.3 (ซ้าย)  
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ภาพที่ 2.3  (ซ้าย) โมดูลขับ RGB LED แบบ PWM ขนาด 8 หลอด (2 ชุดขนาน) และ 

(ขวา) โมดูลขับ RGB LED ที่สร้างขึ้นและตดิตั้งในเครื่อง 

2.3 วงจรขับแผง LED ร่วม 8 วงจร (8 Line Common Plan Drive) 
วงจรขับแผง LED ร่วม ท าหน้าที่จ่ายกระแสไฟตรงที่เพียงพอให้แก่แผง LED ขนาด 8x8 ตัวแสดงผล

แบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นี้มีจ านวน 8 ช้ัน (แผง) ดังนั้น ต้องใช้วงจรขับทั้งหมดจ านวน 8 วงจร ตัวอย่าง 1 วงจรแสดง
ในภาพที่ 2.4  

 
ภาพที่ 2.4 วงจรขับแผง LED ร่วม 1 วงจร 

2.4 หน่วยตัวควบคุม (Controller Unit) 
หน่วยตัวควบคุม (Control unit) ใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลอาดุยโน (Arduino) รุ่น M0 

PRO ซึ่งใช้ชิพไมโครคอนโทรลเลอร์ ATSAMD21G18, 32-Bit ARM Cortex M0+  แต่ลักษณะส าคัญที่เลือกใช้ใน
งานนี้ คือ ฮาร์ดแวร์ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์สนับสนุนความเร็วในการสื่อสารอนุกรมแบบ I2C ถึงระดับ Hs-
mode (High speed mode)  หรือ 3.4 Mbps ท าให้สามารถส่งข้อมูลการแสดงผลไปยังโมดูลขับ RGB LED ซึ่งใช้
ชิพ PCA9635 ที่สนับสนุนความเร็วบนบัส I2C ในโหมด Fm+ (Fast mode plus) หรือที่ 1 Mbps ได้ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มอัตราการแสดงภาพบนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ (Cubic rate) ให้สูงขึ้นได้ ภาพที่ 2.5 แสดงบอร์ดควบคุม Arduino 
M0 PRO ที่ใช้ 
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ภาพที่ 2.5 บอร์ดควบคุม Arduino M0 PRO 

จากท้ัง 4 ส่วนท่ีกล่าวมา เมื่อประกอบและตดิตั้งร่วมกันแสดงดังภาพท่ี 2.6  

 
ภาพที่ 2.6 แสดงส่วนต่างๆ เมื่อประกอบเข้าด้วยกัน 

2.5 โปรแกรมควบคุม (Control program) 
โปรแกรมควบคุมพัฒนาขึ้นด้วยภาษาซี ไม่มีความซับซ้อน สิ่งที่ต้องค านึงคือการพยายามเพิ่มความเร็ว

ในการส่งข้อมูลจากบอร์ดควบคุมไปยังหน่วยขับ LED ขนาด 8x8 ซึ่งประกอบด้วยโมดูลขับ RGB LED จ านวน 8 
โมดูลผ่านบัส I2C ทั้งนี้เพื่อให้เวลาที่ใช้ไปในการส่งข้อมูลไปแสดงบน LED ครบ 1 ลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 น้อยที่สุด 
ซึ่งก็คือการเพิ่มอัตราการแสดงภาพบนตัวแสดงผลแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์นั่นเอง หรือ cubic rate ซึ่งส าหรับตัว
แสดงผลนี้มี 2 ประการ คือ  

1. การเพิ่มความเร็วในการสื่อสารบนบัส I2C ให้สูงเทียบเท่าความสามารถของชิพ PCA9635 ซึ่งอยู่ที่ 
โหมด Fm+ (Fast mode plus) หรือที่ความถี่สัญญาณนาฬิกาประมาณ 1 MHz และเนื่องจากโปรแกรมควบคุม
พัฒนาบน Arduino IDE และใช้ไลบรารี่ Wire มาตรฐานซึ่งสนับสนุนความเร็วของสัญญาณนาฬิกาบนบัส I2C ที่
โหมด standard หรือท่ีความเร็วเพียง 100kHz เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องใช้วิธีแก้ไข/ดัดแปลงไลบรารี่มาตรฐานภายใน
ไฟล์ Wire.h โดยเปลี่ยนค่าความถี่สัญญาณนาฬิกาของตัวแปร TWI_CLOCK จาก 100000 เป็น 2000000 

2. โมดูลขับ RGB LED ขนาด 8 LED ได้ออกแบบให้มีวงจรขับจ านวน 2 ชุดขนานกัน เรียกชุดขับคู่ 
และชุดขับคี่ ทั้ง 2 ชุดต้องท างานสลับกัน ชุดขับคู่ (even drive) ส าหรับขับ LED ช้ัน (แผง) หมายเลขคู่ (C0, C2, 
C4, C6) ชุดขับคี่ (odd drive) ส าหรับขับ LED ช้ัน (แผง) หมายเลขคี่ (C1, C3, C5, C7) โดยใช้ช่วงเวลาส าหรับการ
ค้างแสดงผลที่ช้ัน (แผง) ใดๆ ในการส่งข้อมูลการแสดงส าหรับช้ันถัดไป ดังไดอะแกรมเวลาในภาพที่ 2.7  
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ในส่วนของโปรแกรมไม่มีความซับซ้อนใดๆ เพียงควบคุมจังหวะการแสดงผลและการส่งผ่านข้อมูล
ให้เป็นไป   

 
ภาพที่ 2.7 ไดอะแกรมเวลาแสดงความสัมพันธร์ะหว่างการแสดงผลบน LED และการส่งผา่นข้อมูลไปยังโมดลูขับ 

RGB LED 

 
ภาพที่ 2.8 โฟลวการท างานของโปรแกรมควบคุม 

ตามไดอะแกรมเวลาในภาพที่ 2.7 ซึ่งจะไดผ้ังการท างานตามภาพที่ 2.8  
3.  ผลการทดสอบ 

เนื่องจากเป็นตัวแสดงผลที่ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ ดังนั้น ผลจึงจะแสดงในรูปของการแสดงผลดัง 
ภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 ภาพตัวแสดงผลขณะแสดงการเปลี่ยนเฉดสีที่เกิดจากการผสมจากแม่สีเพยีง 2 ส ี

4. สรุป 
ตัวแสดงผล 3 มิติแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นตัวแสดงผลที่สามารถใช้เพื่อการ

น าเสนอทั้งในลักษณะของรูปแบบการแสดงและการควบคุมเฉดสี รวมถึงการแสดงในลักษณะภาพเคลื่อนไหว ซึ่ง
สามารถสร้างประสบการณ์แก่ผู้สังเกตที่แตกต่างจากตัวแสดงผลแบบอ่ืนๆ ปัญหาที่พบ ได้แก่ 

1.) LED แบบ RGB ที่ใช้ยังมีคุณภาพไม่ดีนัก ท าให้ความสว่างและเฉดสี ของ LED แต่ละหลอดยังมีความ
แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะถูกขับด้วยเง่ือนไขเดียวกัน 

2.) ถ้าพัฒนาโปรแกรมควบคุมโดยอาศัยไลบรารี่มาตรฐานของ Arduino ไลบรารี่ดังกล่าวสนับสนุน
ความเร็วในการสื่อสารบนบัส I2C ที่มาตรฐาน 100 kbps ซึ่งต่ าเกินไป ท าให้ภาพที่แสดงเกิดการ
กระพริบ 

3.) การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการยังมีความยุ่งยาก เนื่องจากภาพที่แสดงมี
ลักษณะของ 3 มิติ ข้อมูลที่ใช้ในการแสดงจึงมีความซับซ้อน การจัดเตรียมข้อมูลจ าเป็นต้องมี
เครื่องมือช่วยเหลือ ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวข้อมูลที่ใช้ในการแสดงยิ่งมีความซับซ้อนและมากขึ้น 
โปรแกรมควบคุมที่พัฒนาขึ้นยังสนับสนุนได้ไม่ดี 

สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ ได้แก่ 
1.) เลือกใช้ LED แบบ RGB ที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
2.) พัฒนาระบบควบคุมโดยเปลี่ยนไปใช้วงจรควบคุมที่โปรแกรมบนอุปกรณ์ FPGA เนื่องจากมีความเร็ว

ในการท างานสูงกว่าระบบที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์  
3.) พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ท างานบนระบบปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกเพื่อช่วยจัดการ

ข้อมูลภาพที่ใช้แสดงบนตัวแสดงผลแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และ
สามารถเช่ือมต่อกับบอร์ดควบคุมของตัวแสดงผลผ่านพอร์ต USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยังตัวแสดงผล 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดกลยุทธ์การท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อสร้างแบบส ารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ต่อการเดินทางท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ
ออนไลน์ และเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวโดยการเปรียบเทียบ 
จัดท าระบบแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลส าหรับใช้ในการวิเคราะห์
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) จากนักท่องเที่ยวตาม
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเป็นที่นิยมแหล่งต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้คือ  ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม
การท่องเที่ยว ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดการสร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ด้านความสามารถในการใช้งานระบบมีความ
น่าเช่ือถือ  ใช้งานง่าย  มีสะดวกรวดเร็วในการประมวลผลข้อมูล  ในเชิงคุณภาพพบว่าค่าความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก  ได้ค่าเฉลี่ย 4.42 แสดงให้เห็นว่า 
ระบบสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ  เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตของแผนงานวิจัยท่ีตั้งไว้  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมนักท่องเที่ยว กลยุทธ์การท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
 This study presents the Tourist Behavior Analysis System for Tourism Strategies 
Arrangements in the Sufficiency Economy. To create a poll of tourist behavior for traveling on 
website, and collected analyzed information into the database. The development of database 
system for analyze tourist behavior in response to the needs of the tourists: a case study of 
Suphanburi province. The population in the study were the tourists in Suphanburi province. The 
data collection by Stratified Random Sampling. Collected from the tourists who visited the 
popular tourist attractions in Suphanburi. The study found that, the DATB has to manage tourism 
strategy, readiness to build the ASEAN community. The economic development potential, quality 
of service industry and tourism in the dimensions of sufficiency. The goal has to achieved income 
generation and management of tourism attractions. The DATB has reliable, easy to use, with fast 
data processing. The qualitative aspects found that: the satisfaction with the system in a very 
high, average 4.42, shows that DATB can analyzed travel behavior, public attractions, can explore 
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the tourist information, evaluate the satisfaction of users to use DATB, display the analysis of 
tourists behavior for Individual with multi-languages effective on Network. To support universal 
applications. Create a channel for the tourism promotion in the new format to preparation of the 
ASEAN community. The convenience in choosing the tourist attractions, to support the 
distribution of income to tourism and local communities to support government policy. Besides, 
promote the tourism industry of the country. 
 
Keywords: Tourist Behavior, Tourism Strategies, Sufficiency Economy 
 

1. บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์พูนสุขทางด้านทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ประกอบกับ
ความมีมิตรไมตรีที่ดีงามกับนานาชาติ ท าให้ธุรกิจทางด้านอุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างมาก ปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวที่ไม่สามารถมองข้าม คือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่ม AEC ที่เริ่มมี
เศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง ทั้งประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีการเติบโตดีที่สุดในขณะนี้ จาก
ข้อมูลดังกล่าวประเทศไทยมีการวางนโยบายเพื่อกระตุ้น เร่งสร้างส่วนแบ่งการตลาดในจังหวะที่ภายในกลุ่ม AEC เอง
ก าลังเตรียมตัวเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โอกาสส าหรับตลาด AEC ด้านการท่องเที่ยวไทย 
คือ การใช้ข้อได้เปรียบในการเป็นประตูสู่ภูมิภาค (Gateway to Asean) ของ AEC และรวมถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง พม่า และกัมพูชา ที่มีนโยบายเปิดประเทศมากขึ้น ท าให้ไทยยิ่งมีโอกาสจั บกลุ่ม
นักท่องเที่ยวเชื่อมโยงมาไทยก่อนกระจายไปสู่เพื่อนบ้านได้ 
 จากแผนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของสังคม ชุมชนในประเทศไทย ด้วยการมี
แนวคิดของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ 
เข้ามาผสมผสานเพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถปรับตัวได้อย่างกลมกลืน และยั่งยืนในกระแสการเปลี่ยนแปลง 
ในการพัฒนาระบบฯ คณะผู้วิจัยมีแนวความคิดเริ่มจากการส ารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลปฐมภูมิ  จัดท าฐานข้อมูล  และ
พัฒนาระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวขึ้น  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการ เผยแพร่
แหล่งท่องเที่ยว ตอบรับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค และมีการบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว และความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ โดยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวอย่างมั่นคง  
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2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนงานวิจัย 
 การพัฒนาระบบฯ ท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว  สร้างรายได้  การบริหารทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว และการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ AEC 
2.2 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 
 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวประกอบด้วยยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว  ที่มีการวางแผนการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวจากหลากภาคส่วน  ท้ังระดับประเทศและนานาชาติเป็นสัดส่วน ดังนี้ 
1)  แผนประชาคมอาเซียน  โดยประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ASEAN Political-Security 
Community: APSC, ASEAN Socio-Cultural community: ASCC, ASEAN Economic Community: AEC 
2)  แผนด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน ประกอบด้วย  ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ .ศ. 2554 – 2558  
(ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 – 2015),  ข้อตกลงอาเซียนด้านบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว  (ASEAN 
MRA on Tourism Professionals) ในการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน (M-ATM) ครั้งที่ 12,  แผนด้านการ
ท่องเที่ยวประเทศไทย เกิดจากการประสานงานจากทุกภาคส่วนโดยมีนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเป็นฐาน 
2.3 ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด ารัส
ช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ [1] 
 การท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง คือ  รูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งเหมาะสมกับ
สังคมชาวนา  โดยยึดการเกษตรแบบผสมผสานเป็นอาชีพหลัก  การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม  
ด าเนินธุรกิจภายใต้เงื่อนไขของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [2] 
ทฤษฎีใหม่ คือ ระบบการเกษตรแบบผสมผสานครบวงจร ซึ่งป้องกันความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจโดยใช้หลักการมี
เหตุผลพอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  แต่ต้องมีเง่ือนไขของความรู้คู่คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  ทฤษฎี
ใหม่มี 3 ระดับ คือ ระดับครัวเรือนหรือการผลิตเพื่อพออยู่พอกินและพึ่งตนเอง , การรวมพลัง (ระดับชุมชน), 
ประสานแหล่งเงินทุนและการตลาด (ระดับประเทศ)  
2.4 สถิติการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 จากสถิติการท่องเที่ยว [3] ของจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย พบว่ามี
ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศจ านวนรวมในปี พ.ศ. 2545 จาก 10,799,067  และมีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีเป็น 
26,735,583   
2.5 สถิติการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรี [4], [5] พ.ศ. 2552 – 2554 จากการ
รวบรวมข้อมูลทางสถิติพบว่ารายจากการท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดสุพรรณบุรี 1,707.39 ล้านบาท  กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 ทั้งหมด 12,236.05 ล้านบาท  รวมรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 
ทั้งหมด 13,943.44 ล้านบาท   
  จากการค้นคว้าข้อมูลย้อนหลังดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวมีปริมาณที่สูงและมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับปริมาณนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  จากยุทธศาสตร์
ของประเทศท่ีมุ่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ  เพื่อเป็นประตูสู่การค้า  การแข่งขัน  และการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจของประเทศในอนาคต 
 มีหลากหลายงานวิจัยที่ท าการศึกษาด้านการท่องเที่ยว [6] เกี่ยวกับการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน
ช้างในอีสานใต้  ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้  
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ศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ และศึกษายุทธศาสตร์พึ่งพาตนเอง  ค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิการส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ .ศ. 2557  ท าการส ารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย [3], [7] ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติใน
จังหวัดเพชรบูรณ์อย่างยั่งยืน ผลปรากฏว่าสภาพปัจจุบันของการจัดการสภาพแวดล้อมในอุทยานแห่งชาติเขาค้อ 
(น้ าตกธารทิพย์) อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มีลักษณะการจัดการด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติ ประเภทน้ าตกที่มีการ
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว ในระดับดีมาก นอกจากนั้นมีการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร [8] 
 จากการศึกษางานวิจัยข้างต้นพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่มีการศึกษาในด้านของปัจจัยที่มีอิทธิพล 
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว  แนวทางการพัฒนาและส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่ไม่มีงานวิจัยใดเลยที่จะน า
ระบบสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว งานวิจัยช้ินนี้เป็นช้ินแรกท่ีน าระบบ
ฐานข้อมูล มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

 
3. วิธีการวิจัย 

 การสร้างและการพัฒนาระบบฯ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว สนองต่อการก าหนดนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในระดับมหภาค  ซึ่งสามารถแบ่ง
การด าเนินงานโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ประกอบด้วย  2  โครงการวิจัยคือ การส ารวจพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวและเศษฐ-กิจแบบพอเพียง กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิจัยทั้งสองได้ด าเนินการตามสัดส่วนของ
ระยะเวลา  ท าให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัยอย่าง
เหมาะสม   
 คณะวิจัยได้จัดการโครงงานด้วยแนวทาง Scrum Process [9] โดยการน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน
กลยุทธ์ของแผนงานวิจัยการพัฒนาระบบ  ในการน า Scrum Process มาใช้นั้นมีการให้ความส าคัญกับ 3 ส่วนหลัก
คือ 
 1) บทบาทของทีมงาน (Role) คือ Scrum team, Product owner, Scrum master 
 2) วิธีการท างาน (Process) คือ feature reports, user request ช่วงการท า iteration มีการน า 
product backlog ที่ได้มาจัดล าดับความส าคัญ (Sprint phase)  เน้นด้านการประชุม พบปะพูดคุยกัน คล้ายกับ 
standup meeting และจัดการ assign task ให้กับทีมงาน (Daily scrum) 
 3) การประเมินและติดตามงาน (Demonstration and Evaluation) สามารถวัดผลของการท างานได้ 
  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูของโครงการภายใต้แผนงานวิจัย มดีังนี้ 
4.1 การส ารวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาจังหวัดสุพรรณบรุี ผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 ตอน ดงันี้ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม, ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวในมิติ
เศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสุพรรณบุร,ี ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยในมติิเศรษฐกิจพอเพยีงในจังหวัด
สุพรรณบุร,ี ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าสถานภาพส่วนบุคคลกับปัจจยัในมิติเศรษฐกิจพอเพียง, 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
4.2 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลวเิคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว: 
กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบรุี [10] แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 ผลการสร้างระบบฐานข้อมูลวิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวก่อน และหลังการใช้งานระบบ DATB 
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมลูสถติินกัท่องเที่ยวในประเทศ (รายจังหวัด) พบว่าแนวโน้มการเพิม่ขึ้นของ
นักท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ มจี านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
4.4 การส ารวจความพึงพอใจต่อระบบ DATB  
  จากตารางที่ 1  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ แสดง
ให้เห็นว่า ค่าเฉลีย่ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้ค่าเฉลี่ย 4.42  
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจผู้ใช้ตอ่การใช้งานระบบ 

No. Topics 
Point 

Average 
S.D. 

Meaning of 
Satisfaction 

1. The website is finely and appropriately designed. 4.62 0.54 Excellent 

2. 
Data organization on the website is appropriate, easily understandable and 
convenient to use. 4.12 0.73 Very good 

3. The information showed on the website is credible. 4.35 0.61 Excellent 

4. Website processes and shows results speedily. 4.46 0.63 Excellent 

5. The website is easy to use. 4.16 0.74 Very good 

6. 
Users can add, delete and/or adjust an information filled on a website 
efficiently.  4.54 0.66 Excellent 

7. Website supports country’s efficiency in tourism. 4.38 0.62 Excellent 

8. An information provided on website is useful for assessing tourist behavior  4.5 0.64 Excellent 

9. Website is useful to community, society and country’s economy. 4.6 0.52 Excellent 

10. You are overall satisfied with the DATB system. 4.56 0.67 Excellent 

 Total average (10 questions) 4.42 0.63 Excellent 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ ได้สร้างแบบส ารวจพฤติกรรมของนัก ท่องเที่ยว ต่อการเดินทางท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียงออนไลน์  โดยใช้การส ารวจจากนักท่องเที่ยว  เพื่อเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล : กรณีศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี  
พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว  จัดท าระบบแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว  เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  และท าให้เกิดการพัฒนาศักยภาพระดับ
คุณภาพบริการ ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับทางเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างรายได้และการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นการสร้างความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
แนวทางในการท าวิจัยต่อไป 
 ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานด้าน
การท่องเที่ยวของจังหวัดอื่นๆ เพื่อสร้างคุณค่าของสารสนเทศ และสนับสนุนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการพัฒนา
เช่ือมต่อโปรแกรม ประยุกต์ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการแสดงผลอย่างสะดวก รวดเร็ว และ
ขยายการใช้งานของผู้ใช้บนสังคมออนไลน์ให้กว้างยิ่งขึ้น  ควรเพิ่มแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ภายในจัง หวัด
สุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรู้จัก  เป็นการเพิ่มตัวแปรในการวิเคราะห์ข้อมูล  และขยาย
ขอบเขตของกลุ่มนักท่องเที่ยว ควรมีการประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาการท่องเที่ยวส่วนท้องถิ่น หรือจังหวัดอื่น ๆ  
 

6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม 

และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนารามโดยผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือท่ีใช้
ในการวิจัยได้แก่ แบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม แบบประเมินสื่อโดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
และด้านเทคนิค การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม 
อยู่ในระดับดีมาก และ 2) ประสิทธิภาพด้านเทคนิคของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม อยู่ใน
ระดับดี 
 
ค าส าคัญ: วัดไชยวัฒนาราม สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง 3 มิติ   
 

ABSTRACT 
 The objective of this research were to 1) development of 3D architectural model on 
Chaiwuttanaram temple, and 2) validate the efficiency of 3D architectural model on 
Chaiwuttanaram temple with specialist. The research tool comprises of the 3D architectural 
model on Chaiwuttanaram temple, and media assessment form in content and technical. The 
data analysis were elementary statistics include the mean and standard deviation. 

The results of the research showed that: 1) efficiency in content of the 3D architectural 
model on Chaiwuttanaram temple in the very good level, 2) efficiency in Technical of the 3D 
architectural model on Chaiwuttanaram temple in the good level. 
 
Keywords: Chaiwuttanaram temple, Architecture, 3D Model  
 

1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอดีตราชธานีของไทย โดยมีร่องรอยของที่ตั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
และเรื่องราวเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความเจริญทางการเมือง การปกครองและมีวัฒนธรรมที่ รุ่งเรือง 
ปัจจุบันคณะกรรมการมรดกโลก  ได้มีมติให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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จึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายแห่งที่คงความเป็นราชธานีเก่า จึง
ท าให้มีนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยเข้ามาศึกษาประวัติความเป็นมาของ
โบราณสถานต่างๆ [1-2] โดยเฉพาะที่วัดไชยวัฒนารามที่มีการวางรากฐานการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์ของช่างในสมัยอยุธยา จนท าให้เช่ือว่าวัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่งในกรุงศรี
อยุธยา สร้างโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง โดยมีพระปรางค์ขนาดใหญ่ เป็นประธานของวัด เนื่องมาจากพระองค์
ทรงได้เขมรมาอยู่ใต้อ านาจจึงมีการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมขอมเข้ามาใช้ในการก่อสร้างพระปรางค์ นอกจากนี้ยังมี
พระระเบียงรอบปรางค์ประธาน พระอุโบสถอยู่ด้านหน้าของวัดภายในมีซากพระประธานเป็นพระพุทธรูป และเจดีย์
ย่อมุมไม้สิบสอง ทางด้านหน้าพระอุโบสถมีเจดีย์ 2 องค์ ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เริ่มมีแพร่หลายตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง ปัจจุบันวัดไชยวัฒนารามได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ในลักษณะ
โบราณสถาน แต่ยังคงมองเห็นเค้าแห่งความสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตายิ่ง 
 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จ าลองภาพ (Computer Generated Imagery) ในลักษณะ 3 มิติ  ที่สามารถน าเสนอภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ 3 
มิติ หมุนได้รอบทิศทาง มองเห็นทั้งความกว้าง ความสูงและความลึก น าเสนอภาพที่มีความซับซ้อนมากกว่าแบบ 2 
มิติ โดยสร้างจากคอมพิวเตอร์ ภาพท่ีแสดงออกมาจะมีความสมจริงและมีความสวยงาม [3] โดยเทคโนโลยีนี้ แสดง
ผลงานภาพ 3 มิติ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้ง แอนิเมชันการ์ตูน เกม สื่อการสอนต่างๆ รวมถึงในการน าเสนอ หาก
น าโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ถูกเผาหรือถูกท าลายตามกาลเวลา สภาพปัจจุบันเหลือแต่ซาก
ปรักหักพังและไม่เห็นความรุ่งเรืองในอดีตเช่นวัดไชยวัฒนาราม มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแบบจ าลองเชิง
สถาปัตยกรรม 3 มิติ  
 ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนา จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีความสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ให้ปรากฏในลักษณะแบบจ าลอง 3 มิติขึ้นมา ให้เห็นถึง
รูปแบบของแบบจ าลอง 3 มิติ ว่ามีมีความสวยงาม ลักษณะรูปลักษณ์อย่างไร ลักษณะของส่วนต่างๆ ภายในวัด เพื่อ
เป็นสื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพราะในปัจจุบันนี้ สามารถหาชมได้ในลักษณะโบราณสถาน ที่มีลักษณะเป็นเพียงแต่
ซากปรักหักพังเท่านั้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม 
 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนารามโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
 
 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 1) การพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม3 มิติ วัดไชยวัฒนารามที่ประกอบอาคารประกอบของวัดได้แก่ 
ปรางค์ประธาน ปรางค์บริวาร เมร ุพระอุโบสถ ระเบียงคต เจดียย์่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงระฆังกลม ก าแพงแก้ว 
และส่วนประกอบอ่ืนๆ 
 2) รูปแบบการน าเสนอเป็นรูปแบบวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 10 นาที ในลักษณะภาพประกอบเสียง โดยการ
น าเสนอแบบจ าลองและส่วนประกอบต่างๆของวัด ใช้โปรแกรมทางด้าน 3 มิติ เป็นโปรแกรมหลัก 
 3) การหาประสิทธิภาพของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม ด าเนินการหาประสทิธิภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน โดยใช้แบบประเมินสื่อ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัดไชยวัฒนาราม [1-2] 
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 2.1.1 ประวัติวัดไชยวัฒนาราม 
 2.1.2 รูปแบบการตั้งอาคารต่างๆ ของวัดไชยวัฒนาราม 
 2.1.3 สถาปัตยกรรมของวัดไชยวัฒนาราม 
2.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 3 มิต ิ[3-4] 
 2.2.1 ขั้นตอนการท างานสร้างภาพ 3 มิต ิ
 2.2.2 ประเภทของแอนิเมชัน 3 มิติ 
 2.2.3 โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิต ิ

 
3. วิธีการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.1.1 การพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม 
  การพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1) ขั้นศึกษา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาจากสถานท่ีจริง ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ อันได้แก่ หนังสือ
วัดไชยวัฒนารามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาส านักงานศิลปากรที่ 3 กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรมและหนังสืออ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ศึกษาแบบจ าลองจากศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
แบบจ าลองภายในวัดไชยวัฒนาราม 
 2) ขั้นเตรียมการผลิต ด าเนินการโดย เขียนโครงเรื่อง เขียนบทด าเนินเรื่อง จัดท าสตอรี่บอร์ด 
 3) ขั้นการผลิต ด าเนินการสร้างแบบโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ ได้แก่ ขั้นตอนการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
การใส่พื้นผิว การจัดแสงและมุมกล้อง การบันทึกเสียง ตัดต่อวีดิโอ 
 4) ขั้นน าเสนอ ด าเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยผู้เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมวัด
ไชยวัฒนาราม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสร้างงาน 3 มิติ 
 
 3.1.2 แบบประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 1) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินหาประสิทธิภาพสื่อโดยผูเ้ชี่ยวชาญ ซึ่งแบ่งเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพ
สื่อจากผูเ้ชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิค 
 2) ออกแบบรูปแบบการประเมินพฤติกรรมเป็นมาตราประเมินค่า 5 ระดับ และส่วนของข้อเสนอแนะ 
 3) เขียนรายการประเมินพฤติกรรม ให้ครอบคลมุข้อมูลเกี่ยวกับประเมินสื่อในด้านเนื้อหาและเทคนิค 
พร้อมท้ังเขียนค าช้ีแจงและข้อมลูเบื้องต้น รวบรวมทั้งหมดเป็นแบบประเมินสื่อ 
 4) ปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญ พร้อมปรับปรุงแก้ไขรายการประเมินตามค าแนะน า 
 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยนี ้ผู้วิจัยได้การหาประสทิธิภาพของสื่อ ใช้ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน [5] โดยเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมลู [6] ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การแปลผลประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมาก 
3.50 - 4.49 ด ี
2.50 - 3.49 พอใช้ 
1.50 - 2.49 ควรปรับปรุง 
1.00 - 1.49 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม  
 ในแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม โดยจะแบ่งการน าเสนอออกเป็นสองช่วงคือช่วงแรกจะ
เป็นภาพของวัดไชยวัฒนารามในปัจจุบัน และช่วงที่สองจะอยู่ในรูปแบบของแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ  
แสดงดังภาพท่ี 1-2 

 
ภาพที่ 1 แสดงส่วนเปิดเรื่อง 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงส่วนน าเสนอแบบจ าลอง 3 มิติ 

 
4.2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัด
ไชยวัฒนาราม 
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 4.2.1 ผลการหาประสิทธิภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนื้อหา การพัฒนาแบบจ าลองเชิง
สถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่มตีอ่การพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปตัยกรรม 3 มิติ

วัดไชยวัฒนาราม 
รายละเอียด ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1. การเลือกเรื่องที่น ามาพัฒนา  5 0 ดีมาก 
2.ความน่าสนใจของเรื่องวัดไชยวัฒนาราม  4.67 0.57 ดีมาก 
3.ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาที่น าเสนอ  4 0 ด ี
4.การเรียงล าดับของเนื้อหา  4.33 0.57 ด ี
5.ความถูกต้องของข้อมูลที่น าเสนอ  4 0 ด ี
6.ความน่าสนใจของรูปแบบในการน าเสนอ  4.67 0.57 ดีมาก 
7.การเลือกรปูภาพท่ีน ามาประกอบการน าเสนอ  5 0 ดีมาก 
8.ความถูกต้องของช่ืออาคารต่างๆ ในวัด  5 0 ดีมาก 
9.ความถูกต้องในการจัดวางรูปแบบของวัด  5 0 ดีมาก 
10.ความสวยงามของวัด  4.67 0.57 ดีมาก 
11.สาระความรู้ และข้อคิดที่ได้จากการชม  4.33 0.57 ด ี
12.ความเหมาะสมที่จะใช้เป็นสื่อประชาสมัพันธ์วัดไชยวัฒนาราม 4.33 0.57 ด ี

ค่าเฉลี่ยรวมทั งฉบับ 4.58 0.28 ดีมาก 
จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัด

ไชยวัฒนาราม พบว่าค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.28 แปลผล
ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 4.2.2 ผลการหาประสิทธิภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค การพัฒนาแบบจ าลองเชิง
สถาปัตยกรรม 3 มิติ วัดไชยวัฒนาราม รายละเอียด แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มตี่อการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ

วัดไชยวัฒนาราม 
รายละเอียด ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1.ความเหมาะสมในการใช้ภาพ 3 มิติในการน าเสนอ 4.67 0.57 ดีมาก 
2.ความชัดเจนของภาพในการน าเสนอ  4.67 0.57 ดีมาก 
3.ความสมจริงของภาพ  4.33 0.57 ด ี
4.ก าหนดสีและลวดลาย ของอาคาร  4.00 1 ด ี
5.การก าหนดมมุกล้อง  4.33 0.57 ด ี
6.การจัดแสง  3.67 0.57 ด ี
7.คุณภาพของเสยีงบรรยาย  3.33 0.57 ปานกลาง 
8.ความเหมาะสมของดนตรีประกอบ  4 0 ด ี
9.คุณภาพในการผสมเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 3.33 0.57 ปานกลาง 
10.ระยะเวลาในการน าเสนอ  4 1 ด ี
11.ความต่อเนื่องในการด าเนินเรื่อง  4 1 ด ี
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12.ความสอดคล้องระหว่างภาพและเสียง  3.67 0.57 ด ี
ค่าเฉลี่ยรวมทั งฉบับ 4 0.63 ดี 

จากตารางที่ 3 จากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อการพัฒนาแบบจ าลองเชิงสถาปัตยกรรม 3 มิติ วัด
ไชยวัฒนาราม พบว่าค่าเฉลี่ยของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ  4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63 แปลผล
ประสิทธิภาพด้านเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ดี 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.1 การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 1) ประเด็นประสิทธิภาพด้านเนื้อหาส าหรับผู้เช่ียวชาญ ที่พบว่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก
การศึกษาท่ีเป็นระบบ มีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ท าให้เกิดความถูกต้องของช่ือและการจัดวาง ส่วนต่างๆ ภายในวัด 
การพัฒนาแบบจ าลองมีความน่าสนใจสามารถเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยววัดไชยวัฒนาราม 
การเลือกรูปภาพท่ีน ามาประกอบการน าเสนอ  
 2) ประเด็นประสิทธิภาพด้านเทคนิคส าหรับผู้เช่ียวชาญ พบว่าประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 3 มิติ อยู่ในระดับดี 
เนื่องด้วย เนื่องจากการจัดท าแต่ละขั้นตอนมีความละเอียด ท าให้แต่ละส่วนมีความสอดคล้องกัน มีความเหมาะสม
ในการใช้ภาพ 3 มิติ ในการน าเสนอ มีระยะเวลาในการน าเสนอที่เหมาะสม โดยเฉพาะความสมจริงของภาพ ท าให้
ภาพที่ออกมาสามารถน าไปใช้ส าหรับเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างเหมาะสม 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1) การเลือกเรื่องเชิงการศึกษาประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจ และหากพิจารณาสื่อได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ย่อมส่งผลให้นวัตกรรมที่สร้างขึน้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดท า 
 2) ปัจจุบัน เทคโนโลยี 3 มิติ สามารถประยุกต์สามารถน าไปประยุกต์เทคนิคได้สื่อที่มีความหลากหลาย เช่น
เทคโนโลยีเสมือนจริง เป็นต้น ควรทดลองวิจัยการประยุกต์สื่อเพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งข้ึน 
 3) ควรมีการศึกษาการใช้สื่อที่พัฒนาขึ้นในแง่มุมการศึกษา เช่นเมื่อใช้แล้วสามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจในเนื้อหา 
หรือมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การอนุเคราะห์เข้าไปถ่ายรูปโมเดลของวัดไชยวัฒนาราม
ในศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อเก็บรายละเอียดสถาปัตยกรรมวัดไชยวัฒนารามซึ่งช่วยให้ผลงานมีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น 
 ขอขอบคุณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การอนุเคราะห์รายละเอียดและเนื้อหา
ต่างๆของวัดไชยวัฒนาราม ท าให้ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดไชยวัฒนาราม รายละเอียดต่างๆของวัด ส่งผล
ให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วย  
 ขอบคุณนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมาช่วยด าเนินการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางกลศาสตร์วิศวกรรมโดยการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนการ
รายวิชากลศาสตร์วิศวกรรมโดยใช้เครื่องมือผังมโนทัศน์ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้วิจัยก าหนดประชากรสุ่มในการทดลองเป็น 2 กลุ่มๆละ 18 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้แก่ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์
โจทย์ของกลุ่มที่ควบคุมและกลุ่มทดลองการสอบแบบปกติ 2) ผังความคิดในบทเรียนของการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ 
การวิจัยนี้มีการทดสอบทั้งการสอบในกลุ่มควบคุมและการสอนแบบปกติที่มีการทดสอบผลก่อนมีการสอน เมื่อมีการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มค้นพบว่าค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ของผู้เรียน
ที่ได้รับการสอนโดยการน าผังความคิดน าเรื่องมีความสามารถในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหามากกกว่า
ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์โจทย์ปญัหา, กลศาสตร์วิศวกรรม ผังมโนทศัน ์
 

ABSTRACT 
This article presents the development in solving problem analysis ability in Engineering 

Mechanic course by comparing learning achievement of students were taught by concept 
mapping and regular methodologies. The research was conducted with 36 students of semester 
2, academic years 2558, department of Civil Engineering, Princess of Naradhiwas University 
selected by simple random sampling. These students were randomly classified the control and 
the experimental groups of 18 each. The instruments used in this research were 1) achievement 
test for comparing the ability of solving problem analysis between the control and the 
experimental groups, 2) concept mapping with solving problem lesson. The research started by 
both the control and the  experimental groups  students had to do  pre- test before they were 
taught by concept mapping and regular methodologies .At the end they had to do  post-test 
again to compare learning achievement of those two groups. The finding was found by the 
average, standard deviation and t-test that students who were taught by concept mapping had 
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more solving problem analysis ability than students those who were taught by regular 
methodologies through statistical significance. 
 
Keywords: solving problem, Engineering Mechanic, concept mapping 
 

1. บทน า 
 กลศาสตร์วิศวกรรมเป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรม

โยธา มีการใช้ทักษะการคิด การจินตนาการ การค านวณ รวมทั้งการศึกษาจากสภาพความเป็นจริง เป็นพื้นฐานการ
วิเคราะห์เพื่อให้ขนาดและทิศทางของแรง สมบัติเชิงหน้าตัด น าไปสู่การวิเคราะห์ความสามารถในการรับน้ าหนักของ
โครงสร้าง และการออกแบบขนาดหน้าตัดที่เหมาะสม แข็งแรง แข็งแกร่ง และคงทนต่อไป 

การเรียนการสอนของวิชากลศาสตร์วิศวกรรมนั้นพบว่า ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ตกสูงมาก ท าให้ผล
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะพ้นสภาพ และท าให้การเรียนในวิชาต่อเนื่องขึ้นไปมีปัญหา สภาพปัญหาดังกล่าวนั้น
แสดงในเห็นปัญหาการเรียนการสอนควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การเรียนวิชากลศาตรวิศวกรรมสัมฤทธิ์มีผล
ตามวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการพัฒนาการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านปัญญา 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปัญหาการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์พบว่า ทักษะพื้นฐานที่ต่ าแล้ว ผู้สอนยังประสบกับปัญหาการถ่ายทอดความรู้ การอธิบาย รวมทั้งการ
จินตนาการที่มาของแผนภาพอิสระ (Free body diagram)  เมื่อเกิดปัญญาการเรียนที่ไม่เข้าใจท าให้ผู้เรียนมีความ
เบื่อหน่ายในการเรียน ไม่ให้ความร่วมมือกิจกรรมในห้องเรียน คัดลอกแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอน 

 งานวิจัยในช้ันเรียนเล่มนี้น าเสนอการใช้เครื่องมือเทคนิคแผนที่ความคิด (Mind mapping technique) 
เพื่อช่วยในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแรงต่างๆในแผนภาพอิสระ ขั้นตอนล าดับความส าคัญ  โดยเทคนิคแผนที่
ความคิดเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาความคิดวิเคราะห์ของบูซาน [1]  เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ. 1970 มีการ
พยายามจ าลองการท างานของสมองลงบนแผ่นกระดาษ ซึ่งเขาเช่ือว่าการคิดของมนุษย์มีการเช่ือมโยงกันเป็นร่างแห
ทุกทิศทุกทางไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการคิดแบบรอบทิศทาง (radiant thinking) ในการใช้เทคนิคดังกล่าว อาศัยการ
ก าหนดสัญลักษณ์ ค าส าคัญหรือค าหลัก และเช่ือมโยงความคิดเหล่านี้ร่วมกัน รวมทั้งมีการขยายความคิดได้ทุก
ทิศทางในปริมาณไม่จากัดตามความต้องการ การใช้เทคนิคแผนที่ความคิด สามารถใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การจดบันทึก การวางแผน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา เป็นต้น [1] มีขอบเขตของประชากร
ตัวอย่างคือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาช้ันปีท่ี 1 จ านวนทั้งสิ้น 36 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม มีการทดสอบทั้งก่อน
และหลังการใช้เครื่องมือของกลุ่มที่ใช้ผังมโนทีศน์น าเรื่องและกลุ่มที่สอนแบบปกติ  เปรียบเทียบข้อมูลทางสถิติ 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 ความหมายของผังความคดิ 

     วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม [2] ได้ให้ความหมายว่า มโนทัศน์คือภาพท่ีนึกข้ึนมาแล้วน าไปวาดในใจหรือความคิด
ประดิษฐ์ตา่งๆ เมื่อน าค ามารวมกนัดังค า ผังมโนทัศน์จึงหมายถึงแผนผังล าดับขั้นที่นึกข้ึนมาในใจ ซึ่งจะสอดคล้องกับ
ความหมายทางภาษาอังกฤษว่า Mind mapping จะเรียกกันง่ายๆว่า “ผังความคิด” 

ชาตรี ส าราญ [3] ได้กล่าวว่า แผนท่ีความคิด คือการเรียนที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความคิดพร้อมๆ กับการขีดเขียน 
ลากเส้น สร้างความเช่ืองโยงระหว่างกัน ท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะต่างๆพร้อมๆกับการจินตนาการท าให้มีการ
พัฒนาการท างานของสมองด้านซ้ายและด้านขวา 
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2.2 การใช้ผังความคดิเพื่อพัฒนาการเรยีน 

กมลพร จินดาหลวง [1] ได้ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549 
จ านวน 40 คนก่อนและหลังที่ได้เรียนโดยการสร้างผังความคิด ทั้งนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาโดยการสร้างผังความคิด ใช้การเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงผลโดยการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วท าการทดสอบ t − test ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 เมื่อเทียบผลการทดสอบก่อนเรียน ส่วนทัศนคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนมีแนวทางที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากข้ึน 

เพียงดาว เมืองค า [4] ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการแบ่งกลุ่มทดลอง ใช้เครื่องมือแผนการสอนโดย
ใช้ผังมโนทัศน์เปรียบเทียบการสอนแบบปกติ และมีการทดสอบความสัมฤทธิ์เรื่องรูปทรงและปริมาตร ผลการ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิน ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t− test พบว่า กลุ่มที่ใช้
ผังมโนทัศน์มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
2.3 องค์ประกอบท่ีช่วยในการแก้โจทย์ปัญหา 

ในการแก้โจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท างาน การบริหาร หรือปัญหาใดๆ ล้วนต้องใช้ความคิดทั้งสิ้น ตาม
ลักษณะปัญหาโดยมีตัวแปรที่มีอิทธิพลในการแก้ปัญหาดังนี้ [5] 

1.ผู้แก้ปัญหา (Subject variable) โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การให้เหตุผล รวมทั้งยังมีทักษะการอ่าน การคิดค านวณ และเลือกใช้กลวิธีได้อย่างเหมาะสม 

2.ลักษณะของโจทย์ปัญหา (Task variable) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาได้แก่ ขนาดและ
รูปแบบของตัวอักษร รูปภาพเพื่อแสดงข้อมูลของโจทย์ปัญหา ตัวแปรที่โจทย์ก าหนดและตัวแปรที่โจทย์ต้องการ 

3.กลวิธีการสอน(Process variable) ที่ช่วยให้การสอนการแก้โจทย์ปัญหาได้ผลดีเป็นที่ยอมรับนั้นคือ การฝึกคิด 
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยจะมีการมุ่งเน้นกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่เน้นเพียงองค์ประกอบเพียง
หนึ่งเดียว เราเรียกว่าเทคนิคสอนแบบนี้ว่า เทคนิคการสอนที่ประยุกต์การฝึกการรู้คิด (Cognitive Training) 

 
2.4 การวิเคราะห์ทางสถิต ิ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม  
1.การหาความยากง่าย ดังสมการที่ 1. 

R
P

N
                                        (1) 

เมื่อ  P = ค่าความยากของแบบทดสอบ 
R = จ านวนคนท่ีท าแบบทดสอบขอ้น้ันถูก 
N = จ านวนคนท่ีท าแบบทดสอบทั้งหมด 
2.การหาค่าอ านาจการจ าแนก ดังสมการที่ 2 

u lR R
r

f


                 (2) 

เมื่อ  r = ค่าอ านาจจ าแนก 
Ru = จ านวนคนสูงสดุที่ตอบถูกในข้อน้ัน 
Rl = จ านวนคนต่ าสุดที่ตอบถูกในข้อนั้น 
f = จ านวนคนในกลุ่มสูงสดุเท่ากับจ านวนในกลุ่มต่ าสุดที่จ านวนเท่ากัน 
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X

3.การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สตูร คูเดอร์ ริชารด์สัน KR-20 (Kuder Richardson Formular 
20) [1] ดังสมการที่ 3 

2
1

1
tt

t

n pq
r

n S

  
  

   
     (3) 

    เมื่อ  rtt = ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
n = จ านวนของแบบทดสอบ 
p = สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ท าถูกต่อจ านวนท้ังหมด  
q = สัดส่วนระหว่างจ านวนผู้ท าผดิต่อจ านวนท้ังหมด 
St = ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

4.ค่าเฉลี่ย ดังสมการที่ 4 
X

X
N


                            (4) 

    เมื่อ    = ค่าเฉลี่ย  
 X = คะแนน 
        N = จ านวนของแบบทดสอบ 
  
5.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังสมการที่ 5  

2 2( )

1

N x x
SD

N






       (5) 

เมื่อ  X = คะแนน           
N = จ านวนของแบบทดสอบ 
 

6.การวิเคราะห์ t-test [1] ดังสมการที่ 6  

2 2( )

1

D
t

N D D

N




  


                    (6) 

เมื่อ  D = คะแนน           
N = จ านวนของแบบทดสอบ 

 
3. วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางกลศาสตร์วิศวกรรมโดยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ผู้วิจัยได้ศึกษาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมปีที่ 1 จ านวนทั้งสิ้น 36 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจ านวน 
18 คน โดยใช้เครื่องมือผังมโนทัศน าการสอน และอีกกลุ่มจ านวน 18 คน ใช้การสอนแบบปกติ 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ศึกษา 

เครื่องมือท่ีใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ได้แก่  
1.แผนการเรียนแบบปกติใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ช่ัวโมงในเนื้อหาสมดุลอนุภาค 3 มิติ  
2.แผนการเรียนแบบใช้ผังมโนทัศน์น าการสอนใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ช่ัวโมงในเนื้อหาสมดุลอนุภาค 3 มิติ  
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3.แบบทดสอบวัดผลก่อนการเรียนรู้เพื่อวัดทักษะพื้นฐานจากรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม1 โดยใช้เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง  
4.แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนรู้ทั้งกลุ่มที่ใช้การสอนแบบปกติและกลุ่มที่ใช้การสอนแบบใช้ผังมโน

ทัศน์น าเรื่อง โดยใช้เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง แบบทดสอบมีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.27-0.80 ค่าอ านาจจ าแนกเป็น 0.25-
0.97 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเดอร์ ริชาร์ดสันเท่ากับ 0.71 

5.แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเครื่องมือของงานวิจัยครั้งนี้ 
3.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิจัยดังนี้ 

1.การสร้างเอกสารประกอบการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง  
ศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียด หลักการ รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการเรียน เพื่อท่ีจะให้ผู้เรียนอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย  

จากนั้นเริ่มศึกษาเนื้อหาในหัวข้อที่สนใจ และท าความเข้าใจการสร้างผังมโนทัศน์เพื่อที่จะเช่ือมโยงเนื้อหากัน 
วิเคราะห์ความส าคัญของเนื้อหาโดยคัดเลือกส่วนที่ส าคัญว่าเนื้อหาใดเป็นมโนทัศน์หลัก ส่วนใดเป็นมโนทัศน์เฉพาะ 
ท าการจัดเรียนเนื้อหาโดยใช้มโนทัศน์หลักอยู่ต าแหน่งบนสุด ส่วนมโนทัศน์รองจะอยู่ในล าดับต่ าลงมา หาค าหรือ
สมการที่เหมาะสม กระชับ อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ใส่ลงไปในต าแหน่งที่พิจารณาไว้ และสุดท้ายมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องโดยภาพรวม ตัวอย่างดังรูปที1่ 

 
รูปที่ 1 ผังมโนทัศน์ของการเรียนสมดลุอนุภาค 3 มิต ิ
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2. การสร้างเอกสารประกอบการสอนแบบปกติ 
การสอนแบบปกตินั้นผู้จัยจพใช้รูปแบบการสอนที่เคยใช้มาแบบปกติ โดยศึกษาตามระเบียบของหลักสูตร

วิศวกรรมศาตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ฉบับปรับปรุง 2557 โดยให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [6] 

3.การสร้างแบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อน าไปประเมินทักษะความสามารถของ

แต่ละคนที่แตกต่างกันไป อีกทั้งเพื่อต้องการกระตุ้นการใฝ่รู้ ทบทวนเนื้อหาพื้นฐานก่อนหน้า โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มา
จากรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม1 

4.การสร้างแบบทดสอบหลังการเรียนท้ังการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่องและการสอนแบบปกติ 
แบบทดสอบหลังการเรียนทั้งกลุ่มการสอนแบบปกติและกลุ่มการสอนแบบใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง เพื่อวัด

ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ และน าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
5.แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง 
มีการส ารวจความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง คุณลักษณะที่ดีของ

ผู้สอน สื่อการสอนที่เหมาะสม เข้าใจง่าย และทันสมัย  
 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลต่างๆดังนี้ 

1.ผู้วิจัยท าหังสือแจ้งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และหัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ
การเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย รวมขั้นวิธีการด าเนินงานของงานวิจัยนี้ 
2.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนพร้อมๆกันท้ัง 2 กลุ่ม 
3.ด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่ได้เขียนไว้ทีละกลุ่มต่างที่ได้แบ่งไว้ โดยด าเนินการสอนกลุ่มที่ใช้ผังมโนทัศน์น า
เรื่องก่อน และตามด้วยกลุ่มที่ใช้การสอนแบบปกติ คาบละ 2 ช่ังโมง 
3.ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังการสอนทั้งกลุ่มใช้ผังมโนทัศน์และกลุ่มการสอนแบบปกติ 
4.น าคะที่ได้จากผลการทดสอบก่อนและหลังเรียนของทั้ง 2 กลุ่มการทดลองเพื่อไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆโดยวิธีการ
ทางสถิติ 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมของนักศึกษาช้ันปี่ที่ 1 ของกลุ่มที่ได้รับการ
สอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง และนักศึกษาช้ันปี่ที่ 1 ของกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 

 
4.ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยจากคะแนนผลการทดสอบวัดผลความสัมฤทธ์ิของรายวิชากลศาตร์ดังนี้ 
4.1ผลการทดสอบก่อนเรียนของรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมของกลุ่มการสอนแบบปกติและกลุ่มการสอนโดยใช้ผัง

มโนทัศน์น าเรื่อง 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนณ์มาตรฐาน ค่าการทดสอบที ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการทดสอบก่อนเรียน 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

กลุ่ม
ทดลอง 

N X
 SD 

แบบปกต ิ 18 14.50 2.43 

มโนทัศน ์ 18 13.98 1.63 

 
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มใช้แผนการสอนแบบปกติและใช้ผังมโนทัศน์ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

19.50 และ 18.98 คิดเป็นร้อยละ 65 และ ร้อยละ 62 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.43 และ 1.63 
ตามล าดับ พบว่าเกณฑ์การเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ พื้นฐานการค านวณยังไม่มากพอ 

 
4.2 ผลการทดสอบหลังเรียนของรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมของกลุ่มการสอนแบบปกติและกลุ่มการสอนโดยใช้ผัง

มโนทัศน์น าเรื่อง 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนณ์มาตรฐาน ค่าการทดสอบที ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิการทดสอบหลงัเรียน 
คะแนนเตม็ 30 คะแนน 

กลุ่มทดลอง  N X
 SD t 

แบบปกติ 18 20.33 2.91 0.474 
มโนทัศน์ 18 25.39 1.61 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มใช้แผนการสอนแบบปกติและใช้ผังมโนทัศน์ค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

23.33 และ 25.39  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.91 และ 1.61 ตามล าดับ พบว่าสมมุติฐานของการเรียนของ
นักศีกษาช้ันปีท่ี 1 ในรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้การสอน
แบบปกติสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางกลศาตร์วิศวกรรมหลังการเรียนโดยใช้

ผังมโนทัศน์น าเรื่องและกลุ่มที่สอนแบบปกติ 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะหผ์ลของการทดสอบโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรือ่ง 
กลุ่มทดลอง N X

 SD ค่าร้อยละ ระดับ
ความสามารถ 

หลังทดลอง 18 25.39 1.61 84.63 พอใช้ 

 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มใช้แผนการสอนโดยใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่องค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 

25.39  คิดเป็นค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 2.91 
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4.4 ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่ใช้ผังมโนทัศน์น าเรื่อง  
 

ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียน 

หัวข้อการส ารวจ คะแนน 
ระดับความ

พอใจ 

1.สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 4.52 ดีมาก 

2.กิจกรมในห้องเรียนสอดคล้องกับเนื่อหา 3.76 พอใช้ 

3.การถามตอบในห้องเรยีน 4.12 ดี 

4.มีทักษะการค านวณ 3.24 พอใช้ 

5.การมองภาพทิศทางของแรง 3.84 พอใช้ 

6.สามารถดาดเดาทิศทางของค าตอบได ้ 3.54 พอใช้ 

7.มีความเข้าใจในการอ่านผังมโนทัศน์ 4.33 ดีมาก 

 
จากตารางที่4 ผลสรุปของส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนโดยผังมโนทัศน์น าเรื่อง ผลการ

ตอบรับอยู่ในเกณฑ์ที่ดี การตอบสนองข้อผู้เรียนมีมากข้ึน สร้างบรรยากาศของห้องเรียนที่น่าเบื่อให้น่าเรียนมากขึ้น มี
การถามตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การมองภาพทิศทางและค าตอบของแรงได้ และสามารถเขียนผังมโนทัศน์เพื่อ
เชื่องโยงความสัมพันธ์ในการเรียนการสอนอื่นๆได้ 

  
5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 ผลการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมด้วยการใช้ผงัมโนทศัน์
น าเรื่องในการสอนพบว่า คะแนนของการทดสอบเมื่อเทียบกันระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนมีค่าสูงขึ้น  เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรายวิชากลศาตร์วิศวกรรมระหว่างกลุ่มที่มีการเรียนแบบปกติกับกลุ่มที่ใช้ผังมโน
ทัศน์น าเรื่องพบว่าคะแนนท่ีได้มีค่าสูงขึ้นอย่างมีนียส าคัญ   

ผลการส ารวจความพึงพอใจนั้นแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความพึงใจอยู่ในเกณฑ์ดี มีความความทับใจ ช่ืนชม ช่ืน
ชอบรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ๆ มีแนวทางที่จะให้ผู้เรียนเดินตามอย่างมีเหตุผล ผู้เรียนเริ่มที่จะกล้าแสดงออก มี
ความสามัคคี มีความเอื้ออาทรต่อกันและกัน สามรถเช่ืองโยงความสัมพันธ์ของเนื้อหาและล าดับขั้นตอนต่างๆที่ส าคัญ 
อีกทั้งยังสามารถเช่ืองโยงแบบจ าลองต่างๆ การเรียนรู้กับของที่ทีอยู่จริงอาทิเช่น เครื่องจักรกล อาคาร โครงสร้างที่รับ
แรงต่างๆ โดยมีผู้สอนคอยให้ค าช้ีแนะ และตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาใดๆให้ประสบผลส าเร็จนั้น นอกจากผู้เรียนต้องมีทักษะความช านาญในการค านวณแล้ว 
ผู้เรียนยังต้องมีความเข้าใจปัญหา ที่มาที่ไปของปัญหา เข้าใจล าดับขั้นตอนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา น าไปสู่การ
เลือกใช้กลยุทธต่างๆของการแก้ปัญหา และใช้กลยุทธนั้นในการหาค าตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วได้ดังนี้  

1.ผู้สอนควรมีความเข้าในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อนท่ีจะน าไปเขียนผังมโนทัศน์เชื่องโยงความส าพันธ์ของรายวิชา
ที่สอน 

2.ควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้ผ่อนคลาย ให้ผู้เรยีนร่วมให้ความเห็นของความสมัพันธ์ต่างๆเกีย่วกับผัง
ความคิด และให้เชื่อมโยงความสมัพันธ์ร่วมกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
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3.ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้อย่างต่อเนื่องและใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ วิชา การสร้างเว็บไซต์  2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อประเมินคุณภาพของผลงานระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น 4) เพื่อประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียน 
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  5) เพื่อประเมินคุณภาพผลงานของ
ผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ซึ่งบทเรียนที่พัฒนาขึ้น
ได้น าแนวคิดของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานและ
ทฤษฎีกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยน ามาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 37 คน การด าเนินงานได้ผลดังนี้ 1) ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี 2) ผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้น มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ.05 3) คุณภาพของ
ผลงานระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับดี  4) 
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบ 
ที่พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดี 5) คุณภาพของผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน, กระบวนการ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) to the Development of web–based instruction’s 
format by using the learning techniques on project based creativity in create website subject. 2) 
to the compare learning achievement of the student after using of web–based instruction’s with 
the model that has been developed. 3) to evaluate product quality of the student between 
using of web–based instruction’s with the model that has been developed. 4) to evaluate 
Creative process of the student using of web–based instruction’s with the model that has been 
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developed. 5) to evaluate product quality of the student after using of web–based instruction’s 
with the model that has been developed. Base on web–based instruction’s and project based 
together with Creative Problem Solving. The web–based instruction’s was tested with a class of 
37 Matayomsuksa 3/2 students that were Sample Random selected.The findings demonstrated 
that 1) an evaluation to web–based instruction’s format using the learning techniques on project 
based creative subject create website, the experts agrees with the format that develops reported 
a good quality. 2) there was significantly higher learning achievement of the students in the post-
test than in the pre-test at .05 levels. 3) the evaluation product quality of the student between 
using of web–based instruction’s with the model that has been developed reported a good 
quality 4) the evaluation Creative process of the student using of web–based instruction’s with 
the model that has been developed reported a good quality 5) the evaluation product quality of 
the student after using of web–based instruction’s with the model that has been developed 
reported a very good quality. 
 
Keywords: Web–Based Instruction, project based, Creative Problem Solving 
 

1. บทน า 
 โลกในปัจจุบันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการการศึกษา 
ที่ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ตามความต้องการไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ แต่สังคมในปัจจุบันเด็กไทยยังขาดความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้า ขาดทักษะการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ชอบลอกเลียนแบบและขาดการสร้างเอกลักษณ์ของตน (นฤมล จันทร์สุขวงค์,2551) เนื่องจากเด็กยังคงยึดติด
กับการเรียนแบบท่องจ า ท าให้ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (จิราภรณ์ ศิริทวี, 2554) 
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 2  
การออกแบบและเทคโนโลยี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคลองลานวิทยา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในรายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ในปีที่ผ่านๆมา จากการตรวจผลงานการสร้าง
เว็บไซต์ของนักเรียน พบว่า ผลงานของนักเรียนขาดความคิดแปลกใหม่ รูปแบบของงานมีลักษณะของการเลียนแบบ
กันมา อีกทั้งยังขาดการสร้างเอกลักษณ์ของช้ินงาน ซึ่งรายวิชานี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้การประเมินการประกัน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา ในด้านคุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ มีผลการประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน
อื่น ส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษาจึงได้เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
ในมาตรฐานที่ 4 ว่าควรพัฒนาและสอดแทรกทักษะการคิดให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอรวมทั้งปรับปรุงและเพิ่ม
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และจะต้องสอดแทรกการจัด
กิจกรรมเสริมความรู้พร้อมทั้งกิจกรรมโครงงานอย่างจริงจัง (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2550) 
 การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นกระบวนที่มุ่งหาค าตอบ เพื่อแก้ไขปัญหารวมถึงการพัฒนาภาวะ  
ที่เป็นอยู่ของผู้เรียนให้ดีขึ้น โดยคิดให้ลึกและหลากหลายปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆว่าดีหรือไม่ดี จนถึงระยะ
หนึ่งจึงพิจารณาความคิดเหล่านั้นด้วยการคิดวิจารณญาณ ในการเลือกและประเมินวิธีการแก้ปัญหาจนได้วิธีที่ดีที่สุด
ในการแก้ปัญหา การพัฒนาความคิดของเด็กในวัยมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีเน้นให้เด็กคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตราที่ 24 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=630&q=%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%A1%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=NrS9UZuUCcrNrQfR4YCADw&ved=0CCkQvwUoAA
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ระบุให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ความรู้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการคิด คือ มีความคิดสร้างสรรค์
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
 ในการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากความสนใจใคร่รู้ของผู้เรียนเอง เป็นระบบ มีขั้นตอน
ต่อเนื่อง มีการวางแผนแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้จนได้ข้อสรุป (ลัดดา  ภู่เกียรติ,2544) โดยมีครูผู้สอนแนะน า
และให้ค าปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด การท าโครงงานที่มีลักษณะเป็นกลุ่มจะท าให้ผู้เรียนช่วยกันคิด ช่วยกันท า 
ทุกคนมีส่วนร่วมพัฒนางานและค้นหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกันเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
น ามาวิเคราะห์และออกแบบในการสร้างช้ินงาน ท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการปรับตัวในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น (ภัทรพร  นุชน้อย, 2554)  
 จากความส าคัญและปัญหาที่พบผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ร่วมกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาช้ินงาน
ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านการออกแบบเว็บไซต์และเพื่อเป็นแนวในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เป็นการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต น าเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการศึกษา นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดพื้นที่
และเวลา โดยอาศัยเครื่องมือระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เป็นการจัดให้นักเรียนรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมโดย 
มีจุดมุ่งหมายการศึกษาหาความรู้ และลงมือปฏิบัติตามความสนใจ ความถนัดในการผลิตชิ้นงาน น าเสนอผลงานและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนรู้  มีขั้นการด าเนินงาน ดังนี้ ขั้นที่ 1 
ก าหนดประเด็นปัญหา ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูล ขั้นที่ 3 วางแผนโครงงาน ขั้นที่ 4 ปฏิบัติโครงงาน ขั้นที่ 5 สรุป
โครงงาน และขั้นที่ 6 น าเสนอผลงาน 
 แนวคิดและทฤษฏีความคิดสร้างสรรค์ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่
สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์สามารถ
พิจารณาได้ 2 ลักษณะ คือ ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การพยายามสร้าง
แนวคิดน าเสนอผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ด้านที่ 2*ด้านผลงาน เป็นการพิจารณาผลงานท่ีเป็นงานแปลกใหม่และมีคุณค่า 
Guilford*(1969)*กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะการคิดแบบอเนกนัย ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
ประการ คือ ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และ
ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) 
 แนวคิดและทฤษฏีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง  
ตามทฤษฏี Isaksen,Dorval and Treffinger การแก้ปัญหาของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยใช้วิธีการค้นหาค าตอบ 
ที่ซับซ้อน มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์ในขณะนั้น  
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ (สิทธิชัย,2553) ขั้นที่ 1 การท าความเข้าใจปัญหา (Understanding the 
problem) ประกอบด้วย ก) สร้างโอกาส ข) ส ารวจข้อมูล ค) การก าหนดกรอบของปัญหา ขั้นที่ 2 การก่อก าเนิด
ความคิด (Generating ideas) คือ ความพยายามคิดหาทางแก้ปัญหาให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ มองหาความ
เป็นไปได้ในการสร้างทางเลือกในการแก้ไขปัญหา ขั้นที่ 3 วางแผนปฏิบัติการ (Planning for action) ประกอบด้วย 
ก) ค้นหาวิธีแก้ปัญหา ข) ค้นหาการยอมรับ และขั้นท่ี 4 การประเมินงานและผลงาน (Appraising tasks)  
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3. วิธีการวิจัย 
3.1  ศึกษาเนื อหาและรวบรวมข้อมูล ในการสังเคราะห์รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยน าข้อมูลสาระส าคัญที่ได้จาก
การศึกษา แนวคิด และทฤษฏี ได้แก่ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทฤษฏี
โครงงาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544) ทฤษฏีการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Isaksen 
and Treffinger, 1985) ศึกษาเนื้อหาบทเรียน การวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหา วิชา การสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม 
Adobe Dreamweaver ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศึกษาการประเมินผลงานแบบรูบริค (กิ่งกาญจน์, 2550)  
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานระหว่างเรียน ประเมินโครงงานเชิงสร้างสรรค์ และประเมินผลงาน 
หลังเรียน 
3.2  ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นน ารูปแบบกิจกรรมที่ได้ให้ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบกิจกรรม 
การเรียนรู้ จ านวน 5 ท่าน เป็นผู้ประเมินความเหมาะสม ได้รูปแบบการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 รูปแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 
        โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค ์วิชา การสรา้งเว็บไซต ์

 
3.3  ออกแบบเนื อหา แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ใบงาน แบบประเมินคุณภาพผลงาน แบบประเมินกระบวนการส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียน 

3.3.1  เนื้อหาท่ีใช้ในบทเรียนเป็นเนื้อหา วิชา การสร้างเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีเนื้อหาบทเรียนแบ่งตามสมรรถนะ 5 งาน โดยผ่านการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ขั  

 

ขั นด าเนินการทดลอง 

ขั นน าเสนอเนื อหาบทเรียน  
 
 

LCMS 
Moodle 

 
 
 
 
 
 

 

ขนประเมินผล 
การทดลอง 

ท าแบบ 
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียน 

กระบวนการ
ส่งเสริม 
ความคิด

สร้างสรรค์ 
 
 

 
ประเมิน

กระบวนการ
ส่งเสริมความ 
คิดสร้างสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 

 

ขนเตรียม 
การทดลอง 

ปฐมนิเทศ 
 

ท าแบบ 
ทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ 
ก่อนเรียน 

 

จัดกลุ่ม
ผู้เรียน 

 

กิจกรรม
น าเข้าสู่
บทเรียน 

 

ขั  

ขนท 6 น าเสนอผลงาน 
 

 

 

ขั นการเรียนรูแ้บบโครงงาน 
เชิงสร้างสรรค ์

 

ขนท 5 สรุปโครงงาน 
 
 

 

ขนท 3 วางแผนโครงงาน 
(วางแผนการแก้ปัญหา) 

 
 

 

ขนท 1 เลือกประเด็นปัญหา 
(ท าความเข้าใจกับปัญหา) 

 

ขนท 2 รวบรวมข้อมูล 
(คิดหาหนทางแก้ปญัหา) 

 

ขนท 4 ปฏิบัติโครงงาน 
 

ขั ้

ขั ้

ขั ้

ขั ้

ขั ้

ขั ้

ที ่

ที ่

ที ่

ที ่

ที ่

ที ่

ตรวจสอบชนงาน รว่มกัน
สรุปความรู้ 

 
 

 ประเมินผลงาน 
ครูประเมินผลงานด้วยแบบ

ประเมินผลงาน 
 

เลือกประเด็นปัญหา ส ารวจ
ข้อมูล ท าความเข้าใจและ
ก าหนดกรอบของปัญหา 

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแนวทาง
ในการแก้ปัญหา 

ผู้เรียนคาดคะเนถึงผลดี
ผลเสียร่วมกัน 

 
 

ปฏิบัติตามแผนงาน 
 

กิจกรรมโครงงาน 
เชิงสร้างสรรค ์

 

ช้ิ 
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3.3.2  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ที่มีการน ามาหาค่ามาตรฐานตามจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยผ่าน
การประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์(IOC) อยู่ในช่วง 
.067-1.0 จากนั้นน าไปหาค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนกกับผู้เรียนที่เคยเรียนวิชานี้ไปแล้ว คือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 42 คน มีค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.22-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกในช่วง 0.33-0.61 

3.3.3  ใบงานกิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรค์ตามสมรรถนะ 5 งาน ผ่านประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
3.3.4  แบบประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
3.3.5  ประเมินกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
3.3.6  แบบประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
3.4  พัฒนาบทเรียน ตามรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สังเคราะห์ขึ้น โดยใช้ระบบการจัดการบทเรียนออนไลน์ 
(Learning Course Management System,LCMS) ได้แก่ Moodle ร่วมกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
พัฒนาบทเรียนและได้จัดท าข้ันการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
3.5  ตรวจสอบบทเรียน น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ เพื่อหาข้อบกพร่อง แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 
3.6  ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง น าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ไป
ทดลองกับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ที่เรียนในวิชา การสร้างเว็บไซต์  
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามสมรรถนะงาน 5 งาน 
3.7  สรุปผลการวิจัย มีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบบทเรียน  
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียน ผลการประเมินกระบวนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังจากเรียน 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เ ช่ียวชาญต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สังเคราะห์ขึ้น ดังภาพที่ 1  
สามารถน ามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน  
เชิงสร้างสรรค์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ ผ่าน http://owl-ed.com ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 **ภาพแสดงบทเรยีนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอรเ์นต็ วิชา การสร้างเว็บไซต ์

 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ของกลุ่มตัวอย่างโดยการทดสอบค่า (t–test แบบ dependent) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 13.74 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 1.68 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1**ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน 
 

แบบทดสอบ 
กลุ่มตัวอย่าง

(n) 
ค่าเฉลี่ย 

(  ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

 

df 
 

t-test 
Sig. 

(1-tailed) 
แบบทดสอบก่อนเรยีน 37 25.00 4.23  

36 
 

13.74 
 

0.0000 
แบบทดสอบหลังเรียน 37 33.89 5.36 
 
3. ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยบทเรียน 

ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนระหว่างเรียนด้ วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะงาน 5 งานมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2**ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยบทเรียน  

 

รายการ 
คะแนนชิ นงานจากการเรียนสมรรถนะ 5 งาน (50 คะแนน) 

1(10) 2(10) 3(10) 4(10) 5(10) รวม(50) 
คะแนนรวม 265 250 247 239 254 1,255 
คะแนนเฉลีย่ 7.16 6.76 6.68 6.46 6.86 6.78 

แปลผล ดี ดี ดี ดี ดี ดี 
 
4. ผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน 

ผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3**ผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน 
รายการประเมิน

(ข้อที)่ 
กลุ่มกิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรค์ (กลุม่ที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 
คะแนนรวม 84 76 81 78 78 77 85 83 77 719 
คะแนนเฉลีย่ 28.00 25.33 27.00 26.00 26.00 25.66 28.33 27.66 25.66 26.62 

แปลผล ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี
 

5. ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน  
ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4**ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน 
  

รายการ 
กลุ่มกิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรค์ (กลุม่ที่) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
คะแนนรวม 162 159 154 150 164 158 172 163 160 
คะแนนเฉลีย่ 54.00 53.00 51.33 50.00 54.66 52.66 57.00 54.33 53.33 

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยรวม 53.40 (ดีมาก) 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญต่อรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเชิงสร้างสรรค์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ พบว่า ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยกับรูปแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้น ร้อยละ 90 เนื่องจากผู้สอนใน วิชา การสร้างเว็บไซต์ มี
ความเห็นว่า การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค ์ 
และพัฒนาช้ินงานให้มีความแปลกใหม่ หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะช้ินงาน  เนื่องจากบทเรียนเรียนรู้
ตามล าดับขั้น มีการน าเสนอเนื้อหาตามสมรรถนะงาน พร้อมทั้งวิดีโอสาธิตวิธีการสร้างช้ินงาน ผู้เรียนสามารถเรียน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน เป็นสื่อท่ีสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและสะดวก 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
(Pretest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.00 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.23 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบท้าย
บทเรียน (Posttest) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.36 สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ (2550 : บทคัดย่อ) ซึ่ง
ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บ  ด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเพื่อการเรียนรู้เป็นทีมของผู้เรียนระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บสูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกล่าว เนื่องจาก
บทเรียนผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการซึ่งประกอบด้วยความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้
ออกแบบให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าได้ดียิ่งข้ึน 
 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนระหว่างเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จากการเรียนของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบสมรรถนะงาน 5 งาน 
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี จากผลการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากบทเรียนมีการวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็นสมรรถนะ
งาน พร้อมทั้งสาธิตวิธีการสร้างช้ินงาน ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสร้างช้ินงาน ท าให้สามารถเรียนรู้ 
เข้าใจ ลงมือปฏิบัติชิ้นงานในแต่ละขั้น และยังสามารถกลับมาทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
 ผลการประเมินกระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จากการท ากิจกรรมตามกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน 
เชิงสร้างสรรค์ มีผลการประเมินกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับดี จากผลการวิจัยดังกล่าว 
เนื่องจากกิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรค์มีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นล าดับขั้น พร้อมทั้งครูท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่ ฝึกให้ผู้เรียนได้ค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ เปิดกว้างทาง
ความคิด ผู้เรียนสามารถคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายไม่มีการสกัดกั้นความคิดว่าถูกหรือผิด ท าให้ผู้เรียน
กล้าแสดงออกทางความคิดและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงช่วยเพิ่มสมรรถนะของความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรม
ส่วนใหญ่ในการท าโครงงานเชิงสร้างสรรค์จะต้องอาศัยการระดมสมองจะช่วยให้ผู้เรียนคิดและแสดงความคิดเห็น  
มีการคิดริเริ่ม การคิดต่อ หรือปรับความคิดที่มีมาก่อน เพื่อให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นความแปลกใหม่
และแตกต่างจากท่ีมีอยู่ จากการที่ผู้เรียนได้ระดมสมองอย่างเป็นประจ าและต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้เรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรม
โครงงานเชิงสร้างสรรค์มีกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ยิ่งข้ึน 
 ผลการประเมินคุณภาพผลงานของผู้เรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล(2551 : บทคัดย่อ)  
ซึ่งได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่ม และคุณภาพผลงาน ระหว่าง
นักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานที่ประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์และนักเรียนที่ปฏิบัติกิจกรรม
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โครงงานปกติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีปฏิบัติกิจกรรมโครงงานท่ีประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
มีทักษะการท างานกลุ่มและคุณภาพของผลงานสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติกิจกรรมโครงงานแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่ากิจกรรมโครงงานเชิงสร้างสรรค์สามารถพัฒนา ทักษะพัฒนาคุณภาพของ
ผลงานท่ีสูงขึ้น เนื่องจากผู้เรียนมีการเปิดกว้างทางความคิดโดยมีครูผู้สอนค่อยส่งเสริมให้นักเรียนใช้จินตนาการของ
ตนร่วมกัน เมื่อค้นพบวิธีการที่แปลกใหม่มีคุณค่า การที่นักเรียนได้รับการยอมรับจะท าให้นักเรียนลองและสร้าง 
สิ่งใหม่ๆ ท าให้สร้างสรรค์ช้ินงานท่ีมีความแปลกใหม่ หลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะช้ินงาน ขึ้นมาได้  
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยช้ินนี้ สามารถน ารูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ในรายวิชา
อื่นๆ แต่การจะน าไปใช้นั้นควรพิจารณาพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการท า
กิจกรรมการเรียน และควรให้มีการประเมินผลงานโดยให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการประเมิน เช่น เพื่อนประเมินเพื่อน 
ผู้ปกครองประเมินผลงานผู้เรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิด
ของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนก่อนและหลังเรียนที่เรียนโดย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับการเรียน
แบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย 
ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ใน
วรรณคดีไทย และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละและสถิติทดสอบที 
 ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ E1/ E2 เท่ากับ 84.49/84.19 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 2)ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิง
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีไทยของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตาม
แนวคิดของบลูม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3)ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิง
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยระหว่างการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตาม
แนวคิดของบลูมสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ การตั้งค าถามตามแนวคดิของบลมู อ่านเชิงวิเคราะหโ์วหารภาพพจน์  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to develop activities packages through 
questioning techniques based on revised Bloom’s taxonomy to promote the analytical reading 
skill of figurative language of Thai literature for mathayomsuksa 3 students in order to have the 
80/80 efficiency, 2) to compare students’ learning achievement of mathayomsuksa 3 students 
before and after using the activities packages through questioning techniques based on revised 
Bloom’s ta onomy to promote the analytical reading skill of figurative language of Thai literature 
and 3) to compare students’ learning achievement between mathayomsuksa 3 students who 
studied by the activities packages through questioning techniques based on revised Bloom’s 
taxonomy to promote the analytical reading skill of figurative language of Thai literature and the 
traditional method. The research tools were lesson plans, an achievement test and the activities 
packages through questioning techniques based on revised Bloom’s ta onomy to promote the 
analytical reading skill of figurative language of Thai literature for mathayomsuksa 3 students. The 
statistics applied in the study were mean, standard deviation, percentage and t-test for 
dependent. 
 The results of the study were 1) the activities packages through questioning techniques 
based on revised Bloom’s ta onomy to promote the analytical reading skill of figurative language 
of Thai literature for mathayomsuksa 3 students attained the efficiency index at 84.49/84.19 
higher than the given criteria. 2) students’ learning achievement after using the activities packages 
through questioning techniques based on revised Bloom’s ta onomy to promote the analytical 
reading skill of figurative language of Thai literature for mathayomsuksa 3 students was 
significantly higher than before at a .05 level and 3) students’ learning achievement who studied 
by the activities packages through questioning techniques based on revised Bloom’s ta onomy to 
promote the analytical reading skill of figurative language of Thai literature for mathayomsuksa 3 
students was significantly higher than the traditional method at a .05 level.  
 
Keywords: Activities packages, Questioning techniques based on revised Bloom’s ta onomy,     
                Analytical reading skill  
 

1. บทน า 
 ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี ท าให้การติดต่อสื่อสารได้
รวดเร็วและเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและท าให้ขาดความน่าเช่ือถือ ดังนั้น
มนุษย์จึงจ าเป็นจะต้องมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการอ่าน เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอย่างละเอียดรอบคอบ การอ่าน
ย่อมเป็นพื้นฐานส าคัญยิ่งของผู้เรียนที่จะแสวงหาความรู้ที่สูงข้ึนไป เพราะไม่ว่าจะเรียนรู้ ในสาขาวิชาใด ก็ต้องอาศัย
การอ่านเป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรู้ทั้งสิ้น (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2553 : 2)  การอ่านจะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 3)  
 การอ่านเป็น 1 ใน 5 สาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากการอ่านเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาความรู้ และเป็นรากฐานในการเรียนแต่ละสาขาวิชา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถของคน การอ่านจึงเป็นทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การ
รู้จักฝึกฝนอ่านอย่างสม่ าเสมอก็จะช่วยให้ผู้อ่านมีพื้นฐานในการอ่านท่ีดี (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. 2551 : 1)  
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการอ่านของนักเรียนในแต่ละระดับช้ันหรือในแต่ละช่วงวัยก็มีการก าหนด
จุดมุ่งหมายในการอ่านที่แตกต่างกันออกไป การสอนอ่านในระดับช้ันมัธยมศึกษานักเรียนจะต้องรู้จักการวินิจฉัย 
พินิจพจิารณา ไตร่ตรองและใคร่ครวญสิ่งที่ได้จากการอ่านอย่างลึกซึ้งและแตกฉาน (ศรีรัตน์ เจิ่งกลิ่นจันทร์. 2542 : 
26) สอดคล้องกับความคิดเห็นของGinsburgs and Opper. (1969 : 206) ที่ได้กล่าวถึงทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญาของเพียเจต์ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ว่าเป็นทักษะที่นักเรียนต้องได้รับการฝึกฝนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีอายุประมาณ 12-15 ปี  
 การวิเคราะห์เป็นการอ่านขั้นหนึ่งที่สูงกว่าการอ่านในระดับพื้นฐานที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา เพราะการอ่านเชิงวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้อ่านได้เห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของเนื้อหาที่อ่านและเข้าใจสิ่งที่
ผู้เขียนต้องการสื่อสารออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจน การอ่านเชิงวิเคราะห์งานเขียนต่าง ๆ มิได้มีรูปแบบคงที่ตายตัว 
เนื่องจากงานเขียนแต่ละประเภทมักจะพิจารณางานเขียนในประเด็นส าคัญ 4 ประการ คือ รูปแบบ เนื้อหา กลวิธี 
และการใช้ภาษา ซึ่งในงานเขียนทางด้านศาสตร์ภาษาไทย เช่น งานเขียนวรรณคดีและวรรณกรรม บทร้อยกรองหรือ
งานเขยีนประเภทต่าง ๆ มักจะมีกลวิธีการน าเสนอสารโดยใช้ภาษาที่ท าให้ผู้อ่านเกิดภาพในใจ เกิดความประทับใจ 
เกิดความรู้สึกสะเทือนใจ ท าให้เห็นภาพอย่างชัดเจนใช้ภาษาที่สละสลวย และสื่อความหมายโดยการเปรียบเทียบ ซึ่ง
เรียกงานเขียนท่ีมีลักษณะการใช้ภาษาดังกล่าวนี้ว่า โวหารภาพพจน์ (จิรวัฒน์  เพชรรัตน์. 2556 : 36) อีกทั้งโวหาร
ภาพพจน์เป็นงานเขียนที่นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาจะต้องศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้  
 การอ่านและศึกษาวรรณกรรมหรือวรรณคดี ผู้อ่ านต้องเข้าใจศิลปะแห่งการแต่งวรรณกรรมและ
วรรณคดีประเภทนั้น ๆ หรือโวหารภาพพจน์ท่ีผู้เขียนได้แต่งขึ้น เพื่อให้ได้รับอรรถรสในการอ่าน และเห็นคุณค่าของ
วรรณกรรมเรื่องที่อ่าน โดยควรไตร่ตรองด้วยเหตุผล ใช้วิจารณญาณในการอ่าน รู้จักแยกแยะความเหมาะสมของ
องค์ประกอบในการเขียน ทั้งเนื้อหาและรูปแบบ เข้าใจจุดประสงค์และทัศนะของผู้เขียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ และประเมินค่า อันจะน าไปสู่การวิจักษณ์และวิจารณ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการอ่าน
วรรณกรรมและวรรณคดี จะมีกระบวนการวิเคราะห์แตกต่างกันไปตามรูปแบบของวรรณกรรมและวรรณคดีนั้น ๆ 
(จิรวัฒน์ เพชรรัตน์. 2556 : 134-135) 
 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
ทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 3  พบว่าคะแนนการทดสอบในรายวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเกาะสมุย ปี 2556 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.6 และปี 2557 มีค่าเฉลี่ย 35.60 โดยคะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างมาก และจากการวิเคราะห์
แบบทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ในรายวิชาภาษาไทยของปีพ.ศ. 2555 – 2557 พบว่าแบบทดสอบ
มุ่งเน้นทักษะด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นส าคัญ โดยผลจากการเก็บข้อมูลของครูที่ได้ฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โวหาร
ภาพพจน์จากวรรณคดีไทยเรื่องต่าง ๆ และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ ไม่สามารถวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ได้ ขาด
ทักษะในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญ ส่งผลให้คะแนนจากการทดสอบไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (วัชรา
ภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์, สัมภาษณ์. 27มกราคม 2559)  
 ดังนั้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ควรฝึกฝนให้นักเรียนเกิดเป็นทักษะที่คงทนติดตัว
ตลอดไป สอดคล้องกับความคิดเห็นของกรรณิการ์  พัฒนนิติศักดิ์. (2550 : 44) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
เป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลในการแยกแยะสิ่งส าคัญจากเรื่องที่ได้อ่านและสามารถประเมินค่าความน่าเช่ือถือ
ในเรื่องที่อ่านได้  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเชิงวิเคราะห์สามารถด าเนินการได้หลายวิธี 
โดยวิธีที่นิยมใช้กันมากคือ การใช้ค าถามพัฒนาการอ่านและกระบวนการคิด  เพราะค าถามเป็นสิ่งส าคัญที่จะจุด
ประกายให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (สุกัญญา  ศรีสืบสาย. 2557 : 14)  ในการศึกษาทางการ
อ่าน การใช้ค าถามตามระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวคิดของบลูมเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมในการ
น ามาปรับใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการอ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 46) โดยบลูมได้จัดจุดมุ่งหมาย
ทางการศึกษาไว้ 3 ด้านคือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ซึ่งในด้านพุทธิพิสัยนั้น บลูมได้จัดระดับ
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จุดมุ่งหมายตามระดับความรู้จากต่ าไปสูงไว้ 6 ระดับ คือ ระดับ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การน าไปใช้ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล (ทิศนา แขมมณี. 2557 : 400)  
เทคนิคการใช้ค าถามของครูผู้สอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ค้นคว้าหาค าตอบเพื่อแก้ปัญหา และ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดในระดับสูง ตลอดจนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 
2545 : 87-88) การพัฒนาทักษะการอ่านโดยอาศัยกระบวนการคิดทั้ง 6 ขั้น   ของบลูม จะเป็นการก าหนด
พฤติกรรมในการอ่านอย่างมีระดับขั้น ดังนั้น ในการอ่านจึงต้องตั้งวัตถุประสงค์ไว้ในลักษณะที่สามารถสังเกตและวัด
พฤติกรรมได้ ซึ่งสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าถามเพื่อให้นักเรียนค้นหาค าตอบจากการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 47)  
 ผู้วิจัยในฐานะครูสอนภาษาไทยในโรงเรียนเกาะสมุยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรมที่มองเห็นเป็นรูปธรรมและช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของฉวีวรรณ  กินาวงศ์. (2542 : 2) ที่ว่า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ซับซ้อน ฝึกการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์เหตุผลมาประกอบ ดังจะ
เห็นได้จากงานวิจัยของจันเพ็ญ  ภารา. (2555 : 1) ที่ได้ท าการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการอ่าน
ภาษาไทย เพื่อจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับ
ใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหาร
ภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อกระตุ้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ใน
วรรณคดีไทยของผู้เรียนให้ดียิ่งข้ึน 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
ไพฑูรย์  สินลารัตน์และคณะ.  (2557 : 9) ได้สรุปเกี่ยวกับความหมายของการอ่านเชิงวิเคราะห์ไว้ว่า การ

อ่านเชิงวิเคราะห์เป็นการคิดแยกแยะข้อมูล ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นออกเป็นส่วนย่อยๆและมีการเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของข้อมูลเหล่านั้น 

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับการสอนโดยตั้งค าถามของบลูม 
บุญชม ศรีสะอาด. (2554 : 74) กล่าวว่า การใช้ค าถามเป็นการสอนที่ผู้สอน ป้อนค าถามให้ผู้เรียนตอบ 

อาจตอบเป็นรายบุคคลหรือตอบเป็นกลุ่มย่อย หรือตอบทั้งช้ันซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคนิคที่ส าคัญในการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ 

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับโวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย 
พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (2554 : 867) ได้ให้ความหมายของค าว่า ภาพพจน์ ว่าถ้อยค าที่เป็น

ส านวนโวหารท าให้นึกเห็นเป็นภาพ , ถ้อยค าที่เรียบเรียงอย่างมีช้ันเชิงเป็นโวหาร มีเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อ
ความคิด ความเข้าใจ ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งกว่าการบอกเล่าที่ตรงไปตรงมา" 

หลักการและแนวคิดที่เกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชัยยงค์  พรหมวงค์และคณะ. (2551 : 118) กล่าวว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อประสมประเภทหนึ่งซึ่ง
มีจุดหมายเฉพาะที่จะสอนโดยมีระบบการผลิตและการน าสื่อไปใช้ให้สอดคล้องกับวิชาหน่วยหัวเรื่องและ
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาค้นคว้า 
งานวิจัยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านการอ่านของ

นักเรียน โดยให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนั้น ๆ โดยตัวอย่างลักษณะงานวิจัยประเภทนี้
ได้แก่ 
 ล าดวน วงศ์ภักดิ์. (2556 : 97-104) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการใช้เทคนิคการตั้งค าถามตามทฤษฎีของบลูม พบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นมีความสอดคล้องกับหลักสูตร และมีขั้นตอนที่เน้นการใช้ค าถามเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้เป็นอย่างดี จึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเกิดทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  

3. วิธีการวิจัย 
1.แบบแผนการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองแบบสองกลุ่ม ทดสอบก่อนและหลัง

การทดลอง (Pretest – Posttest Control Group Design) 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการวิจัย 
กลุ่ม Pre-test Treatment Post-test 
E 
C 

T1E 
T1C 

X 
-X 

T2E 
T2C 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนการทดลอง 
 X แทน การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิด  
   ของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ใน  
   วรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเกาะสมุย   
   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  -X แทน การสอนแบบปกติ 

E แทน กลุ่มทดลอง 
C แทน กลุ่มควบคุม 
T1E แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุ่มทดลอง 
T1C แทน การสอบก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุม 
T2E แทน การสอบหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง 
T2C แทน การสอบหลังการทดลองของกลุ่มควบคุม 

 2. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
2.1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ด้วยเทคนิคตั้ง

ค าถามตามแนวคิดของบลูม เป็นแผนที่มีขั้นตอนการด าเนินการสร้าง ดังนี้ 
  2.1.1 ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551และหลักสูตรสถานศึกษา  
  2.1.2 วิเคราะห์และด าเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งครอบคลุมเวลาเรียนทั้งหมด 16 ช่ัวโมง 
  2.1.3 ผู้วิจัยได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาแผนการสอนและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้  
  2.1.5 น าข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC  
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     2.1.6 หลังจากผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ได้ท าการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลอง 

2.2 การสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ใน
วรรณคดีไทย 
  2.2.1  สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  2.2.2 สร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมตามเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน  30  ข้อ  

    2.2.3  น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญจ านวน  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

    2.2.4 น าแบบทดสอบแบบปรนัย ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์  
     2.2.5 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
วิเคราะห์คะแนนความสอดคล้องหาค่า  IOC  
     2.2.6  น าแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องมากกว่า 0.5 จ านวน 30 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก   
       2.2.7  น าแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจหาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก จ านวน 30 
ข้อไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิ ซึ่งค่าท่ีได้คือ 0.92 แสดงว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเชื่อมั่นสูง เนื่องจากค่าความเชื่อมั่นที่มีค่าเข้าใกล้ 1  
     2.2.8  น าแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปใช้ทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 2.3 การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการ
อ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัด     
สุราษฎร์ธานี มีลักษณะและขั้นตอนการสร้างตามล าดับดังนี้ 

   2.3.1  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้างชุดการ
สอน  จากเอกสารและงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท า 

  2.3.2 สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูมในการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน  1  ชุด   
  2.3.3  น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาและให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน  5  ท่าน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ  

 2.3.4  ตรวจสอบคุณภาพชุดการสอนโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมด้านต่างๆ  โดยใช้แบบ
ประเมินท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ   

 2.3.5 วิเคราะห์ผลการประเมินชุดการสอน  โดยน าคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญทั้ง  5 
คน มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   2.3.6 ปรับปรุงแก้ไขชุดการสอนตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ไป
ทดลองแบบเดี่ยว (1 : 1 : 1) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน คละความสามารถ  โดยให้นักเรียน
ทดลองใช้ชุดการสอน เพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษา เนื้อหา และความเหมาะสมของเวลาที่ก าหนด 
   2.3.7 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงจากข้อ2.3.6 ไปทดลองแบบกลุ่มย่อย (3 : 3 : 3) กับ
นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 9 คน คละความสามารถ เพื่อตรวจหาประสิทธิภาพ 80/80 ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  
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   2.3.8 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปฝึกจริงกับนักเรียนกลุ่มทดลอง ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2559  ในโรงเรียนเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 3.การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนท่ีได้ไปด าเนินการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ ดังนี ้
 3.1 หาค่าสถิตพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.2 หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ การอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ด้วยเทคนิค
ตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม  โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญโดยหาค่า IOC 
 3.3  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1/ E2 
 3.4 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหาร
ภาพพจน์ในวรรณคดีไทย จ านวน 30 ข้อ ชนิด 4 ตัวเลือก ได้แก่  หาค่าระดับความยากง่าย หาค่าอ านาจจ าแนก ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบใน KR – 20   
 3.5 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยของนักเรียน
กลุ่มทดลองก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม  โดยใช้สูตร
สถิติใช้ในการทดสอบค่าที  
 3.6 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยของนักเรียน
กลุ่มควบคุมก่อนและหลังเรียนโดยการสอนแบบปกติ โดยใช้สูตรสถิติใช้ในการทดสอบค่าที  
 3.7 เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยระหว่างการ
สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม กับการสอนแบบปกติ โดยใช้สูตรสถิติใช้
ในการทดสอบค่าท ี 
  

ผลการวิจัย 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิง
วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีผู่้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/ E2 
เท่ากับ 84.49/84.19 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีไทยของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยระหว่างการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูมสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริม

ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยอภิปรายผล 3 ประเด็นตามข้อค้นพบดังน้ี 

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิด       
ของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการประเมินคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน 
พบว่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิง
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วิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์
ธานี มีคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับดี และผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตาม
แนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ส าหรับนักเรียนช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 27 คน พบว่าของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันเพ็ญ ภารา. (2555 : 1) ที่ได้ท าการศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะ
การอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการอ่านภาษาไทย
เพื่อจับใจความ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05  

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหาร
ภาพพจน์ในวรรณคดีไทย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย 
จ านวน 30 ข้อ ชนิด 4 ตัวเลือก พบว่า ผลการสอบหลังการใช้ชุดกิจกรรม สูงกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าประสิทธิผล 0.57 สอดคล้องกับผลการวิจัยของติยาภรณ์ ห้าวจันทึก. (2553 
: 92) ได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการใช้ค าถามตามแนวคิดของบลูม 
และพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ
โดยการใช้ค าถามตามแนวคิดของบลูม เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทยระหว่างการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูมสูงกว่าการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธีรภัทร์  พุ่มพลอย. (2557 : 65-66 ) ได้ศึกษาการสอนเรื่อง เศษส่วน 
ส าหรับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วิธีการตั้งค าถาม พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสอนโดยการ
ตั้งค าถามสูงกว่านักเรียนท่ีสอนแบบปกติ 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นทักษะการอ่านที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนในช่วงช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต้น ดังนั้นนักเรียนควรได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อนักเรียนได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง นักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน 

1.2 การคัดเลือกเรื่องส าหรับให้นักเรียนอ่าน ควรมีความหลากหลาย อาจเป็นเนื้อหานอกบทเรียน เพื่อ
เป็นแนวทางในการปลูกฝังนิสัยรักอ่านการให้แก่ผู้เรียน 

1.3 ครูผู้สอนควรเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนช่างถาม เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตอบ
ค าถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่ครูต้องการให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริม

ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย ควรผสมผสานกับเทคนิคหรือวิธีการสอนรูปแบบอื่นๆ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะทางภาษาในด้านอื่นๆ 

2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูม ในการส่งเสริม
ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในวรรณคดีไทย สามารถปรับเปลี่ยนใช้นวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยส่งเสริม
ทักษะการอ่านให้ผู้เรียนได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
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2.3 เทคนิคตั้งค าถามตามแนวคิดของบลูมสามารถส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โวหารภาพพจน์
ในวรรณคดีไทยได้ จึงควรมีการวิจัยความสามารถด้านการอ่านควบคู่กับการเขียน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิดของนักเรียน ในระหว่างที่นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นกลุ่มย่อยในบริบทนอกช้ันเรียน 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเน้นการวิเคราะห์โปรโตคอล กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 9 คน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ให้แต่ละ
กลุ่มแก้สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดจ านวน 4  สถานการณ์ปัญหาทีละกลุ่มโดยไม่มีการแทรกแซงจากผู้วิจัย ด้วย
วิธีการแก้ปัญหาพร้อมกับการพูด ท าการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกวีดีทัศน์ของนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนแก้ปัญหา 
ข้อมูลหลักที่น ามาวิเคราะห์ได้แก่ โปรโตคอลจ านวน 12 โปรโตคอล และงานเขียนของนักเรียน ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามกรอบของโพลยา (Polya, 1957)  
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ขั้นท าความเข้าใจปัญหา พบว่านักเรียนทุกกลุ่มสามารถท าความเข้าใจ
สถานการณ์ปัญหา มีการรวบรวมข้อมูลที่โจทย์ให้มา ซึ่งสังเกตได้จากค าส าคัญที่นักเรียนใช้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้
ระบุรายละเอียดจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้ และระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการได้ (2) ขั้นวางแผน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม
แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยนักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองคาดว่ามีความเป็นไปได้มากที่สุด มีการ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และอาศัยประสบการณ์การเดิม (3) ขั้นด าเนินการตามแผน พบว่านักเรียนทุกกลุ่ม
แสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ตนเองวางไว้ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จะย้อนกลับไปในขั้น
วางแผน และด าเนินการตามแผนจนสามารถแก้ปัญหาได้ (4) ขั้นตรวจสอบ พบว่านักเรียนเพียงบางกลุ่มแสดง
พฤติกรรมการแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการตรวจสอบค าตอบของตนเองให้สอดคล้องกับเง่ือนไข และตรวจสอบความ
ถูกต้องของผลลัพธ์ขั้นตรวจสอบนี้นักเรียนจะท าควบคู่กับข้ันวางแผน และด าเนินการตามแผน จนสามารถแก้ปัญหา
ได้ส าเร็จ 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการแก้ปัญหา ปญัหาปลายเปดิ 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to study of mathematical problem solving skills ratio 

and percentage with open-end problem. The research methodology was qualitative approach 
emphasizing on protocol analysis. The target group were seven-grade students at Satthasamut 
School, Samutsongkhram province, and 9 students voluntarily participated in this research and  
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were divided into 3 groups. Each small group was asked to solve three open-ended problems by 
thinking aloud method and solved the problems out of classroom without the researcher’s 
intervention. Data were collected by video recording while the students solved the problems. 
Major data for analysis were 12 protocols of 4 open-ended problems and students’ written work 
analysed by The framework for analytic mathematical problem solving processes (Polya, 1957) 

The results of the research are: (1) Understand the Problem: all student groups knew the 
problem situations and gathered information problems, in addition students also had details and 
identified what question needs. (2) Devise a Plan: all student groups acted in solving 
mathematical problems. They made choices as possible to solve this problem by their 
experience. (3) Carry Out the Plan: all student groups acted to solve mathematic problem by 
following the plan. When they couldn't solve the problem, they were back in the planning stage 
and implemented the plan until the problem was resolved successfully. (4) Look Back: some  
student groups behaved like solving math problems since they checked validity results of the 
calculation. Students concurrently worked in the stage of examination together with planning 
stage, and implemented the plan until the problem was successfully resolved. 
 
Keywords: PROBLEM SOLVING SKILLS, OPEN-ENDED PROBLEM 
 

1. บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้ให้เหตุผลหรือความจ าเป็นว่าท าไมต้องเรียน
คณิตศาสตร์ไว้อย่างชัดเจนคือ กล่าวคือ คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน 
ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 หน้า 56) การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นจุดมุ่งหมาย
ส าคัญประการหนึ่งของการศึกษาไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาในส่วนของการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าเป็น คิดเป็น รักการอ่าน และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) แนวการจัดการศึกษาดังกล่าวนี้ ให้
ความส าคัญกับกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551)   
 การจัดการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นผลสัมฤทธิ์ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้  (Learning Process) ของ
นักเรียนในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง ดังนั้นนักเรียนในช้ันเรียนไม่สามารถหาค าตอบและวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย การเปลี่ยนแปลงสภาพช้ันเรียนแบบนี้ จ าเป็นต้องอาศัยนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้รับอิสระในการท ากิจกรรม ในการคิดเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างเต็มศักยภาพ และมีแนวทางการ
แก้ปัญหาที่หลากหลาย (ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์  และคณะ, 2546) ปัญหาและสาเหตุที่กล่าวข้างต้นพบว่ารูปแบบ
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งคือ การใช้ปัญหาปลายเปิด  (Open-Ended Problem) ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Groot (1999) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลของการใช้ปัญหาปลายเปิดในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด  12 ผลการ
ทดลองพบว่าปัญหาปลายเปิดนั้นสามารถเพิ่มความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทั้งในด้านความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหารวมถึงเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  
 การศึกษาแนวทางส าหรับจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้วิจัยจึงสนใจ
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ซึ่งเป็นเนื้อหาหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน นักเรียนสามารถมอง
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เป็นรูปธรรมได้ง่าย เช่น การท าอาหารในปริมาณที่แตกต่างจากสูตรอาหาร การลดราคาสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
และการคิดดอกเบี้ยเงินกู้เป็นต้น (ประภัสสรเบ้าชารี , 2554 ) จากการสอบถามครูผู้สอนในโรงเรียนพบว่า เรื่อง
อัตราส่วนและร้อยละ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าเกณฑ์ นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดกระบวนการที่ดีในการหาค าตอบ
และแก้ปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนีย์ ช่ืนยง (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาข้อบกพร่องและความมั่นใจใน
การตอบโจทย์ปัญหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ในจังหวัดนครราชสีมา” 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ เรียงตามล าดับค่าร้อยละจากมากไปหาน้อยดังนี้ บกพร่องในการตีความบกพร่อง ในการ
ตรวจสอบ ในการแก้โจทย์ปัญหา บกพร่องในการใช้สมบัติ กฎ สูตร และนิยาม และข้อบกพร่องในการคิดค านวณ  
 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจ การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการวิจัยใน
ด้านต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 
 1. กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya. 1957: 16-17) ประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 ขั้นท าความเข้าใจปัญหาเป็นการมองไปที่ตัวปัญหาพิจารณาว่าปัญหาต้องการ
อะไรปัญหาก าหนดอะไรให้บ้างมีสาระความรู้ใดที่เกี่ยวข้องบ้างค าตอบของปัญหาจะอยู่ในรูปแบบใดการท าความ
เข้าใจปัญหาอาจใช้วิธีการต่างๆเช่นการเขียนรูปเขียนแผนภูมิการเขียนสาระปัญหาด้วยถ้วยค าของตนเองขั้นที่ 2 ขั้น
วางแผนเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะต้องพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการใดจะแก้ปัญหาอย่างไรปัญหาที่ท าให้มี
ความสัมพันธ์กับปัญหาที่เคยมีประสบการณ์ในการแก้มาก่อนหรือไม่ขั้นวางแผนเป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาจะต้อง
พิจารณาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆในปัญหาผสมผสานกับประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ผู้แก้ปัญหามีอยู่แล้ว
ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาขั้นที่ 3 ขั้นด าเนินการตามแผนเป็นขั้นตอนที่ต้องลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้โดย
เริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ของแผนเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของแผนให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติจนกระทั่ง
สามารถหาค าตอบได้หรือค้นพบวิธีการแก้ปัญหาใหม่ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบเป็นขั้นตอนที่ผู้แก้ปัญหาต้องมอง
ย้อนกลับไปท่ีขั้นตอนต่างๆที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาความถูกต้องของค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาและมีวิธีการแกป้ญัหา
อื่นอีกหรือไม่ 
 2. สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดทางคณิตศาสตร์ หมายถึง ปัญหาคณิตศาสตร์ที่แตกต่างจากปัญหาที่พบ
โดยทั่วไปในห้องเรียน โดยมีลักษณะเป็นปัญหาที่มีค าตอบ หรือวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย หรือเป็นปัญหาที่มี
โครงสร้างไม่สมบูรณ์ คือไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมีข้อมูลไม่ครบหรือไม่มีการก าหนดวิธีการที่แน่นอนในการหาค าตอบ  
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2546 ; ปานจิตร รัตนพล, 2547 ; Becker & Shimada, 1997)ปัญหาปลายเปิดทาง
คณิตศาสตร์ออกเป็น 3 ชนิด (Nohda, 2000 : 6 - 8 )  คือ1. กระบวนการเปิด (Process is open) ปัญหาชนิดนี้
เป็นปัญหาที่มีแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาคณิตศาสตร์ทุกปัญหาต่างเป็นปัญหา
ปลายเปิดโดยนัยนี้ แต่ในโรงเรียนทั่วไปมักจะเน้นพิจารณาค าตอบเพียงค าตอบเดียว รวมทั้งไม่ได้เน้นแง่มุมเชิง
กระบวนการ ดังนั้นในปัญหาปลายเปิดชนิดนี้จึงมีการระบุค าถามเพื่อให้นักเรียนได้พยายามหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาให้ได้หลากหลาย2. ผลลัพธ์เปิด (End product are open) ปัญหาปลายเปิดชนิดนี้เป็นปัญหาที่มีค าตอบที่
ถูกต้องหลากหลาย3. แนวทางการพัฒนาปัญหาเปิด (Way to develop are open) เป็นปัญหาที่หลังจากท่ีนักเรียน
ได้แก้ปัญหาแล้วนักเรียนสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาใหม่ด้วยการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขหรือองค์ประกอบของปัญหา
เดิม การเน้นแง่มุมนี้จะเรียกว่า “จากปัญหาสู่ปัญหา” ถือได้ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาปลายเปิด  
 

3. วิธีการวิจัย 
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 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  
โดยใช้ปัญหาปลายเปิด  ในบริบทนอกช้ันเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ 
โพรโทคอล  มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 1. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรัทธา
สมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 9 คน ที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ซึ่งมี
พฤติกรรมการเรียนแตกต่างกัน โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายดังนี้   
 ขั้นที่ 1 สร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนห้องเป้าหมาย ผู้วิจัยติดตามครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ไปสังเกต
พฤติกรรม พูดคุยสร้างความคุ้นชินระหว่างผู้วิจัยกับห้องเป้าหมาย เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
 ขั้นที่ 2 เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยสอบถามข้อมูลนักเรียนจากครูประจ าช้ัน ครูผู้สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ และสังเกตพฤติกรรมนักเรียน ในกลุ่มเป้าหมายจ านวน 9 คน มีรายละเอียดมีดังนี้  
    เป้าหมายที่ 1 จ านวน 3 คน มีลักษณะชอบคิด ขณะที่ครูสอนในห้องเรียนจะชอบคิดตามถ้าหากเกิด
ข้อสงสัยจะซักถามครูจนกว่าจะเข้าใจ ชอบแสดงแนวคิดของตนเองโดยที่ท าผิดท าถูกไม่ส าคัญ ชอบคิดแก้โจทย์
ปัญหาต่างๆ มีความกระตือรือร้นในการท างาน และท างานร่วมกับเพื่อนได้ 
    เป้าหมายที่ 2 จ านวน 3 คน มีลักษณะจะตั้งใจฟังขณะเรียน แต่ไม่ค่อยถามครูผู้สอน มีลักษณะชอบ
คิด ชอบค้นหา ชอบคิดคนเดียวมากกว่าเป็นกลุ่ม ไม่ชอบแสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งกับเพื่อน มีความกระตือรือร้น
ในการท างาน และท างานร่วมกับเพื่อนได้ 
    เป้าหมายที่ 3 จ านวน 3 คน มีลักษณะชอบคิด มีข้อสงสัยก็จะคุยกับเพื่อนมากกว่าจะสอบถามครู 
ความคิดจะคล้อยตามเพื่อน แสดงความคิดเห็นหรือโต้แย้งกับเพื่อนบางครั้ง มีความกระตือรือร้นในการท างาน และ
ท างานร่วมกับเพื่อนได้  
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 สถานการณ์ปัญหาปลายเปิด จ านวน 4 สถานการณ์ปัญหาซึ่งครอบคลุมด้านเนื้อหาและตัวช้ีวัด
ในเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ประกอบไปด้วย สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ 1 เรื่อง บอกได้หรือไม่ มีอัตราส่วน
อะไรบ้าง สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ 2 เรื่อง เรียนคณิตศาสตร์ต้องรู้ทันแม่ค้าสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ 3 
เรื่อง ท าอย่างไรเมื่อค าขอพรเป็นจริง และ สถานการณ์ปัญหาปลายเปิดที่ 4 เรื่อง บอกซิเธอ เธอจะขายเท่าไร โดย
ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
    2.2 กล้องบันทึกวีดีทัศน์ บันทึกวีดีทัศน์ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรมปัญหาปลายเปิดตั้งแต่ต้น
จนสิ้นสุด โดยจะต้องจับภาพสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการท ากิจกรรมสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลโดยให้กลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรมสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด 4 
สถานการณ์ปัญหา แต่ละสถานการณ์ปัญหาใช้เวลานอกห้องเรียน ระยะเวลาที่ท ากิจกรรมจะก าหนดเวลาในการท า
กิจกรรมละ 1 ช่ัวโมงต่อ 1 กลุ่ม โดยผู้วิจัยไม่เข้าไปแทรกแซงในระหว่างกลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรม เพียงแต่ท าการ
สังเกตพฤติกรรมในระหว่างการท ากิจกรรม 
 4. โปรโตคอล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการบันทึกวิดีโอมาถอดภาพและเสียงเป็นภาษาเขียนที่ได้ เรียกว่า
โปรโตคอล โดยบันทึกเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรม ค าพูด ในระหว่างการแก้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เริ่ม
ถึงสิ้นสุดการแก้ปัญหา  
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรโตคอล และข้อมูลที่เป็นงาน
เขียนหรือร่องรอยการท างานของกลุ่มเป้าหมายในขณะร่วมกันแก้ปัญหา 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    6.1 ข้อมูลในรูปแบบโปรโตคอลที่ได้จากการถอดค าพูดจากเทปวิดีทัศน์ระหว่างแก้ปัญหา  
    6.2 ข้อมูลในรูปงานเขียนของนักเรียน  
    6.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของนักเรียน  
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    6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน 
  

ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1  ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละโดยใช้ปัญหาปลายเปิด  ตาม
กรอบของโพลยา 
สถานการณ์ปัญหา กลุ่มของนักเรียน ขั้นตอนการแก้ปัญหา 

ท าความเข้าใจ วางแผน ด าเนินการตามแผน ตรวจสอบ 
1 กลุ่มที่ 1     

กลุ่มที่ 2     
กลุ่มที่ 3     

2 กลุ่มที่ 1     
กลุ่มที่ 2     
กลุ่มที่ 3     

3 กลุ่มที่ 1     
กลุ่มที่ 2     
กลุ่มที่ 3     

4 กลุ่มที่ 1     
กลุ่มที่ 2     
กลุ่มที่ 3     

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ แบ่งแยกตามขั้นตอนได้ดังนี้  
  (1) ขั้นท าความเข้าใจ พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการรวบรวมข้อมูลที่โจทย์ให้มา ซึ่งสังเกตได้จาก
ค าส าคัญที่นักเรียนใช้ นอกจากนี้นักเรียนยังได้ระบุรายละเอียดจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้ และระบุสิ่ง ที่โจทย์
ต้องการได้  
 (2) ขั้นวางแผน พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหาโดยนักเรียนเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเอง
คาดว่ามีความเป็นไปได้มากท่ีสุด มีการประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง และอาศัยประสบการณ์การเดิม  
 (3) ขั้นด าเนินการตามแผน พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา โดยนักเรียนได้ปฏิบัติตาม
วิธีการที่ตนเองวางไว้ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จะย้อนกลับไปในขั้นวางแผน และด าเนินการตามแผนจนสามารถแก้ปัญหา
ได้ส าเร็จ  
 (4) ขั้นตรวจสอบ พบว่านักเรียนแสดงพฤติกรรมการแก้ปัญหา โดยนักเรียนมีการตรวจสอบค าตอบของ
ตนเองให้สอดคล้องกับเง่ือนไข และตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ขั้นตรวจสอบนี้นักเรียนจะท าควบคู่กับขั้น
วางแผน และด าเนินการตามแผน จนสามารถแก้ปัญหาจนสามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ  
     

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของโพลยา 
โดยใช้ปัญหาปลายเปิดซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท าความเข้าใจ ขั้นวางแผน ขั้นด าเนินการตามแผน 
และขั้นตรวจสอบ พบว่า ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมีการพัฒนาขึ้น เนื่องจากในระหว่างการท ากิจกรรม
นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มย่อยในการน าเสนอแนวคิดของตนเอง มีการสนับสนุนแนวคิดของเพื่อน มีการเพิ่มเติม
ประเด็นบางประเด็นที่เพื่อนขาดไป และมีการแสดงเหตุผลโต้แย้งกันเมื่อคิดว่าแนวคิดที่เพื่อนน าเสนอยังไม่ถูกต้อง
ลักษณะการอภิปรายโต้แย้งกันเช่นนี้ส่งผลให้ค าตอบท่ีได้จากการแก้ปัญหาเป็นค าตอบที่ดีกว่าค าตอบที่ได้จากการที่
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นักเรียนคิดเพียงล าพัง ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดเป็นสถานการณ์ที่เหมาะสมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการแก้ปัญหา เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาปลายเปิดท าให้นักเรียนได้แสดงความคิดอย่างหลากหลาย และ
แสดงออกถึงแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา
อย่างมียุทธวิธีท่ีหลากหลาย รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถขยายความคิดในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างมากขึ้นส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นคือ นักเรียนจะมีทักษะในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นดังนี้ (1) ขั้นท าความเข้าใจ 
นักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงพฤติกรรมการรวบรวมข้อมูลที่โจทย์ให้มาโดยสังเกตจากค าส าคัญที่นักเรียนใช้ 
นอกจากน้ีนักเรียนยังได้ระบุรายละเอียดจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดมาให้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ กตัญญุตา บางโท 
(2550) ที่กล่าวไว้ว่า การระบุปัญหา เป็นการท าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนมองเห็นต าแหน่ง
ของปัญหาและเข้าสู่สถานการณ์ปัญหาด้วยวิธีการของตนเอง (2) ขั้นวางแผนนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงพฤติกรรม
โดยเช่ือมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างข้อมูลกับสิ่งที่ต้องการทราบ และเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองคาดว่ามีความ
เป็นไปได้มากที่สุดส าหรับสถานการณ์ปัญหาที่พบและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา  เนาว์
เย็นผล (2537: 62) กล่าวว่า การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นหาวิธีการเพื่อให้ได้ค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ซึ่ง
ผู้แก้ปัญหาจะต้องใช้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์เดิมประมวลเข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่ก าหนดในปัญหา (3) 
ขั้นด าเนินการตามแผนนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แสดงพฤติกรรมโดยขั้นนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และต้องมีการ
ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนที่ปฏิบัติว่าถูกต้องหรือไม่ในการคิดค านวณหาค าตอบนักเรียนจ าเป็นต้องมีทักษะการคิด
ค านวณ เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร ซึ่งนักเรียนได้ปฏิบัติตามวิธีการที่ตนเองวางไว้หากยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการแก้ปัญหานักเรียนจะมองย้อนกลับไปในขั้นท าความเข้าใจและขั้นวางแผนอีกครั้งจนสามารถ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2555, 11-13) ที่กล่าวว่า การให้นักเรียนได้เผชิญกับ
ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง จะช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์โดยตรงและสามารถสร้าง
แนวทางพื้นฐานในการแก้ปัญหาของตนเองได้ (4) ขั้นตรวจสอบ พบพฤติกรรมเพียงบางกลุ่ม ซึ่งขั้นนี้เป็นการ
ตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหาว่าถูกต้องหรือไม่ นักเรียนบางกลุ่มได้มองย้อนกลับไปทบทวนและตรวจสอบ
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีผ่านมา  โดยพิจารณาความสมเหตุสมผลของค าตอบ  และพิจารณาว่าน่าจะมีค าตอบอื่นหรือวิธีการ
คิดเป็นอย่างอ่ืนได้อีกหรือไม่  
 ดังนั้นทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของโพลยา โดยใช้ปัญหาปลายเปิดของนักเรียน
มีการพัฒนาขึ้น   
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิด ในระดับชั้นอื่นๆเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 
2. ควรศึกษาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้ปัญหาปลายเปิดในเนื้อหาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆต่อไป 
3. ในระหว่างการเรียนการสอน ครูควรสอดแทรกสถานการณ์ปัญหาปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง 
แนวคิดหรือวิธีการคิดโดยไม่ปิดกั้นความคิดของนักเรียน 
 

ค าขอบคุณ  
 งานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.ธัญญา กาศรุณ ประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ ดร.เอนก สุดจ านงค์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ตรวจสอบ และ
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ ดร.สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์ และนางสุเมตตา ฉิมพาลี ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท่ีใช้สถานการณ์จ าลอง 
ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ 

ส าหรับนักเรียนระดับชั นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างและหาคุณภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ                     
แอนดรอยด์ที่ ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ                         
เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.) เพื่อหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันฯ 
3.) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชันฯ 4.) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อสื่อแอปพลิเคชันฯ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1                         
คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ศึกษาในรายวิชา 2300-1003                
ศิลปนิยม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก ได้มาจ านวน 30 คน 
สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า                         
แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงฯ มีทั้งหมด 3 
ขั้นตอน คือ 1.) ขั้นด าเนินการก่อนเรียน 2.) ขั้นด าเนินการระหว่างเรียน ซึ่งเป็นข้ันของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ
ที่มีทั้งหมด 6 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 2.1) ขั้นรับรู้ปัญหา 2.2) ขั้นตั้งสมมติฐาน 2.3) ขั้นรวบรวมข้อมูล 2.4) ขั้น
วิเคราะห์ข้อมูล 2.5) ขั้นพิสูจน์ 2.6) ขั้นสรุปและการน าไปใช้ 3.) ขั้นด าเนินการหลังเรียน ซึ่งมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่
ในเกณฑ์ดี (xˉ = 4.32, S.D. = 0.24) คุณภาพด้านสื่ออยู่ในเกณฑ์ดี (xˉ = 4.13, S.D. = 0.59) คุณภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้แบบค้นพบอยู่ในเกณฑ์ดี (xˉ = 4.19, S.D. = 0.62) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.06/82.78 ซึ่งเท่ากับ
เกณฑ์ที่ก าหนด ผู้เรียนมีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันมีค่าเท่ากับ (xˉ = 3.96, S.D. = 0.43) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า
แอปพลิเคชันมีคุณภาพดี และใช้เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 

ค าส าคัญ: แอปพลิเคชัน, สถานการณ์จ าลอง, เทคโนโลยเีสมือนจริง, การจัดการเรยีนรู้แบบค้นพบ, ลทัธิทางศิลปะ 
ABSTRACT 

 This research aimed to 1) create and evaluate the quality of Android operating system 
application using simulation and virtual reality technology in discovery learning management on 
the topic “Arts  octrine” for vocational certificate students, 2) study the efficiency of Android 
operating system application using simulation and virtual reality technology in discovery learning 
management, 3) to study the learning achievement by comparing the pretest and posttest score, 
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and 4) evaluate the satisfaction of the students who studied from Android operating system 
application using simulation and virtual reality technology in discovery learning management on 
the topic “Arts  octrine”. The 30 samples were first year students of computer graphic program, 
department of Arts, Suratthani Vocational College, who were studying a course 2300- 003 “Art 
Appreciation” in the  st semester of 20 6 academic year, derived from simple random sampling. 
The data was statistically analyzed by percentage, mean and standard deviation. The research 
findings were that the Android operating system application using simulation and virtual reality 
technology in discovery learning management composed of 3 steps: 1) pre-study, 2) study step 
which composed of 6 sub-steps: 2.1 problem perception, 2.2 hypothesizing, 2.3 data collection, 
2.4 data analysis, 2.5 proofing, and 2.6 summarization and application, and 3) post study. The 
quality on content was at the level of “good” (mean = 4.32,  . . = 0.24) and the quality on 
media was at the level of “good” (mean = 4. 3,  . . = 0.59), and the quality on learning 
management was at the level of “good” (mean = 4.19, S.D. = 0.62). The efficiency of Android 
operating system application using simulation and virtual reality technology in discovery learning 
management on the topic “Arts  octrine” was at 82.06/82.78 which gained the standard 
efficiency of instructional media. The posttest score was significantly higher than the pretest 
score at the level of .05. The students satisfied Android operating system application using 
simulation and virtual reality technology in discovery learning management on the topic “Arts 
 octrine” at the level of “much”. The research findings can be concluded that the Android 
operating system application using simulation and virtual reality technology in discovery learning 
management on the topic “Arts  octrine” gained “good” quality and be able to develop the 
learning achievement of the students. 
 

Keywords: Application, Simulation, Virtual Reality (VR), discovery method, Culture of art 
 

1. บทน า 
 สื่อและเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ทุกระดับและทุกระบบของการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษา                     
ตามอัธยาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การปฏิรูปการศึกษานั้น ต้องมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน                     
เป็นส าคัญให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 9 ได้กล่าวถึงเรื่องเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา มาตรา 63-69 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์                    
ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบใหม่ที่มีความครอบคลุม กว้างขวาง และมีความเป็นเอกภาพ                
ทั้งการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน การจัดตั้งกองทุน การสร้างมาตรฐานทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ตลอดจน                
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปรับใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน                     
ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด [1]  จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  จะสามารถกล่าวได้ว่าได้ว่ า                            
การปฏิรูปการศึกษาถือเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยในการจัดการศึกษาทั้งรัฐบาล สถานศึกษา ผู้สอน ผู้เรียน                   
ต่างต้องให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งเป็นแขนงหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูปและปรับปรุงระบบการศึกษาได้                     
เพื่อให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพและพัฒนาหรือยกระดับประชากรในประเทศชาติให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนไป  
 ในยุคปัจจุบัน แนวโน้มการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด                
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่ งเป็นผลมาจากการพัฒนาแอปพลิ เคชัน และเทคโนโลยีของตัวเครื่องโทรศัพท์                              
จากค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์ที่หลากหลาย ที่แข่งขันกันเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในตลาดด้านสมาร์ทโฟน โดยสมาร์ทโฟน                
ในปัจจุบัน มีคุณสมบัติการท างานได้หลากหลายด้านทั้งด้านความบันเทิง การอ านวยความสะดวก การท างาน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าสมาร์ทโฟนท างาน ผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้                           
โดยสุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล ได้ให้ความหมายของ Mobile Application ไว้ว่า [2] เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วย                  
การท างานของผู้ใช้ บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านั้นจะท างาน                               
บนระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกันไป โดยการน าแอปพลิเคชันมาใช้ในด้านการศึกษานั้น ได้รับความนิยมอยู่
เป็นจ านวนมากในวงการการศึกษา ท่ีผู้เรียนและผู้สอนสามารถศึกษาหาความรู้ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน  
 ปัจจุบัน ช่วงยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อวงการการศึกษา                       
ได้มีการเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการใช้ภาพจ าลอง 3 มิติมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
การพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งการผนวกระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและภาพจ าลอง 3 มิติที่มีการน ามาประยุกต์ใช้                
ในการศึกษา คือการน าสถานการณ์จ าลองมาใช้ในการน าเสนอเนื้อหาภายในสื่อประกอบการเรียนการสอน                  
ซึ่งจะมีเหตุการณ์ที่ผู้เรียนสามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลง และมีการโต้ตอบผ่านตัวแปรจ านวนหนึ่งภายใน                   
สื่อประกอบการเรียนการสอน [3] ซึ่งการน าสถานการณ์จ าลองมาใช้ในสื่อประกอบการเรียนการสอน จะสามารถ
ช่วยให้เกิดแรงดึงดูดและแรงจูงใจของผู้เรียนที่ท าให้ผู้เรียนสนใจต่อการเรียนและส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง (Virtual Reality Technology : VR) เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบที่
ผลักดันให้ผู้ใช้ เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริงที่สร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์                       
โดยกิดานันท์ มลิทอง [4] ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีเสมือนจริงไว้ว่า เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ                      
ที่ผลักดันให้ผู้ ใช้เกิดความรู้สึกของการเข้าร่วมอยู่ ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้มีอยู่จริงที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์                          
โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีเสมือนจริงได้รับอิทธิพลมาจากแนวความคิด แต่มีอ านาจมากเกี่ยวกับการที่จะ                
เสนอสารสนเทศอย่างไรให้ดีที่สุด  
 แนวโน้มวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นั้นคือ               
จะเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก แทนการเน้นตัวผู้สอนที่สอนนักศึกษาจ านวนมากพร้อมกันทั้งห้อง ซึ่งเป็นวิธีที่เกิดขึ้น                 
มาพร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อประมาณสองศตวรรษก่อน วิธีการเรียนในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นี้จะเป็น              
การเรียนรู้แบบสร้างประสบการณ์โดยเน้นให้นักศึกษาค้นพบด้วยตัวเอง (Learning by Discovery) [5]                     
โดยในการเรียนการสอน นอกเหนือจากผู้สอนจะต้องท าการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์              
ที่วางไว้แล้วนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มากกว่าการเรียนการสอนแบบบรรยายรูปแบบธรรมดา โดยการจัดการเรียนรู้ที่มีการน าไปใช้อย่างแพร่หลาย  
รูปแบบหนึ่ง คือการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ (Discovery Method) ซึ่งสุวิทย์ มูลค า และอรทัย มูลค า [6]                     
ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบเป็นกระบวนการในการเรียนรู้
รูปแบบหนึ่ง ที่ เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการศึกษาหาความรู้และค้นพบค าตอบด้วยตัวผู้ เรียนเอง                      
โดยผู้ที่ท าหน้าที่สอนจะเป็นผู้สร้างสถานการณ์ในลักษณะที่ผู้เรียนจะเผชิญกับปัญหา ซึ่งในการแก้ปัญหานั้น                 
ผู้เรียนจะใช้กระบวนการที่ตรงกับธรรมชาติของวิชาหรือปัญหานั้น ฉะนั้นแล้ว การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ                 
จึงเป็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ เหมาะส าหรับวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถ             
น าการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบไปใช้กับวิธีอื่น ๆ ได้ ในการแก้ปัญหานั้น ผู้เรียนจะต้องน าข้อมูลท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปเพื่อให้ได้ข้อค้นพบใหม่หรือเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้น  
 ในแผนการเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี                          
ตามโครงสร้างหลักสูตรพุทธศักราช 2556 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 คณะศิลปกรรม              
แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิก จะต้องศึกษาหมวดวิชาศึกษาทักษะวิชาชีพ รหัสวิชา 2300-1003 วิชาศิลปนิยม                  
ซึ่งถือเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้ถึงรูปแบบ ต้นก าเนิด คุณค่าของงานศิลปะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ              
และธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตประจ าวัน สังคม กลุ่ม การเมืองและเศรษฐกิจ ศิลปะร่วมสมัย และลัทธิศิลปะ ซึ่งใน
การเรียนการสอนมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับความเบื่อหน่ายของนักเรียน ที่จะต้องศึกษาความเป็นมาของลัทธิศิลปะ
แต่ละยุคผ่านหนังสือ ต ารา หรือเอกสาร และส่งผลถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นล าดับต่อไปได้ 
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ                    
แอนดรอยด์ที่ ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ                 
เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน                
และช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีอยู่ในระดับต่ าให้ดีขึ้น โดยการน าสถานการณ์จ าลองร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้งาน ที่ผู้เรียนสามารถชมสถานการณ์จ าลองที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะยุคต่าง ๆ              
และข้อมูลที่น่าสนใจ ในมุมมองภาพ 360 องศารอบทิศทาง ผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อการวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งเอกสาร บทความ ต ารา วารสาร และการสืบค้นผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้วิจัยสามารถรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่             
แอปพลิเคชัน, ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์, สถานการณจ าลอง, เทคโนโลยีเสมือนจริง, การจัดการเรียนรู้               
แบบค้นพบ, รายวิชา 2300-1003 ศิลปนิยม, ลัทธิทางศิลปะ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี, การสร้าง
แบบสอบถาม,การหาคุณภาพของสื่อ, การวัดประสิทธิภาพของสื่อ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ทฤษฎีความพึงพอใจ
และการวัดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3. วิธีการวิจัย 
 วิธีการด าเนินการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์
จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นงานวิจัยเชิงเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งมีดังต่อไปนี ้
 
 

3.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้เชี่ยวชาญ 
 3.1.1 ประชากร 
 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก                  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ศึกษาในรายวิชา 2300-1003 ศิลปนิยม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 58 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 1 คณะศิลปกรรม สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก                 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่ศึกษาในรายวิชา 2300-1003 ศิลปะนิยม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
รวม 30 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
 3.1.3 ผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้ เ ช่ียวชาญในที่นี้  คือผู้ที่ความรู้ความสามารถเพื่อการประเมินคุณภาพของแอปพลิ เคชัน                            
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ยินดีที่จะมาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการน าเสนอ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
ค้นพบ ด้านละ 3 ท่าน รวมจ านวนท้ังสิ้น 9 ท่าน โดยการเลือกอย่างเจาะจง (Specified Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2. แบบประเมินคุณภาพของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ                     
แอนดรอยด์ที่ ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ                         
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เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ แบบประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ และแบบประเมินด้านการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ 
 3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วยแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้
สถานการณ์จ าลองร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการ -เรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ                
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์
จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 

3.3 วิธีการด าเนินการศึกษา 
 แบบแผนในการทดลองในงานวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design ซึ่งมีรูปแบบตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
กลุ่มตัวอย่าง ทดสอบก่อนเรียน  (Pretest) การทดลอง (Treatment) ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ER T1 X T2 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูล ได้ ใช้วิธี การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมและแบบทดสอบ                          
กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม, การหาค่าอ านาจจ าแนก, การหาค่าความยากง่าย, การหาค่าร้อยละ, การหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ ประกอบไปด้วยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
นวัตกรรมและแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม, การหาค่าอ านาจจ าแนก และการหาค่าความยากง่าย 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วย การหาร้อยละ, การหาค่าเฉลี่ย, การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน, การหาค่าประสิทธิภาพของสื่อ และสูตร t-test Dependent 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการสร้างและหาคุณภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผลการสร้างแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังภาพ 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

แนะน าสิ่งที่จ าเป็นที่ควรรู้ในการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน ชี้แจงขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้  
 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชี้แจงข้อตกลง จับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4-5 คน  

ให้ผู้เรียนติดต้ังแอปพลิเคชัน โดยแต่ละกลุ่มจะต้องมีโทรศัพท์ Smartphone อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เครื่อง 

ขั นท่ี 1 ขั นรับรู้ปัญหา 

เกริ่นน าถึงเอกลักษณ์ของงานศิลปะในลัทธิที่
จะสอน อธิบายถึงความจ าเป็นต่อการ
วิเคราะห์เอกลักษณ์ของงานศิลปะในลัทธิ
ดังกล่าวว่ามีความส าคัญและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบงานยุคปัจจุบัน
ได้อย่างไร 
 

ขั นท่ี 2 ขั นตั งสมมติฐาน 

ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ต้ังข้อสมมติฐานว่า
เอกลักษณ์ของผลงานศิลปะในลัทธิดังกล่าว 
มีเอกลักษณ์อย่างไร โดยส่งตัวแทนออกมา
กลุ่มละ 1 คนเพื่อออกมาอธิบายถึงข้อ
สมมติฐานที่ ต้ังไว้ว่าเป็นอย่างไรให้เพื่อน
ผู้เรียนร่วมได้ทราบ 

ขั นท่ี 3 ขั นรวบรวมข้อมูล 

เ ริ่ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ปิ ด แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น บ น
ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร แ อ น ด ร อ ย ด์   ที่ ใ ช้
สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง ผ่านโทรศัพท์ และให้น าโทรศัพท์ใส่ลงไป
ในลงแว่นตารับภาพเสมือนจริง โดยการผลัด
กันศึกษาใช้งานภายในกลุ่ม 
   

ขั นตอนที่ 1  
ขั นด าเนินการก่อนเรียน 

ขั นตอนที่ 2  
ขั นด าเนินการ
ระหว่างเรยีน 
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ขั นตอนที่ 3 
ขั นด าเนินการ 

หลังเรียน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนของแอปพลิเคชันบนระบบปฏบิัติการแอนดรอยดท์ี่ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือน
จริง โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบค้นพบ เรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ส าหรบันักเรียนระดับช้ันประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

 หลังจากพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้น าให้ผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ ด้านเนื้อหา และด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบค้นพบ จ านวนด้านละ 3 ท่าน ท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านสื่อ 
ด้านเนื้อหา และด้านการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.57 อยู่ในเกณฑ์ดี ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.24 อยู่ในเกณฑ์ดี และผลการประเมินคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้
แบบค้นพบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.62 อยู่ในเกณฑ์ดี 
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ผู้วิจัยน าแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ไปหาประสิทธิภาพ พบว่า การทดลองแบบหนึ่งต่อ
หนึ่ง มีค่า E1/ E2 อยู่ท่ี 75.63/76.11 การทดลองแบบกลุ่มเล็ก มีค่า E1/ E2 อยู่ท่ี 78.34/83.50 และแบบภาคสนาม 
ค่า E1/ E2 อยู่ท่ี 82.06/82.78 โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
4.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง ลัทธิทางศิลปะ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 การทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนผ่านแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยการทดสอบค่า t-test ซึ่งผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนพบว่า 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ 17.83 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 4.51, ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ 49.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 5.70 แสดงว่า แอปพลิเคชัน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่สร้างขึ้น สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มขึ้น 
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยใช้กับ
นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน โดยผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่ใช้สถานการณ์จ าลอง ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ท่ี 0.43 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 1.) ผลการวิจัยด้านคุณภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 เป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้คือ คุณภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านการ
ประเมินด้านสื่อ ด้านเนื้อหา และด้านการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบ ด้านละ 3 ท่าน รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับดีขึ้นไปทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวรรณี พลิคามิน [7] ที่ได้ทดลองผ่านการก าหนดกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อนักเรียนค้นพบองค์ความรู้จากการท ากิจกรรม 

ขั นท่ี 4 ขั นวิเคราะห์ข้อมูล 

มอบหมายให้กลุ่มผู้เรียนด าเนินการค้นคว้า
หาภาพผลงานศิลปะเพิ่มเติมที่มีเอกลักษณ์
และลักษณะคล้ายคลึงกับผลงานศิลปะใน
ลัทธิดังกล่าว ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือ
เอกสารต าราต่าง  

ขั นท่ี 5 ขั นพิสูจน์ 

ผู้เรียนแต่ละกลุ่มออกมาน าเสนอผลงานการ
ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมหน้าชั้นเรียน โดย
หลังน าเสนอเสร็จ ให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์
ภาพที่กลุ่มเพื่อนมาเสนอว่ามีความคล้ายคลึง
กับเอกลักษณ์ของงานศิลปะในลัทธินั้น
หรือไม่  

ขั นท่ี 6 ขั นสรุปและการน าไปใช้ 

ให้ผู้เรียนทั้งหมด ร่วมกับวิเคราะห์ว่า จาก
ภาพที่ทุกกลุ่มผู้เรียนได้ค้นคว้าและน าเสนอ
มานั้น ภาพใดสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ของ
งานศิลปะนั้นได้มากที่สุด และให้ผู้สอนสรุป
ปิดประเด็นปัญหาข้อสงสัย และสมมติฐานที่
ได้ต้ังไว้ 

ท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของแต่ละบทเรียน ท าแบบทดสอบหลังเรียน (เมื่อเรียนจบเนื้อหาทั้งหมด) ประเมินความพึงพอใจ 
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 2.) ผลการวิจัยด้านประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ค่าประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยนันท์ ปานนิ่ม [8] ที่ได้ค่าประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
 3.) ผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลัทธิทางศิลปะ ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน มีความ
แตกต่างอย่างมีนับส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรณัฎฐ์ แสงอ่อน [9] ที่งานวิจัยพบว่า
คะแนนเฉลี่ยของผู้ที่เรียนผ่านแอปพลิเคชันมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 4.) ผลการวิจยัความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 ค่าความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 0.43 ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ว่า มีความพึงพอใจระดับดีขึ้นไป ซึ่งผลวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพิมล ใช้สงวน และมาลีรัตน์      
โสดานิล [10] ที่ได้ผลการหาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างได้เกณฑ์มาก 
5.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปที่ว่า น่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ               
แอนดรอยด์ ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ที่มีความสมจริงและมีการแทรกกิจกรรมเกมเข้าไปเสริม                 
มีการปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับหลากหลายวิชาและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย และท าให้แอปพลิเคชันรองรับกับ
ระบบปฏิบัติการที่หลากหลายระบบอาทิเช่น IOS หรือ Windows Phone เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจองค์ประกอบธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 และเพื่อศึกษาผลของการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการ
เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จ านวน 23 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ตามกรอบแนวคิดของ Lederman โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกลุ่มตามระดับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 3 ระดับ ได้แก่ เข้าใจ
ถูกต้องชัดเจน เข้าใจบางส่วน และเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจ  
 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องชัดเจน ในองค์ประกอบด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากน้ียังพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในองค์ประกอบของกฎและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการสังเกตและการลงข้อสรุป การศึกษาในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นว่าแผนการพัฒนาความ
เข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมในครั้งนี้ 
สามารถส่งผลต่อความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ให้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร ์ การสอนตามแนวคดิวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS)   
 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to investigate understanding Nature of  cience’s 
Elementof sixth grade students and study the effects of improving Understanding Nature of 
Science of learning on the Science Technology and Society (STS) Approach. The subject were 
twenty-three grade 12 students in Science-Mathematic program. The research instruments were 
the lesson plans on nuclear physics topic which developed base on science technology and 
society (STS) approach. The Nature of  cience’s questionnaire were according to Lederman’s 
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framework. For the data from the test were sort by three levels of understanding including 
informed, adequate, inadequate. 
 The results indicated that the student had informed in understanding the nature of 
science issues scientific knowledge can change and inadequate understanding of the nature of 
science in the aspects of observation and inferences for building scientific knowledge are 
different approaches as laws and theories are different scientific knowledge. This study shown 
that the lesson plans are effective at developing student’s understanding of nature of science 
with statistical significant of .05 after learning. 
 
Keywords: Nature of Science, Teaching Science Technology and Society.   
 

1. บทน า 
  

ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทั้งในและต่างประเทศต่างก็ได้มีการเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้
ผู้เรียนเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์ (American Association for the Advancement of Science (AAAS),1990) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีหรือสสวท, 2551, น.1) ในคุณลักษณะที่ท าให้ผู้เรียนเข้าใกล้ความเป็น
ผู้รู้วิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี คือ การเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of science) ซึ่งนอกจากจะช่วยเข้า
ใกล้ความเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงแล้ว ยังส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะเฉพาะของ (สถาบันวิทยาศาสตร์ 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2555, น. 1) ดังที่ American Association for the Advancement of 
Science (AAAS),1989 ได้ระบุไว้ในเอกสาร Science for all Americans ในปี 1990 ว่าความรู้ความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์เป็นจุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (กาญจนา มหาลี, 2553, น. 11) รวมไปถึงความสามารถในการที่จะน าเอาความรู้ไป
ใช้ตัดสินใจแก้ปัญหา ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสม (National Research Council (NRC), 1996
 จากเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น หากผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์จะช่วยส่งผลต่อการรู้ 
วิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดีมากขึ้น ซึ่งแนวความคิดที่จะสามารถท าให้การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ไปสู่เป้าหมายได้ คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (Science 
Technology and Society (STS) Approach) โดยเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวต้องการสร้างกลุ่มชนให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS Literacy) ผู้เรียนสามารถเลือกวิเคราะห์
ประเมินข้อมูลที่จะน าไปใช้และสามารถวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ (Zoller, 1993 ; 
อ้างถึงใน ณัฐวิทย์ พจนตันติ, 2544)  ซึ่งการสอนตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS) จะส่งผลให้
ผู้เรียนที่มีความเข้าใจในธรรมธรรมชาติวิทยาศาสตร์มากขึ้น  นอกจากน้ี ผลคะแนนการสอบ o-net (สทศ.) พบว่าผล
การสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน มีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ ดังนั้นจึงควร
จะปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเช่ือมโยงความรู้การบรูณาการในเนื้อหาวิชาให้
มากขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม (STS)  เพื่อพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นแนวทางในการสอนให้
นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะเฉพาะของวิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ที่แตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ 

โดยทั่วไปแล้ว การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ จะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบธรรมชาติวิทยาศาสตร์ใน
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แง่มุมต่างๆ ซึ่งจากกรอบแนวคิดของ Lederman ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับและใช้ในงานวิจัยหลายช้ิน 
ได้กล่าวว่า ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ประเด็นดังนี้ 1) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐาน 3) ความเป็นอัตนัยและการถูกเหนี่ยวน าโดยทฤษฎีของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ 4) การท างานทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 5) วิทยาศาสตร์สังคม
และวัฒนธรรมจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน 6) การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีทั้งการสังเกตและการลงข้อสรุป 7) 
กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน 8)  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไมใช่สูตรตายตัว 

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)ของ 
Yuenyong (2006) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นระบุประเด็นทางสังคม 2) ขั้นระบุศักยภาพแนวทางการ
หาค าตอบ 3) ขั้นต้องการความรู้ 4) ขั้นท าการตัดสินใจ  5) ขั้นกระบวนการทางสังคม 

 
3. วิธีการวิจัย 

  งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบวัดความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์  จากนั้น
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม วัดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนก่อนและหลังจบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาในข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Content analysis) และแบ่งกลุ่มความเข้าใจของผู้เรียนออกเป็น 3 ระดับ จากนั้นน าข้อมูลมาสังเคราะห์เพื่ออธิบาย
สิ่งที่ค้นพบ 

 
ผลการวิจัย 

 จากการส ารวจความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พบว่าประเด็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เป็นประเด็นท่ีนักเรียนเข้าใจถูกต้องชัดเจนมากที่สุด จ านวนร้อยละ 78.26 (18 คน) ดังตัวอย่างของ
การแสดงความเห็นดังต่อไปนี้ 
 “ทฤษฎีนี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีข้อมูลหรือหลักฐานอ่ืนมาสนับสนุนความรู้ใหม่ๆ หรือความรู้ใหม่
เกิดขึ นมีการพิสูจน์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่น่าเช่ือกว่า แต่ที่ต้องมีการศึกษานั นเพราะเป็นแนวทางในการอธิบายที่
ดีที่สุดในเวลานี และเป็นท่ียอมรับ” (นักเรียนA) 
  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือทฤษฎีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
เมื่อมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นโดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่ามายืนยันความรู้ และยังตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
ที่ท าให้สามารถหาหลักฐานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  ในองค์ประกอบด้านหลักฐานนั้น พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเท่ากับองค์ประกอบด้านความคิด
สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยนักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องชัดเจน ร้อยละ 56.52 (13 คน) ตัวอย่างของการให้
เหตุผลดังต่อไปนี้ 
  “ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องใช้หลักฐาน การทดลอง เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลอง ได้ ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีหลักฐานแล้วว่าโครงสร้างของอะตอมตรงกลางเป็นนิวเคลียส ซึ่งประกอบไป
ด้วย โปรตอน และนิวตรอน ซึ่งมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบๆ นิวเคลียส ท าให้เขาแน่ใจว่าโครงสร้างของอะตอมเป็น
ดังกล่าว” (นักเรียนB) 
  ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐานนั้นเป็น
องค์ประกอบพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องมีการพิสูจน์หรือต้องมีหลักฐานมายืนยันความรู้นั้น แต่อย่างไรก็ตามยัง
พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่เข้าใจบางส่วนว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่จ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานแต่ได้มาจากจาก
สังเกตอย่างเดียวก็เพียงพอ  
 ประเด็นวิทยาศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน มีความเข้าใจถูกต้องชัดเจน 
ร้อยละ 47.83 (11 คน) นักเรียนสามารถอธิบายได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  “มีอิทธิพล เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และกลัว
ผลเสียที่จะตามมามากกว่าผลดี เช่นประชาชนกังวลว่าสารกัมมันตรังสีจะรั่วไหลออกมา และจะส่งผลเสียเป็น
อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต” (นักเรียน C) 
 แง่มุมด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่สูตรตายตัว ในส่วนที่นักเรียนมีความเข้าใจถูกต้องชัดเจน
ร้อยละ 39.13 (9 คน ) โดยตัวอย่างท่ีนักเรียนระบุในแบบวัดมีดังนี้ 
  “ความรู้อาจมาจากการสังเกต ความบังเอิญ การเรียนรู้สิ่งรอบตัว การวิจัยต่างๆ หรือจากการส ารวจ
พฤติกรรมสัตว์จากการเรียนรู้ เช่น การค้นพบธาตุกัมมันตรังสีที่ได้จากความบังเอิญอีกด้วย” (นักเรียนD) 
 และพบอีกว่านักเรียนมีความเข้าใจบางส่วนเป็นส่วนมาก จากการตอบแบบวัดพบว่านักเรียนตอบเพียง
ว่าไม่ใช่จากการทดลองเพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้ให้เหตุผลอื่นๆ อีกว่าความรู้ได้มาจากสิ่งใด  
 องค์ประกอบด้านความเป็นอัตนัยและการถูกเหนี่ยวน าโดยทฤษฎีของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียน
มีความเข้าใจชัดเจนร้อยละ 34.78 (8 คน) ซึ่งระบุในแบบวัดว่า  
 “นักวิทยาศาสตร์มีแนวคิดที่แตกต่างกันร่วมถึงทีมงานของนักวิทยาศาสตร์แต่ละกลุ่มก็มีความรู้เดิม 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันไม่เท่ากัน มีแบบแผนในการด าเนินการ  
พิสูจน์ที่แตกต่างกัน จึงได้ข้อสรุปที่ไม่ตรงกัน” (นักเรียนE) 
 ซึ่งจากหลักฐานดังกล่าว พบว่านักเรียนเข้าใจว่าถ้านักวิทยาศาสตร์มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่
แตกต่างกัน การสังเกตหรือตั้งสมมติฐานในเรื่องเดียวกันอาจแตกต่างกันได้เพราะมีความรู้เดิมหรือประสบการณ์เดิม
ที่ไม่เหมือนกัน  
 และประเด็นการสังเกตและการลงข้อสรุปมีผู้เข้าใจถูกต้องเท่ากับประเด็นกฎกับทฤษฎี คือร้อยละ 
13.04 (3 คน) ซึ่งประเด็นนี้มีนักเรียนที่เข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุดและสอดคล้องกับการตอบค าถามท่ีเป็นปลายเปิด
โดยส่วนใหญ่เข้าใจกฎคือข้อบังคับท่ีเป็นความจริงสมบูรณ์ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้อีก ดังนี้  
 “กฎคือข้อบังคับหรือสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วถูกต้อง แต่ทฤษฎีข้อสันนิฐานที่เราตั งให้ไว้หรือ
ความคิดที่เราคาดการไว้ อาจมีทฤษฎีเกิดขึ นใหม่ได้อีก” (นักเรียนF) 
 จากข้อค าถามพบว่านักเรียนมีความเข้าใจว่ากฎและทฤษฎีความหมายคล้ายกันใช้เหมือนกัน ซึ่งกฎไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ทฤษฎีเปลี่ยนแปลงได้จากความเข้าใจของนักเรียนท่ีพบ และการสังเกตและการลงข้อสรุป
นั้นก็เช่นเดียวกันที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากเนื่องจากนักเรียนบางส่วนไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่า
ข้อมูลใดท่ีได้จากการสังเกตและข้อมูลใดที่ได้จากการลงข้อสรุป  

 การวิเคราะห์ค าตอบในแบบวัดความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในส่วนระดับความเข้าใจ 
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ในองค์ประกอบต่างๆ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ใน 8 องค์ประกอบ ของนกัเรียนชั นมัธยมศกึษาปีที่ 6  

 
ประเด็นธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 

เข้าใจถูกต้อง
ชัดเจน 

เข้าใจบางส่วน 
เข้าใจคลาดเคลื่อน

หรือไม่เข้าใจ 
จ านวน

คน 
ร้อยละ 

จ านวน
คน 

ร้อย
ละ 

จ านวนคน ร้อยละ 

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตรส์ามารถ
เปลี่ยนแปลงได ้

18 78.26 5 21.74 0 0.00 

2. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยหลักฐาน 13 56.52 9 39.13 1 4.35 
3. ความเป็นอัตนัยและการถูกเหนีย่วน าโดย
ทฤษฎีของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

8 34.78 15 65.22 0 0.00 

4. การท างานทางวิทยาศาสตรต์้องอาศัย
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 

13 56.52 10 43.48 0 0.00 
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5. วิทยาศาสตรส์ังคมและวัฒนธรรมจะส่งผล
กระทบซึ่งกันและกัน 

11 47.83 12 52.17 0 0.00 

6.การหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มทีั้งการ
สังเกตและการลงข้อสรุป 

3 13.04 20 86.96 0 0.00 

7. กฎและทฤษฎีเป็นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ที่
แตกต่างกัน 3 13.04 20 86.96 0 0.00 

8. กระบวนการทางวิทยาศาสตรไ์ม่ใช่สูตร
ตายตัว 9 39.13 14 60.87 0 0.00 

 
2. ผลของการพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด  

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เรื่องฟิสิกส์นิวเคลยีร์ นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งผู้วิจัยมีการพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สนใจในกจิกรรมการ
เรียนรูเ้ป็นอย่างมาก เพราะเนื่องมาจากมีการน าประเด็นทางสังคมเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ จึง
ท าให้นักเรียนเกดิความกระตือรือร้นในการเรยีน ซึ่งส่งผลให้นักเรยีนเกิดความเขา้ใจในเนื้อหามากข้ึนเพราะมีการ
สอดแทรกเนื้อหาในบทเรียนพร้อมกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์ที่นักเรยีนได้เรียนรู้นั้น เพื่อตอบค าถามในกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นๆ จึงส่งผลให้นักเรียนมคีวามเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตรท์ีสู่งขึ้น  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการการวิจัยพบว่า ประเด็นการสังเกตและการลงข้อสรุปมีค่าของจ านวนผู้ที่เข้าใจถูกต้อง

เท่ากับประเด็นกฎกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด
จ าเป็นต้องพัฒนาอย่างเป็นอย่างยิ่ง จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษานั้นพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจในประเด็นนี้ 
เนื่องจากนักเรียนไม่สนใจเกี่ยวกับกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เพราะการศึกษามีความยุ่งยาก และนักเรียนไม่ได้
สนใจในความหมายของกฎและทฤษฎีแต่นักเรียนส่วนใหญ่สนใจในการจ ากฎและทฤษฎีต่างๆ เพื่อน าไปใช้ในการ
เรียนการสอบวัดผลประเมินผลเพียงเท่านั้น เช่นเดียวกับการสังเกตและการลงข้อสรุป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สนใจใน
ข้อสรุปเพียงอย่างเดียวไม่ได้สนใจที่มาซึ่งความรู้นั้น ที่ได้มาจากทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประภาส รวมประระ และคณะ (2558) ที่ศึกษาความเข้าใจมุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า องค์ประกอบความแตกต่างระหว่างกฎเป็นองค์ประกอบที่นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ขณะที่องค์ประกอบอ่ืนๆส่วนใหญ่มีความเข้าใจบางส่วน 

ประเด็นท่ีประเด็นการเปลี่ยนแปลงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากงานวิจัยนับว่าเป็นองค์ประกอบที่นักเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจถูกต้องชัดเจนท่ีสุดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินภา  กิจเกื้อกูล ,นฤมล ยุตาคม และ อรุณี 
อิงคากุล (2548) ท าการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมี
การศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อหาหลักฐานพิสูจน์สนับสนุนแนวคิดนั้น และในส่วนผลของการพัฒนาความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS) เรื่องฟิสิกส์
นิวเคลียร์ นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 งานวิจัยครั้งนี้ แสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม สามารถพัฒนาและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทรวรรณ ไวสาหลง และ
วิมล  ส าราญวานิช (2555) ศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ของ Yuenyong 
(2006)  เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกับการส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 32 คน พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสังคม ของ 
Yuenyong (2006) สามารถส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ    
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ขนิษฐา ปาโท. (2555) จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม (STS 
Approach) ของ Yuenyong (2006) บ่งช้ีธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ทั้ง 9 ประเด็น จะพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิดนี้ ท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร์ได้ทั้ง 9 ประเด็น สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่าการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ ในแต่ละขั้นของการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขั้น มีความสอดคล้องกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์
ในตัว ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้นี้เน้นให้นักเรียนมีการน าประเด็นปัญหาทางสังคมมาเรียนรู้ และหาวิธีการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือประเด็นที่หยิบยกมานั้นเป็นประเด็นที่เกิดผลกระทบต่อสังคมหรือเป็นประเด็นที่สังคมมีความ
สนใจ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอาจเกิดมาจากความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรืออาจเกิดจากความต้องการ
ของสังคม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมมี ความสัมพันธ์และส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน จาก
ที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีจากการจัดการเรียน
ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม   
 ข้อเสนอแนะจากการท าวิจัยและแนวทางในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรน ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ไปใช้ในวิชาอื่นๆทาง
สาขาวิทยาศาสตร์ 
 2. การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ครั้งนี้นั้นผู้วิจัยได้ศึกษาประเด็น
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ 8 ประเด็นซึ่งมีความยุ่งยากและซับซอนมาก ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษา
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ในประเด็นท่ีนักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมากที่สุด 
 

 ค าขอบคุณ  
 ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถาบันสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนทุนวิจัยใน
ครั้งนี้ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีกรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือและแนะน า ให้ข้อคิดที่ด ีและมี
ประโยชน์ในการปรับปรุงงานการวิจัยในครั้งนี ้ขอขอบพระคุณ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน วิชา

แคลคูลัส 1  และ ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 56 คน ซึ่งงานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะ หน่วยที่ 5 หัวข้อการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกปฏิบัติจ านวน 5 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียน เรื่อง 
การหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต และ 3) แบบทดสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติทั้ง 5 ชุด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ค าส าคัญ: ชุดฝึกปฏิบัติ 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were developing skill of learning for the students 

on Calulus 1 and the satisfaction questionnaire 19 items for the mathematical skill package. The 
sample students of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 56 were selected for 
this research by using the mathematical skill package. A case study of this research was Integrals 
of algebraic function.  

The research instrument were 1) 5 of mathematical skill packages on Integrals of 
algebraic function 2) the achievement test on Integrals of algebraic function 3) the satisfaction 
questionnaire toward the use of mathematical skil. The statistical analysis were percentage, mean 
and standard deviation. 

 
Keywords: mathematical skill packages 
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      วิชาแคลคูลัส 1 เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับการเรียนในหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายวิชาแคลคูลัส 1 มีเนื้อหารายวิชาที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันค่าจริง  ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง การประยุกต์อนุพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์และการ
ประยุกต์ของปริพันธ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ในการน าไปใช้ในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้
รับผิดชอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 โดยรายวิชาแคลคูลัส 1 
เป็นวิชาบังคับก่อนการเรียนในรายวิชาแคลคูลัส 2 และ แคลคูลัส 3 ต่อไป  การเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ให้เข้าใจได้
ดีนั้นจึงมีความส าคัญอย่างมาก การท าความเข้าใจเนื้อหาและการท าแบบฝึกหัดท้ายบท อาจไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงได้
จัดท าชุดฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะเพื่อเป็นการเรียนรู้ โดยการท าซ้ าในแบบเดิมๆ มากขึ้น  

     ชุดฝึกปฏิบัติหรือแบบฝึกทักษะ คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ท่ีใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน  
หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างกว้างขวางมากขึ้น [1] 
 ด้วยเหตผุลข้างต้นผู้วิจยัจึงมีความสนใจศึกษาประสิทธิภาพของการสอนวิชาแคลคลูัส 1 เรื่อง ปริพันธ์
ของฟังก์ชันโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ซึง่เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผลสมัฤทธ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาให้เพิ่มสูงขึ้น และใหม้ีความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ อยา่งถ่องแท้ จะได้น าไปต่อยอดในการเรยีนและการ
ปะยุกต์ใช้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในอนาคตต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ปรัชวี สวามิวัศดุ์ [2] ได้ให้ความหมายของชุดฝึกไว้ว่า เป็นสื่อหรือนวัตกรรมที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้ฝึก ทักษะ

ให้กับผู้เรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงๆหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิด ความช านาญใน
เรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวาง ชุดฝึกจึงมีความส าคัญต่อผู้เรียนในการที่จะช่วยเสริมทักษะให้กับผู้เรียน  ท าให้การสอน
ของครู อาจารย์ และการเรียนของนักศึกษาประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

 อภิภู สิทธิภูมิมงคล [3] ได้ให้ความหมายของชุดฝึกไว้ว่า เป็นสื่อการศึกษาประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นมา 
เพื่อให้เป็นชุดประสบการณ์ส าหรับการฝึกอบรม ชุดฝึกอาจจะประกอบด้วยสื่อเดียวหรือสื่อประสมที่ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ให้การฝึกอบรมใช้ประกอบกิจกรรมในการฝึกอบรมหรือช่วยผู้รับการฝึกอบรมสามารถ ที่จะ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ถวัลย์  มาศจรัส [4] ได้กล่าวถึงการสร้างและจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะไว้ดังน้ี 

1. ศึกษาเนื้อหาสาระส าหรับการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ 
2. วิเคราะห์เนื้อหาสาระโดยละเอียด เพื่อก าหนดจุดประสงค์ในการจัดท า 
3. ออกแบบการจัดท าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะตามจุดประสงค์ 
4. สร้างแบบฝึกหัด  แบบฝึกทักษะ และส่วนประกอบอื่นๆ เช่น แบบทดสอบก่อนฝึก  บัตรค าสั่ง 

ขั้นตอนกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ แบบทดสอบหลังเรียน 
5. น าแบบฝึกหัด แบบฝึกทักษะ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนา     ให้สมบูรณ์ 

            จากแนวคิดข้างต้น นั้นคือ หลักการสร้างชุดฝึกปฏิบัติควรค านึงถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน จัดท าหลายๆแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

ศศิธร สุทธิแพทย์ [5] กล่าวถึง ลักษณะของชุดฝึกทักษะที่ดีนั้นจะต้องดึงดูดความสนใจและสมาธิของ
นักเรียน เรียงล าดับจากง่ายไปหายากเปิดโอกาสให้นักเรียนฝึกเฉพาะอย่างใช้ภาษาเหมาะสมกับวัย  วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน ชุดฝึกทักษะที่ดีควรจะเป็นแบบฝึกส าหรับนักเรียนที่เรียนเก่ง และซ่อมเสริม
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ส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนในขณะเดียวกัน นอกจากนี้แล้วควรใช้หลายลักษณะและมีความหมายต่อผู้ฝึกอีกด้วย  
นอกจากน้ียังได้เสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะชุดฝึกทักษะที่ดีไว้ดังน้ี 

1. ให้หลักจิตวิทยา 
2. ส านวนภาษาง่าย 
3. ให้ความหมายต่อการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. คิดไว้เร็วและสนุก 
5. ปลุกความสนใจ 
6. เหมาะกับวัยและความสามารถ 

  7. อาจศึกษาด้วยตัวเอง 
 

3. วิธีการวิจัย 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของการสอนวิชาแคลคูลัส 1 เรื่อง 

ปริพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ด าเนินการทดลองในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ด าเนินกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม EE15931N และ EE15932N นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนรายวิชาแคลคูลัส 1 กับผู้วิจัย เดือน กันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดย
ผู้วิจัยได้สอนคู่ขนานกับการเรียนปกติ โดยเพิ่มชุดฝึกปฏิบัติ เก็บข้อมูลจากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จากนั้นได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ตามล าดับ  
3.1 ขอบเขตการวิจัย 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 53 คน สอนโดยให้ท าแบบฝึกหัดในชุด
ปฏิบัติ 30 คน 
 2. ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา 401 – 12- 04 แคลคูลัส 1 เรื่อง การหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต  
                 ตัวแปรต้น  คือ ชุดฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้เรื่อง ปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต 

      ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน คะแนนสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน อย่างละ 10 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มที่ทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 
ในคาบที่ 1 สอบก่อนเรียน สอนเนื้อหา แล้วยกตัวอย่างให้นักศึกษาดู ถาม –ตอบ ในขณะที่สอน แล้วให้

นักศึกษาท าชุดฝึกปฏิบัติชุดที่ 1 ในห้องเรียน สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา  เมื่อนักศึกษาท าเสร็จเรียบร้อย เฉลยชุดฝึก
ปฏิบัติที่ 1 หลังจากนั้นยกตัวอย่างถัดมา ซึ่งมีความยากขึ้น แล้วให้นักศึกษาท าชุดฝึกปฏิบัติที่ 2 จ านวน 5 ข้อ 
หลังจากนั้น สอนตัวอย่างถัดมาอีก 3 ตัวอย่าง แล้วให้นักศึกษาท าชุดฝึกปฏิบัติ ชุดที่ 3 – 5 ชุดละ 2 ข้อ ที่เหลือให้
นักศึกษากลับไปท าเป็นการบ้าน โดยได้เน้นย้ าให้นักศึกษาได้ลองท าด้วยตนเอง 

คาบที ่2 ผู้วิจัยสอบถามผลการท าชุดฝึกปฏิบัติจากนักศึกษา พบว่านักศึกษาเกิดข้อสงสัยหลายข้อ ผู้วิจัยจึงได้
เฉลยในช้ันเรียน และพบข้อบกพร่องในเรื่องพื้นฐานของนักศึกษา เช่น การบวกลบเศษส่วน การดึงตัวร่วม 

คาบที่ 3 ด าเนินการสอบหลังเรียน พร้อมเก็บรวบรวมผล และด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

      ในคาบที่ 1 สอบก่อนเรียน สอนเนื้อหา แล้วยกตัวอย่างให้นักศึกษาดู ถาม –ตอบ ในขณะที่สอน ยกตัวอย่างใน
หนังสือ และให้ทดลองท าด้วยตนเอง พร้อมให้การบ้าน แต่ไม่ได้ให้ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ 

คาบที ่2 ด าเนินการสอบหลังเรียน พร้อมเก็บรวบรวมผล และด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป 
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4. ผลการวิจัย 

4.1 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษา 2 กลุ่ม เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต 
4.1.1 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนของนักศึกษา 2 กลุ่ม เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต พบว่า

ทั้งสองกลุ่มไมม่ีความแตกต่างกัน (ค่านัยส าคญัอยู่ที่ 0.608) กลุ่มที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติมรีะดับคะแนนเฉลีย่ 2.72 กลุ่มที่
ไม่ใช้ชุดฝึกปฏิบตัิระดับคะแนนเฉลี่ย 2.71 ดังนั้นจึงมพีื้นฐานด้านการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตที่ใกล้เคียงกัน 

4.1.2 การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัตริายวิชาแคลคูลสั 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณติ 
นักศึกษา 2 กลุ่ม 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาแคลคลูัส 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต นักศึกษา 
2 กลุ่ม พบว่า 100/44 ซึ่งไม่เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนด (70/60) 
4.2 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาแคลคลูัส 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต นักศึกษา 
2 กลุ่ม วัดจากคะแนนสอบหลังเรยีน กลุ่มที่ ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีคะแนนสอบเฉลีย่ 7.23 , s.d. = 1.431 กลุ่มที่ไม่ใช้
ชุดฝึกปฏิบัตมิีคะแนนเฉลี่ย 7.48, s.d. = 0.873 จะเห็นว่า กลุม่ที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัตมิีคะแนนต่ ากว่ากลุม่ที่ไม่ใช้ชุดฝึก
ปฏิบัติ เฉลี่ย 0.25  

การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาแคลคลูัส 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต นักศึกษา 
2 กลุ่ม วัดจากการน าคะแนนสอบหลังเรียนลบกับคะแนนสอบก่อนเรียนเพื่อดูพัฒนาการพบว่า กลุ่มที ่ใช้ชุดฝึก
ปฏิบัต ิมีคะแนนเฉลีย่ 4.55 , s.d. = 2.114 กลุ่มที่ไม่ใช้ชุดฝึกปฏิบัตมิีคะแนนเฉลี่ย 4.89, s.d. = 1.329 จะเห็นว่า 
กลุ่มที่ใช้ชุดฝึกปฏิบตัิมีคะแนนต่ ากว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เฉลี่ย 0.34 
4.3 ความพึงพอใจของการใช้ชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาแคลคลูัส 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต  

สรุปความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัติรายวิชาแคลคลูัส 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต  เป็น 5 
ประเด็น คือ ด้านวัตถุประสงค์ของเนื อหา ด้านขั นตอนและกระบวนการ ด้านผูส้อน ด้านผู้เรยีน และดา้นการวัดและ
ประเมินผล  

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกปฏิบัตริายวิชาแคลคูลสั 1 เรื่องการหาปริพันธ์ฟังก์ชัน
พีชคณิต พบว่า ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับดมีากในทุกๆด้าน ด้านวัตถุประสงค์ของเนื อหา ( x  = 4.55) ด้าน
ขั นตอนและกระบวนการ ( x  = 4.49)  ด้านผูส้อน ( x  = 4.69)  ด้านผู้เรียน ( x  = 4.51)  และด้านการวัดและ
ประเมินผล ( x  = 4.49) 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
5.1 อภิปรายผล 

จากการศึกษานักศึกษาที่มีพื นฐานใกล้เคียงกันด้านการหาปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต โดยกลุ่มทดลองใช้
ชุดฝึกปฏิบัติ และกลุ่มที่ไม่ได้ทดลองใช้ชุดฝึกปฏิบัติ พบว่า กลุ่มที่ไมไ่ด้ใช้ชุดฝึกปฏิบตัิมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่
ดีกว่า และพัฒนามากกว่า และเมือ่วัดผลความพึงพอใจในการใช้ชุดฝึกปฏิบัติพบว่า นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุดในการใช้ชุดฝึกปฏิบัต ิ

ข้อสันนิษฐานจากผู้วิจัยคาดว่า ผลอาจเป็นเพราะนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรียนเรื่องปริพันธ์ฟังก์ชัน
พีชคณิตผ่านไป 1 สัปดาห์ และไดเ้รียนในหัวข้ออ่ืนผ่านไปแล้วจึงมาสอบเรื่องปริพันธ์ฟังก์ชันพีชคณิต ในสัปดาห์ที่ 3 
แต่ในขณะที่นักศึกษากลุม่ที่ไม่ใช้ชุดฝึกปฏิบตัิได้เรยีนเรื่องการหาปรพิันธ์ฟังก์ชันพีชคณิตสัปดาห์แรก แล้วสอบใน
สัปดาห์ทีส่อง โดยยังไม่ได้เรยีนในหัวข้ออ่ืน จึงท าให้ได้คะแนนมากกว่า  
5.2 ข้อเสนอแนะการวิจัย  
 1. ระยะเวลาในการสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาต่างกัน การวิจัยครั้งต่อไปควรใช้
ระยะเวลาทีเ่ท่ากัน และสอนในเนือ้หาท่ีวิจัยและวดัผลสมัฤทธ์ิทันทีโดยยังไมเ่รียนในเนื้อหาอ่ืนแทรก 
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 2. ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดฝกึปฏิบัติเพิ่มเติม และทดลองใช้กับนักศึกษากลุ่มอื่น 
 

ค าขอบคุณ  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของการสอนวิชาแคลคูลสั 1 เรื่อง 

ปริพันธ์ของฟังก์ชัน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ได้ศึกษาตามขั้นตอนการวิจยั ผู้วิจัยขอขอบใจนักศึกษาทุกคนท่ีให้ความ
ร่วมมือ และขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รจุิรา คงนุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทักษิณา เครือหงส์ และอาจารย์กัญญา
ลักษณ์  ทรัพย์กระจ่าง ที่ให้ค าแนะน าตลอดการท างานวิจัยจนส าเรจ็ลลุ่วง  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีกระบวนการสรุปได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การบูรณาการ การเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) และการประเมินผลตามสภาพจริง ขั้นตอนที่ 2 
การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการเนื้อหาเรื่องการประมาณค่ากับสถิติพื้นฐาน ยึดหลักความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว บนพ้ืนฐานของเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ผลการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมีความสอดคล้อง ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
สอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558 และขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอน
แนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 

ค าส าคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสอนแนะให้รู้คดิ 
 

ABSTRACT 
The main purpose of this research was to develop instructional activities based on 

cognitive guided instruction in statistics for science course along the Sufficiency Economy 
Philosophy. There were 4 steps as the following : the first was to study the fundamental data 
from documents and the research which concerned the Sufficiency Economy Philosophy, The 
National Education Act, Thai Qualifications Framework for Higher Education, integration, cognitive 
guided instruction (CGI) and authentic assessment. The second was to produce instructional 
activities based on cognitive guided instruction (CGI) in statistics for science course along the 
Sufficiency Economy Philosophy which the content of estimation unit was integrated into the 
fundamental Statistics with the sufficiency, reasonableness and self – immunity as follow the 
knowledge condition and moral. The instructional activities draft was considered by expertise in 
its appropriation and consistency. The third was to implement instructional activities based on 
cognitive guided instruction (CGI) in statistics for science course along the Sufficiency Economy 
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Philosophy. The target group was the Bachelor’s degree students; computer science in faculty of 
science and technology at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi in academic year 
2015. The fourth was to evaluate and revise the instructional activities based on cognitive guided 
instruction (CGI) in statistics for science course along the Sufficiency Economy Philosophy which 
were able to apply for instruction organization further effectively.  

 

Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, cognitive guided instruction (CGI) 
 

1. บทน า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย 

โดยมีหลัก 3 ประการ คือ ประการที่ 1 ใช้เหตุผลเป็นเครื่องน าทาง ประการที่ 2 มีความพอประมาณ ยึดเส้นทางสายกลาง 
และประการที่ 3 มีภูมิคุ้มกันตลอดเวลา มีเง่ือนไขประกอบ 2 ประการ คือ จริยธรรม คุณธรรม และธรรมาภิบาล 
ด าเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบ ซึ่ง [1] ได้สรุปเศรษฐกิจพอเพียงกับหนทางข้างหน้าไว้ 5 ประเด็น คือ (1) เป็น
ปรัชญาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจนและการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน (2) เป็น
พื้นฐานของการสร้างพลังอ านาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนา
ประเทศ (3) ช่วยยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทด้วยการสร้างข้อปฏิบัติในการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไร
ระยะยาวในบริบทที่มีการแข่งขัน (4) มีความส าคัญยิ่งต่อการปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล และ (5) เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบายชาติ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน และเพื่อปรับปรุง
นโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม และ [2 – 3] กล่าวว่าการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การเรียนรู้ที่
ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทีมุ่่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สถาบันอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงต้องปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามความต้องการของ
สังคม ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส าคัญของการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ 3 ประการ คือ (1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกของการเรียนรู้ การสร้าง
อุดมการณ์ และการสร้างจิตส านึกการพึ่งตนเอง (2) การจัดการทรัพยากร การมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์อันดีของผู้คน
ที่ถูกร้อยรัดขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นพื้นฐานของการสร้างสามัคคีธรรม และ (3) การท ากิจกรรมร่วมกัน มีการ
พึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้แบบประสานพลังเพื่อการน าไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง  

การจัดการเรียนรู้เพื่อช้ีแนะการรู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) เป็นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนแนวทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการสอนที่มีรูปแบบตายตัว แต่อยู่บนพ้ืนฐานปรัชญาที่ว่าการเรียนการสอนต้อง
เกิดมาจากความรู้ของผู้เรียน กล่าวคือ การเรียนได้ดีที่สุดต้องเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหา แล้วน ามาพิจารณาใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจและความสามารถในการคิดของผู้เรียน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคัญที่พบในตัวผู้สอนที่ใช้การสอนแบบนี้ คือ (1) มีความรู้เกี่ยวกับตัวผู้เรียนมากขึ้น (2) ได้ทบทวนบทบาทของ
ตนเองที่แตกต่างออกไป เพื่อแสวงหาความรู้ที่จะน ามาใช้กับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตนเองรับผิดชอบ และ 
(3) มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตนเอง [4] ทั้งนี้ [5] ได้กล่าวถึงขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบการสอนแนะ
ให้รู้คิดไว้ 4 ขั้นตอน คือ (1) ผู้สอนน าเสนอปัญหา (2) ผู้เรียนท าการแก้ปัญหา 3) ผู้เรียนรายงานค าตอบและวิธีการ
แก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และ (4) ผู้สอนและผู้เรียนทั้งช้ันช่วยกันอภิปรายค าตอบและวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
โดยผู้สอนเป็นผู้น าให้เกิดการอภิปราย ซึ่งการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นการใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยง
จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีและเห็นความส าคัญของรายวิชาที่มีต่อชีวิตจริง 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กรณีรายวิชา 409 – 31 – 08 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเนื้อหา
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ทฤษฏีให้ความส าคัญกับการวัดและประเมินผลการเรียนจากการทดสอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน  
พุทธิพิสัยเป็นประเด็นหลัก ดังนั้นผู้สอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาดังกล่าวโดยจัดการเรียนรู้แบบ
การสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ในส่วนเนื้อหาเรื่องการประมาณค่าที่เช่ือมโยงกับการใช้ชีวิตประจ าวัน คือ การประมาณ
ค่ารายรับรายจ่ายเป็นรายบุคคลที่น ามาสะท้อนในภาพของการประมาณค่าเฉลี่ยรายกลุ่ม ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดังท่ี [6] กล่าวว่า หลักการของสถิติกับหลักพิจารณาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสอดคล้อง
ในทุกประเด็น กล่าวคือ (1) ความพอประมาณเป็นหลักการที่ต้องมีในกระบวนการทางสถิติเสมอ (2) ความมีเหตุผล
ก็เป็นหลักการที่ส าคัญของหลักสถิติที่เน้นย้ าการพิสูจน์ด้วยหลักฐานของข้อมูลที่มี และ (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
นั้นสถิติศาสตร์ก็สามารถแสดงความเป็นไปได้โดยใช้หลักความน่าจะเป็นของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
2.1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย 

ได้ทรงช้ีแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ซึ่ง [3] กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ว่ามีหลักพิจารณา 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิด ส่วนที่ 2 คุณลักษณะ ส่วนที่ 3 ค านิยาม ส่วนที่ 4 เง่ือนไข 
และส่วนท่ี 5 แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ ดังภาพท่ี 1 – 2 

 

 
ภาพที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ที่มา : [3]) 
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ภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ที่มา : [7]) 
2.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2545 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 แยกเป็น 9 หมวด ส าหรับหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มีมาตราที่
ส าคัญ ได้แก่ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาตแิละ
เต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยด าเนินการดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (2) ฝึกทักษะและการ
ประยุกต์ความรู้มาป้องกันและแก้ไขปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง (4) จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างสมดุล (5) สนับสนุนผู้สอนให้สามารถอ านวยความสะดวกเพื่อให้
เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และ (6) จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
และมาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
 

2.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
[8] กล่าวถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education, TQF : HEd) ว่าประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ ความเช่ือมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่
ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ ลักษณะของหลักสูตรแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในเทียบโอน
ผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานว่าสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและ
ส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 2) ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการ
น าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึงความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง 
ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผน และรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ และความสามารถในการสื่อสาร ท้ังการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.4 ลักษณะรายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ 
รายวิชา 409 – 31 – 08 สถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ (Statistics for Science) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มีเนื้อหาดังนี้ หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐาน
ทางสถิติ หน่วยที่ 2 ความน่าจะเป็น หน่วยที่ 3 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น หน่วยที่ 4 การเลือก
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ตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม หน่วยที่ 5 การประมาณค่า หน่วยที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน หน่วยที่ 7 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน และหน่วยที่ 8 การถดถอยและสหสัมพันธ์ 

2.5 การบูรณาการ 
การบูรณาการ หมายถึง การน าเอาศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมาผสมผสานเข้า

ด้วยกัน การรวมเนื้อหาหรือทักษะวิชาที่เรียนภายใต้จุดประสงค์เดียวกันเข้าด้วยกันให้ผู้เรียนศึกษา ดังนั้นหลักสูตร
บูรณาการจึงหมายถึง หลักสูตรที่น าเอาเนื้อหาของวิชาต่างๆ มาหลอมรวมเข้าด้วยกันท าให้เอกลักษณ์ของแต่ละ
รายวิชาหมดไป และเกิดการเช่ือมโยงความรู้ ความคิดรวบยอด และทักษะในวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน พื่อให้เกิดการ
เรียนรู้โดยองค์โดยค านึงถึงความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นส าคัญ [9] และ Fogarty (1991 อ้างถึงใน [10]) ได้แบ่ง
การบูรณาการไว้ 10 รูปแบบ คือ แบบแยกรายวิชา (Cellular หรือ Fragment) แบบเช่ือมโยง(Connected) แบบ
เน้นรายวิชา (Nested) แบบเรียงล าดับ (Sequenced) แบบแบ่งปัน (Shared) แบบโยงใย (Webbed) แบบร้อย
เรียง (Threaded) แบบบูรณาการ (Integrated) แบบลุ่มลึก (Immersed) และแบบเครือข่าย (Networked) เป็น
ต้น 
 

2.6 การจัดการเรียนรู้เพ่ือชี แนะการรู้คิด 
การจัดการเรียนรู้เพื่อช้ีแนะการรู้คิด (Cognitive Guided Instruction : CGI) เป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่ง

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ข้ึนอยู่กับบริบทของผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่าการเรียน
การสอนต้องเกิดจากความรู้ของผู้เรียน ให้ความส าคัญกับการคิด การแก้ปัญหาด้วยตัวของผู้เรียนเอง เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ท างานเป็นกลุ่ม มีโอกาสน าเสนอความคิดของตนเอง ร่วมกันอภิปราย ก่อให้เกิดการเช่ือมโยงความรู้เดิม
ของผู้เรียนให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนและ
เอื้ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หลักการของการเรียนรู้แบบช้ีแนะการรู้คิดกับการสอน
โดยทั่วไป สรุปดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบช้ีแนะการรู้คิด (CGI) กับการสอนโดยทั่วไป (ที่มา : Hanks. 2000 : 

online อ้างถึงใน [4]) 
หลักการ การเรียนการสอนโดยทัว่ไป การเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด 

บทบาทผู้สอน ผู้สอนเป็นผู้ที่กระจายข้อมูลให้ผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเป็นสื่อกลาง 
ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้เรียนกับผู้เรียน 

ผู้เรียนท างานเป็นรายบุคคล ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มและได้รับการส่งเสริมให้มีการ
สะท้อน อภิปรายเกี่ยวกับการคิดของตนเองและ 
บุคคลอื่น 

หลักสูตร กิจกรรมหลักสูตรมุ่งเน้นที่แบบเรียนและ 
แบบฝึกหัด 

กิจกรรมหลักสูตรมุ่งเน้นแหล่งข้อมูลพื้นฐานและ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการ 

เวลา มีการก าหนดเวลาในแต่ละวันเป็นช่วงและ 
ครอบคลุมเนื้อหา ซ่ึงถือว่าเวลาในการท า 
กิจกรรมมีความส าคัญ 

เวลาในชั้นเรียนใช้ไปกับการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 
ซับซ้อน ส่งเสริมให้ผู้เรียนสะท้อนอภิปรายความ 
คิดเห็นของตนเองและบุคคลอื่น 

ข้อมูลด้านความคิด 
รวบยอด 

ความคิดรวบยอดเสนอลักษณะย่อยๆ 
ไปสู่แบบรวม โดยอาศัยทักษะพื้นฐาน 

ความคิดรวบยอดเสนอแบบรวมไปสู่ลักษณะย่อยๆ 
โดยเน้นแนวคิดส าคัญ (big ideas) ต่างๆ 

มุมมองเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ผู้เรียนเป็นบุคคลที่ขาวสะอาด 
ผู้สอนสามารถใส่ข้อมูลลงไปได้ 

ผู้เรียน คือ นักคิดที่จะเป็นผู้สร้างทฤษฎีต่างๆ และ 
ผู้เรียนจะเป็นผู้สร้างความรู้เบื้องต้น 

การเปรียบเทียบหลักการ
ด้านต่างๆ 

การเรียนการสอนโดยทั่วไป การเรียนรู้เพื่อชี้แนะการรู้คิด 

การประเมินผล การประเมินผู้เรียนจะแยกออกจากการ 
สอนจะประเมินด้วยการทดสอบ เมื่อการ 
สอนสิ้นสุดลง การสอบจะเป็นการแบ่งแยก 

การประเมินผลเป็นการสอดประสานระหว่างการสอน 
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการต้ังประเด็นค าถามและการสังเกตงาน
ของผู้เรียน ผู้เรียนแต่ละคนจะได้รับการเรียนการสอน
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ผู้เรียนและท าให้เกิดการแข่งขัน ตามระดับการเรียนรู้ที่เหมาะสมของแต่ละคน มีการ
แข่งขันกับผู้อื่นน้อย 

 
2.7 การประเมินผลตามสภาพจริง 
การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นการประเมินผลจะเน้นที่การวัดทักษะ

ความรู้ความคิดระดับสูง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา มีลักษณะส าคัญคือ 1) เป็นการประเมินที่เน้นการ
ปฏิบัติภาระงานท่ีมีความซับซ้อน มีความหมาย มีคุณค่า และมีประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ผู้เรียน 2) เป็นการประเมิน
ที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะหรือความรู้ความคิดระดับสูง หรือบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ในการสร้างความรู้  3) 
เป็นการประเมินที่ให้ความส าคัญกับความคิดเบื้องต้นหลังการปฏิบัติงาน สะท้อนตนเองในการปฏิบัติงาน และ 4) 
เป็นการประเมินที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมิน [11 – 12] และ [13] กล่าวว่า การประเมิน
ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง ส าหรับคุณสมบัติที่โดด
เด่นของการประเมินแบบใหม่ คือ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผลและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน่วยเนื้อหาที่
เรียนโดยตรง ผู้สอนและผู้เรียนจะไตร่ตรองทุกครั้งที่ได้มีการวิเคราะห์และตั้งข้อสงสัยในบทเรียน  ท าให้เกิดความ
เข้าใจแนวคิดและกระบวนการของการเรียนรู้ได้ดีขึ้น และยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างหัวข้อ
การเรียนท่ีหลากหลาย อาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินผลตามแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการให้ผู้เรียนได้น าความรู้ไป
ปรับปรุงพัฒนาตนเองมากกว่าการทดสอบแบบถูก – ผิด การสอบผ่าน – ไม่ผ่าน ผู้เรียนสามารถน าข้อมูลจากการ
ประเมินไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนต่อไปได้ 

 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.8.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
[14] ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนวิชาพระพุทธศาสนา โดยใช้การสอนแบบอริยสัจกับการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
[15] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [16] ศึกษาผลการใช้
วิธีการเอ็มทีในการเสริมสร้างพฤติกรรมการประหยัดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 
4 – 6 [17] พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างค่านิยม
ด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 [18] พัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีสตอรี่ไลน์เพื่อสร้างค่านิยมด้านความพอประมาณตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 [19] ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [20] พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการส ารวจความคิดเห็นส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่เน้นบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [21] พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 [22] พัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 [23] พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องระบบนิเวศโดยใช้วัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ [24] พัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม 
เรื่องสถิติเพื่อความพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และ [25] ศึกษา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอน
แบบโครงงานร่วมกับรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เป็นต้น 

 
2.8.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
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[4] ศึกษาเรื่องการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อสร้างเสริมการเห็นคุณค่าใน
ตนเองของนักเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร [5] ศึกษาเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่ใช้ทักษะการให้เหตุผลและการเช่ือมโยงโดยบูรณาการ
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลกับสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนแย้มวิทยการ [26] ศึกษาผลของการใช้แนวการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์  [27] ศึกษาเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา จังหวัดสกลนคร [28] ศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจต
คติทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการช่ังและการตวง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
กรุงเทพมหานคร โดยการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ที่เน้นทักษะการเช่ือมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
[29] ศึกษาเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแนะให้รู้คิด (CGI) เรื่องความน่าจะเป็นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและความมีวินัย
ในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นต้น และ [30] ศึกษาเรื่องการพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคร่วมกับ
เทคนิคการใช้ค าถามของบาดแฮม (Badham) 

 
3. วิธีการวิจัย 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานส าหรับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) 
รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้แก่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พุทธศักราช 2553 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 การบูรณาการ การ
เรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด และการประเมินตามสภาพจริง 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบับร่าง 1) ดังนี ้ขั้นตอนท่ี 2.1) วัตถุประสงค์ ก าหนดตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ขั้นตอนที่ 2.2) เนื้อหาสาระ ก าหนดตามหลักการบูรณาการเนื้อหา 2 รูปแบบ คือ 
การบูรณาการภายในวิชา และการบูรณาการระหว่างวิชา ขั้นตอนท่ี 2.3) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด าเนินการ
ตามแนวการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) และขั้นตอนที่ 2.4) การประเมินผล ด าเนินการตามหลักการ
ประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้ผู้เช่ียวชาญประเมินผลความเหมาะสมและความสอดคล้อง และปรับปรุงแก้ไข 
(ฉบับร่าง 2) ตามล าดับ 

ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยประเมินผลงานกิจกรรมรายบุคคลและรายกลุ่ม เครื่องมือ 
ที่ใช้ คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใบบันทึกคะแนนและใบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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การประมาณค่า 
ความแปรปรวน การประมาณ 

ค่าสัดส่วน 

การประมาณ 
ค่าเฉลี่ย 

ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติ
ส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลลัพธ์ที่ได้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้
รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป 

4. ผลการวิจัย 
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมลู 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สรุปได้ว่าการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับของประเทศได้

น้อมน าหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยด าเนินการในหลายรูปแบบ ได้แก่ การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสังเคราะห์งานวิจัยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมทั้งการศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปดังตารางที่ 2 และภาพที่ 2 

 
ตารางที่ 2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะใหรู้้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร ์

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ด้าน ประเด็นที่พัฒนา 

1. คุณธรรมจริยธรรม ความพอเพยีง 
2. ความรู ้ เนื้อหารายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์เร่ืองความรู้พื้นฐานทางสถิติและการประมาณค่า 
3. ทักษะทางปัญญา การแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนทางสถิติ และเลือกใช้สารสนเทศที่เหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

การท างานเป็นทีม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลย ี

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวเิคราะห์ข้อมูล แปลผลขอ้มูล การสืบค้นและ
น าเสนอสารสนเทศ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

สัมประสิทธิ์ของ 
การกระจาย 

การประมาณค่า 

ล าดับการค านวณ 

สมการ 

คณิตศาสตร์
พื นฐาน 

การวัดการกระจาย 

การวัดแนวโน้ม 
เข้าสู่ส่วนกลาง 

ความเบ้และ 
ความโด่ง 

ความรู้พื นฐานทางสถิต ิ

คะแนนมาตรฐาน 

ตรีโกณมิติ
ร 

ทฤษฎีบท
ทวินาม
สมการ 
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ภาพที่ 2 การบูรณาการภายในวิชาและการบูรณาการระหว่างวิชาส าหรับกิจกรรมการเรยีนรู้แบบการสอนแนะ 
ให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.76 และ sd = 
0.16) และมีความสอดคล้อง (IOC = 0.95) 

ขั้นตอนท่ี 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับ
วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สรุปผลดังนี้ จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผู้เรียนมีคะแนนรายบุคคลจากการบันทึกรายรับ
รายจ่ายส่วนใหญ่ คือ 9 คะแนน (ร้อยละ 52.63) ได้คะแนนเฉลี่ย 8.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 ทั้งนี้
ผู้เรียนทุกคนส่งงานตามระยะเวลาที่ก าหนด และค านวณค่าสถิติพื้นฐานจากสูตรได้ถูกต้อง สิ่งที่ควรแก้ไขกรณี
รายบุคคล คือ บางรายยังวิจารณ์ความพอเพียงของตนเองไม่ชัดเจน จัดท ารูปเล่มบันทึกรายรับรายจ่ายไม่เรียบร้อย 
เป็นต้น และกรณีงานกลุ่ม ได้คะแนนรายกลุ่มจากการบันทึกรายรับรายจ่าย คะแนนสูงสุด คือ 27 คะแนน และ
คะแนนต่ าสุด คือ 24 คะแนน ผู้เรียนบางกลุ่มแสดงขั้นตอนการค านวณการประมาณค่ารายรับและรายจ่ายไม่
ละเอียด รวมทั้งการฝึกเปิดตาราง t ยังไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร จึงให้เพื่อนในกลุ่มเดียวกันและต่างกลุ่มที่มีความ
เข้าใจได้ช่วยอธิบาย สรุปดังภาพที่ 3 

 

    
 

     
 

ภาพที่ 3 ผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รูค้ิด (CGI) รายวิชาสถิตสิ าหรับวิทยาศาสตร ์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการบันทึกรายรับรายจ่ายในระยะเวลา 1 เดือน ได้สะท้อนให้ผู้เรียน

บางรายได้ตระหนักถึงการใช้จ่ายในหลายรายการที่ไม่จ าเป็น ขาดเหตุผลที่เพียงพอ ส าหรับการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันน้ัน สามารถด าเนินการได้หลายลักษณะ ได้แก่ การปลูกพืชผัก
ปลอดสารในบริเวณบ้าน การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า รวมทั้งการอดออมอย่างสมเหตุผล เป็นต้น สรุปดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ความพอเพียงในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการปรับปรุงและแก้ไขกิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติ
ส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าผลจากการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
สอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับปรุงแก้ไข 
ผลลัพธ์ที่ได้ คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป ได้แก่ การเพิ่มส่วนการวัด
ประเมินโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ใบงาน รวมทั้งการประเมินจากเพื่อนๆ ที่ร่วมกิจกรรม 
และการสะท้อนตนเองของผู้เรียน 
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5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ “ประมาณค่า...ประมาณตนอย่างพอเพียง” สรุปได้

ว่าผู้เรียนมีความรับผิดชอบเรื่องการส่งงานตามเวลาที่ก าหนดทั้งในกรณีรายบุคคลและรายกลุ่ม ภายหลังจากการ
น าเสนอผู้สอนได้สะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางแก้ไขให้ผู้เรียนได้ปรับปรุง เป็นการประยุกต์การเรียนรู้เนื้อหา
สถิติตามแนวตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น [21] ได้พัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่องเงิน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 และ [24] ได้
พัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เรื่องสถิติเพื่อความพอเพียง เป็นต้น ส าหรับผลการจัดกิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
การใช้จ่ายของตนเองจากการบันทึกรายรับรายจ่าย สะท้อนแนวคิดเรื่องความพอเพียงของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
นอกจากเรื่องการใช้จ่าย สิ่งสะท้อนจากการน าเสนอรายกลุ่ม ผู้สอนได้แนะน าผู้เรียนในลักษณะการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถึงข้อดี ได้แก่ การแสดงขั้นตอนการค านวณการประมาณค่ารายรับรายจ่าย การเปิดตาราง t อย่างละเอียด มี
รายละเอียดของเนื้อหามากโดยเฉพาะเรื่องความพอเพียง เป็นต้น ส่วนข้อปรับปรุง ได้แก่ การค านวณการประมาณ
ค่ารายรับรายจ่ายต้องแสดงรายละเอียดทุกขั้นตอน การแนะน าตัวผู้น าเสนอและบอกหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม 
รวมทั้งเทคนิคในการน าเสนอที่ต้องให้ความสนใจผู้ฟัง การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมชี้ข้อความ เป็นต้น  

จากผลการทดลองใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งนี้ ได้น าข้อสังเกตเพิ่มเติมมาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมดังกล่าวเป็น 2 
ประเด็นหลัก กล่าวคือ ในส่วนของเนื้อหารายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์นั้นจะจัดท าในส่วนการสร้างชุดฝึกเพิ่มเติม
เพื่อทบทวนเนื้อหาเรื่องสถิติพื้นฐานท่ีเชื่อมโยงสู่การเรียนรู้เรื่องการประมาณค่า การเปิดตาราง Z และ t รวมทั้งการ
ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเปรียบเทียบกับการค านวณจากสูตร เป็นต้น ในส่วนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจะด าเนินการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และน้อมน าปรัชญานี้กับการด ารงตนอย่างสมดุลในชีวิตประจ าวัน ผลลัพธ์ที่
ได้คือ กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทีส่ามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิจัยและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) รายวิชาสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า
สารสนเทศ ฝึกสรุปประเด็น และน าเสนอแนวคิดในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง โดยด าเนินการแบบเช่ือมโยง
กับรายวิชาต่างๆ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาวิชา 

2. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 
 

6. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรมการสอนแนะให้รู้คิดรายวิชาสถิติส าหรับ

วิทยาศาสตร์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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(CGI) เรื่องความน่าจะเป็นท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง 
คณิตศาสตร์ ความตระหนักในการรู้คิดและความมีวินัยในตนเอง ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5” 
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8(1) : 239 – 251. 

[30] ชุติมา  ฉุนอ่ิม และ วนินทร  สุภาพ. (2558). “การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับเทคนิคร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถามของ 
บาดแฮม (Badham)” วารสารการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(3) : 104 – 115. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 จ านวน 72 คน เครื่องมือที่ใช้ในการใน
การวิจัยคือเอกสารประกอบการสอนและแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
แคลคูลัส 1 โดยแบ่งแบบประเมินความพึงพอใจออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและส่วนที่ 2 ข้อมูลความ
พึงพอใจท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนจ าแนกเป็นค าถามด้านลักษณะรูปเล่ม 5 ข้อ ด้านเนื้อหาจ านวน 10 ข้อและ
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ 5 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ค าส าคัญ: เอกสารประกอบการสอน, แคลคลูัส 1 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to determine the satisfaction of students attending 
undergraduate at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi on Interviewing Technique 
of Calculus 1. The sample group of 72 first year for Bachelor of Engineering Program during the 
academic year 2015 were selected. The research instruments were the teaching document for 
calculus 1 and a questionnaire about satisfaction on Interviewing Technique of Calculus 1 that 
was divided the contents into 2 parts. The first part was general information and the second part 
was the satisfaction information of students to the teaching document for calculus 1, the feature 
5 articles, the contents 10 articles, and the promotion of learning 5 articles. The frequency, the 
percentage, the arithmetic mean, and standard deviation were used for data analysis. 
 
Keywords: Teaching documents, Calculus 1 
 

1. บทน า 
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 เนื่องจากวิชาทางคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความซับซ้อนและมีความเป็นนามธรรมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
รายวิชาแคลคูลัส 1 ที่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เกือบทุกสาขาจ าเป็นต้องเรียนเป็นรายวิชาพื้นฐานก่อนที่จะ
เรียนวิชาชีพระดับสูง ซึ่งการศึกษาในรายวิชาต่างๆจะได้รับผลลัพธ์สัมฤทธิ์ที่ดีหรือไม่นั้นเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่าง 
ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อสภาพการเรียนการสอนโดยตรงคือเรื่องของเอกสารประกอบการสอน ซึ่งเอกสาร
ประกอบการสอนนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะท าให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนหรือไม่ ดังนั้นการ
ประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างมากเพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้ดียิ่งขึ้นซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนโดยตรง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่ให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเรียนรู้และเน้นความต้องการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญจึงควรรู้ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
น าไปใช้ในปีการศึกษาถัดๆไป 

ด้วยเหตุนี้ในฐานะอาจารย์ผู้สอน จึงต้องการท าการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1 โดยการท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนดังกล่าวต่อไป 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ในการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัย ทฤษฎีและแนวคิดที่

เกี่ยวข้องตลอดจนผลงานวิจัยอ่ืนๆ ดังนี้ 
ความรู้พื นฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีวิจัย 

1.  ความหมาย ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา 
 2.  เนื้อหาของรายวิชา 
 3.  ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
1. ความหมาย ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์รายวิชา 
 1.1 ความหมายของรายวิชาแคลคลูัส 1 
 รายวิชาแคลคลูัส 1 รหัสวิชา 401-12-04 เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ใน
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบจัดการเรียน
การสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
 1.2 ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับฟังกชั์นค่าจริง  ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
ของตัวแปรจริง รูปแบบยังไม่ก าหนด  การประยุกต์อนุพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
 1.3 จุดประสงคร์ายวิชา 

 1)  เข้าใจเรื่องฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง 
 2)  เข้าใจเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชณิต ฟังก์ชันช้ีก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม  

     ฟังก์ชันตรีโกณมติิผกผัน และฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก ทฤษฎีบทคา่เฉลี่ย 
 3)  น าการประยุกต์ของอนุพันธ์และผลตา่งอนุพันธ์ ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 4)  เข้าใจเรื่องการหาปริพันธ์ 

  5)  ปลูกผังการมีระเบียบและขั้นตอนการคิดอย่างมีเหตผุล 
2.  เนื้อหาของรายวิชา 
 รายวิชาแคลคลูัส 1 ประกอบด้วยเนื้อหา 7 หน่วยเรียน ได้แก ่

1)  ฟังก์ชันค่าจริง ลิมิต และความต่อเนื่อง 
2)  อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 

  3)  อนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิศัย 
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  4)  การประยุกต์ของอนุพันธ์ 
  5)  การหาปริพันธ ์
  6)  เทคนิคการหาปริพันธ์ 
  7)  บทประยุกต์ปริพันธ์จ ากัดเขต 
3.  ความหมายและวิธีการสร้างเอกสารประกอบการสอน 
 ได้มีผู้ให้ค าจ ากัดความของเอกสารประกอบการสอนไว้ต่างๆ โดยรวมแล้วเอกสารประกอบการสอนเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาแสดงให้เห็นถึงเนื้อหาของวิชา และ
วิธีการสอนอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นเครื่องมือของผู้สอนเพื่อใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย
ส่วนน า เนื้อหา ส่วนอ้างอิง และส่วนเพิ่มเติมอื่นๆเช่น แผนการสอน แผนภูมิ ภาพเลื่ อน เป็นต้น ประคอง ศรีสาย
ทอง [1] ได้กล่าวถึงประโยชน์ 
เอกสารประกอบการสอนไวด้ังนี้  
  1. เป็นผลงานทางวิชาการที่เปิดโอกาสให้ผูส้อนไดม้ีความคดิรเิริ่ม สรา้งสรรค์ในการพัฒนา สิ่งต่างๆ เพือ่
ช่วยในการเรียนการสอนให้เกดิประสิทธิภาพ  

2. เป็นแนวทางให้ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับผูเ้รียน เพื่อให้ผู้เรยีนไดบ้รรลุ จุดประสงค์ที่วางไว ้
3. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนต าราเรยีนของผู้เรยีน 
4. ช่วยให้ผู้เรียนมเีอกสารส าหรับศึกษาท าความเข้าใจในบทเรยีนและฝึกปฏิบัติ 
5. ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความสนใจ และศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
6. ช่วยให้ผู้เรียนบรรลจุุดประสงคก์ารเรยีนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

นอกจากน้ี สุชาติ ศิรสิุขไพบูลย์ [2] ได้กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนไว้ดังน้ี 
 1. ใช้เพื่อให้นักศึกษาน าเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปใช้ในการศึกษาทบทวนท้ังในระหว่างเรียน

และหลังเรียน 
2. ใช้เพื่อแสดงถึงความสามารถหรือความเชี่ยวชาญทางวิชาการของผู้สอน  

จากการศึกษาประโยชน์ของเอกสารประกอบการเรียนสรุปได้ว่า เอกสารประกอบการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวบ
ความรู้ ท้ังในระหว่างเรยีนและหลงัเลิกเรยีน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวตัถุประสงค์ ของการเรียนรูต้ามที่คาดหวัง 
  
ทฤษฏีและแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ค าว่า “ความพึงพอใจ” ในพจนานุกรมได้มีการให้ความหมายไว้ว่า รัก ชอบใจ และพึงใจ อันหมายถึง พอใจ 
ชอบใจ ซึ่งได้มีผู้ศึกษาและให้ค าจ ากัดความไว้ต่างๆกัน ยกตัวอย่างเช่น 
 ดิเรก ฤกษ์สาหร่าย [3] ได้ให้ความหมายของค าว่าความพึงพอใจไว้ส่วนหนึ่งว่า ความพึงพอใจหมายถึง
ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในความพอใจในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้น  
 พิทักษ์ ตรุษทิม [4] กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ตอนหนึ่งว่า ความพึงพอใจเป็นปฏิกิริยาด้านความรู้สึกต่อ
สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นที่แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธ์สุดท้ายของกระบวนการประเมิน โดยบ่งบอกทิศทาง
ของผลการประเมินว่าเป็นไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไม่มีปฏิกิริยาคือเฉยๆต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งที่มา
กระตุ้น 
 ทวีพงษ์ หินค า [5] ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความพึงใจ” ไว้ว่าเป็นความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง ตามความต้องการของบุคคลได้ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งน้ัน 
 วิรุฬ พรรณเทวี [6] ได้ให้ความหมายของค าว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ตอนหนึ่งว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ภายในจิตใจของมนุษย์ท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด อย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่
พึงพอใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งท่ีตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 
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 บุญเรือง ขจรศิลป์ [7] ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องการวัดความพึงพอใจว่า ทัศนคติหรือเจตคติเป็นนามธรรม
เป็นการแสดงออกค่อนข้างซับซ้อนจึงเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติได้โดยตรง แต่เราสามารถที่จะวัดทัศนคติได้โดย
อ้อม โดยวัดความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้นการวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตที่จ ากัดด้วย อาจมีความ
คลาดเคลื่อนขึ้น ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริง ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ย่อม
เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาของการวัดโดยทั่วไป   
ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

เสรีย์ ตู้ประกาย [8] ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการส ารวจภาคสนาม 
(CVE5401) โดยประชากรคือนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 และ 2 ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง จ านวน 73 คน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือเอกสารประกอบการสอน และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกาต่อเอกสารประกอบการสอน และใช้ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งพบว่าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา การส ารวจภาคสนาม อยู่ในเกณฑ์มีความพึงพอใจมากทั้งด้านเนื้อหา 
และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้  โดยส่วนที่นักศึกษาให้คะแนนมากที่สุดคือหัวข้อ สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่วนประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเนื้อหาคือ มี
ภาพประกอบช่วยให้สื่อความหมายได้ชัดเจน ส่วนด้านการส่งเสริมการเรียนรู้คือ ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
 อุษณีย์ โภคา [9] ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาดังกล่าว โดย
มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้คือนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบ
โปรแกรมใช้คอมพิวเอตร์ช่วยสอน ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2554 จ านวน 31 คน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่
ประเมินความพึงพอใจต่อวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความพึงพอใจในระดับมาก (เฉลี่ย 
4.36) และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากวิชาการออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มมากขึ้นจากค่าเฉลี่ย 
46.70 เป็นค่าเฉลี่ย 106.41  

 
3. วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี้  

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา , 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม , 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 72 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ เพศ อายุ สาขาวิชาของนักศึกษา การศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี ระดับผลการ
เรียนเฉลี่ย และผลการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 

2. ความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยแบ่งออกเป็น 
3 ด้านได้แก่ความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านรูปเล่ม ด้านเนื้อหา และด้านส่งเสริมการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความพึงพอใจ
ต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ด้วยตนเองจากกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
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พื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้เกณฑ์การแปลความหมายของ วิเชียร 
เกตุสิงห์ [10] (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) โดยมีก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 

1.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับน้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยระดับมาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยระดับมากที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์นนทบุรี ต่อ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1 สรุปได้ 2 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปท่ีส าคัญของกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2558 พบว่าเป็น
ชายร้อยละ 77.78 หญิงร้อยละ 22.22 มีอายุตั้งแต่ 18 ถึง 23 ปีโดยพบว่าส่วนใหญ่มีอายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 
65.28 ของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาในระดับก่อนปริญญาตรีมาจากการศึกษาในระดับมัธยมปลายแผนการเรียนวิทย์-
คณิตฯ คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของกลุ่มตัวอย่าง และรองลงมาคือมาจากสายอาชีวะในระดับ ปวช. ร้อยละ 27.78 
ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการเรียนสะสมโดยมากอยู่ในช่วง 2.51-3.00 ซึ่งมีจ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 40.28 ของ
กลุ่มตัวอย่าง ผลการเรียนรายวิชาแคลคูลัส 1 โดยมากอยู่ในระดับ C คิดเป็นร้อยละ 23.61 ของกลุ่มตัวอย่าง ข้อมูล
ส่วนอ่ืนแสดงให้เห็นในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 72 คน จ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
หญิง 

 
56 
16 

 
77.78 
22.22 

อาย ุ
     18 ปี 
     19 ปี 
     20 ปี 
     21 ปี 
     22 ปี 
     23 ปี 

 
6 
47 
  15 
  3 
  0 
  1 

 
8.33 
65.28 
20.83 
4.17 
0.00 
1.39 

หลักสตูร (สาขาวิชาที่นักศึกษาเรยีน) 
          วิศวกรรมโยธา 

     วิศวกรรมเครื่องกล 
          วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
          วิศวกรรมไฟฟ้า 
          วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

    วิศวกรรมอุตสาหการ 

 
15 
14 
5 
19 
14 
5 

 
20.83 
19.44 
6.94 
26.39 
19.44 
6.94 

การศึกษาก่อนระดับปรญิญาตร ี
    สามัญ วิทย์-คณิต 

 
51 

 
70.83 
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    อาชีวะ (ระดับปวช.) 
       ไม่ระบ ุ

20 
1 

27.78 
1.39 

ระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
          น้อยกว่า 2.01 
          ตั้งแต่ 2.01 ถึง 2.50 
          ตั้งแต่ 2.51 ถึง 3.00 

    3.01-3.50 
    3.51-4.00 
   ไม่ระบ ุ

 
7 
11 
29 
17 
7 
1 

 
9.72 
15.28 
40.28 
23.61 
9.72 
1.39 

 
ตารางที่ 1 ความถี่และร้อยละของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 72 คน จ าแนกตามข้อมูลส่วนตัว (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนตัว จ านวน ร้อยละ 
ผลการเรยีนรายวิชาแคลคลูัส 1 ในภาคเรยีน 1/2558 

          A 
          B+ 
          B 
          C+ 
          C 
          D+ 
          D 
          F 
          W 

 
10 
10 
6 
7 
17 
8 
14 
0 
0 

 
13.89 
 13.89 
8.33 
 9.72 
23.61 
11.11 
19.44 
0.00 

0 
 
ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่องความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 

ในด้านรูปเล่ม ด้านเนื้อหาและด้านส่งเสริมการเรียนรู้แสดงให้เห็นดั้งในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ดังนี ้
 
ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ไม่ตอบ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
1.1 รูปเล่มสวยงาม 10(13.89) 39(54.17) 17(23.61) 3(4.17) 3(4.17)  -(0.00) 
1.2 จ านวนหน้าและขนาดมีความ
เหมาะสมต่อการเรียน 

18(25.00) 38(52.78) 14(19.44) 2(2.78) -(0.00) -(0.00) 

1.3 รูปแบบตัวอักษรและขนาด
เหมาะสมกับการอ่าน 

27(37.50) 34(47.22) 10(13.89) 1(1.39) -(0.00) -(0.00) 

1.4 เนื้อกระดาษมีความเหมาะสมกับ
การอ่าน 

23(31.94) 35(48.61) 12(16.67) 2(2.78) -(0.00) -(0.00) 

1.5 การจัดระยะห่างต่างๆในเอกสาร
ประกอบการเรียนมีความเหมาะสม 

20(27.78) 40(55.56) 12(16.67) -(0.00) -(0.00) -(0.00) 

2. ด้านเนื้อหา 
2.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ 28(38.89) 38(52.78) 6(8.33) -(0.00) -(0.00) -(0.00) 
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จุดประสงค์รายวิชา       
2.2 เนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน 26(36.11) 32(44.44) 13(18.06) 1(1.39) -(0.00) -(0.00) 
2.3 การเรียงล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน
เข้าใจง่าย 

17(23.61) 39(54.17) 16(22.22) -(0.00) -(0.00) -(0.00) 

ตารางที่ 2 ความถี่และร้อยละของระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ไม่ตอบ 

 มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
2.4 ภาษาและรูปแบบการเขยีน
เหมาะสมกับผู้เรียน 

25(34.72) 32(44.44) 15(20.83) -(0.00) -(0.00) -(0.00) 

2.5 เนื้อหามีการประยุกต์และ
สอดคล้องเข้ากับรายวิชาอื่นๆ 

19(26.39) 33(45.83) 20(27.78) -(0.00) -(0.00) -(0.00) 

2.6 เนื้อหาเหมาะสมกับความรู้
พื้นฐานของผู้เรียน 

17(23.61) 45(62.50) 8(11.11) 1(1.39) -(0.00) 1(1.39) 

2.7 ตัวอย่างเข้าใจง่ายเหมาะส าหรับ
ท าความเข้าใจ 

21(29.17) 37(51.39) 12(16.67) 1(1.39) -(0.00) 1(1.39) 

2.8 ตัวอย่างมีการเรียงล าดับจากง่าย
ไปยาก 

19(26.39) 34(47.22) 15(20.83) 3(4.17) -(0.00) 1(1.39) 

2.9 ตัวอย่างมีความหลากหลายช่วยให้
เข้าใจเนื้อหา 

12(16.67) 32(44.44) 23(31.94) 4(5.56) -(0.00) 1(1.39) 

2.10 แบบฝึกหัดท้ายบทสอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีเรียน 

27(37.50) 30(41.67) 14(19.44) -(0.00) -(0.00) 1(1.39) 

3. ด้านส่งเสริมการเรยีนรู ้
3.1 การส่งเสรมิให้เกิดความต้องการ
เรียนรู ้

27(37.50) 29(40.28) 15(20.83) -(0.00) -(0.00) 1(1.39) 

3.2 การคิดวเิคราะห์ปัญหา 20(27.78) 38(52.78) 13(18.06) -(0.00) -(0.00) 1(1.39) 
3.3 การฝึกทักษะการแก้ปญัหาทาง
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์

23(31.94) 36(50.00) 11(15.28) 1(1.39) -(0.00) 1(1.39) 

3.4 การฝึกทักษะการค านวณ 27(37.50) 33(45.83) 10(13.89) 1(1.39) -(0.00) 1(1.39) 
3.5 การสร้างให้เกิดจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

18(25.00) 33(45.83) 16(22.22) 4(5.56) -(0.00) 1(1.39) 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558  

รายการ n X  sd ความหมาย 

1. ด้านรูปเล่ม 
1.1 รูปเล่มสวยงาม 72 3.69 0.91 มาก 
1.2 จ านวนหน้าและขนาดมีความเหมาะสมต่อการเรียน 72 4.00 0.75 มาก 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

รายการ n X  sd ความหมาย 

1. ด้านรูปเล่ม 
1.3 รูปแบบตัวอักษรและขนาดเหมาะสมกับการอ่าน 72 4.21 0.73 มาก 
1.4 เนื้อกระดาษมีความเหมาะสมกับการอ่าน 72 4.10 0.77 มาก 
1.5 การจัดระยะห่างต่างๆในเอกสารประกอบการเรียนมีความ
เหมาะสม 

72 4.11 0.66 มาก 

2. ด้านเนื้อหา 
2.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับจดุประสงค์รายวิชา 72 4.31 0.62 มาก 
2.2 เนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจน 72 4.15 0.76 มาก 
2.3 การเรียงล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนเข้าใจง่าย 72 4.01 0.68 มาก 
2.4 ภาษาและรูปแบบการเขยีนเหมาะสมกับผูเ้รียน 72 4.14 0.74 มาก 
2.5 เนื้อหามีการประยุกต์และสอดคล้องเข้ากับรายวิชาอื่นๆ 72 3.99 0.74 มาก 
2.6 เนื้อหาเหมาะสมกับความรู้พืน้ฐานของผู้เรียน 71 4.10 0.64 มาก 
2.7 ตัวอย่างเข้าใจง่ายเหมาะส าหรับท าความเข้าใจ 71 4.10 0.72 มาก 
2.8 ตัวอย่างมีการเรียงล าดับจากง่ายไปยาก 71 3.97 0.81 มาก 
2.9 ตัวอย่างมีความหลากหลายช่วยให้เข้าใจเนื้อหา 71 3.73 0.81 มาก 
2.10 แบบฝึกหัดท้ายบทสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน 71 4.18 0.74 มาก 

3. ด้านส่งเสริมการเรยีนรู ้
3.1 การส่งเสรมิให้เกิดความต้องการเรยีนรู ้ 71 4.17 0.76 มาก 
3.2 การคิดวเิคราะห์ปัญหา 71 4.10 0.68 มาก 
3.3 การฝึกทักษะการแก้ปญัหาทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร ์

71 4.14 0.72 มาก 

3.4 การฝึกทักษะการค านวณ 71 4.20 0.79 มาก 
3.5 การสร้างให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 71 3.92 0.84 มาก 

 
จากตารางดังกล่าวพบว่าความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ในด้านต่างๆเป็น

ดังนี ้
ด้านรูปเล่ม  
จากตารางที่ 2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน

รายวิชาแคลคูลัส 1 ในแต่ละหัวข้อดังนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากจ านวน 39 คนคิดเป็นร้อยละ 54.17,  มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องรูปแบบตัวอักษรและขนาดเหมาะสมกับการอ่านจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อย
ละ 47.22, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องรูปแบบตัวอักษรและขนาดเหมาะสมกับการอ่านจ านวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 47.22, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องเนื้อกระดาษมีความเหมาะสมกับการอ่าน 35 คนคิด
เป็นร้อยละ 48.61, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องการจัดระยะห่างต่างๆในเอกสารประกอบการเรียนมี
ความเหมาะสม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของกลุ่มตัวอย่าง  

จากตารางที่ 3 พบว่ามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคลูัส 1 อยู่ในระดับมาก
ทุกเรื่องในด้านรูปเล่มโดยเรื่องที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือเรือ่ง รูปแบบตัวอักษรและขนาดเหมาะสมกับ
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การอ่าน (ระดับมาก, X  = 4.21, S.D. = 0.73) และเรื่องที่นักศึกษามคีวามพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สดุในด้านรูปเลม่
คือเรื่องรูปเล่มสวยงาม (ระดับมาก, X  = 3.69, S.D. = 0.91) 

ด้านเนื อหา 
จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 

ในด้านเนื้อหาในระดับมากในทุกหัวข้อย่อยซึ่ง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในแต่ละหัวข้อย่อยดังนี้ มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องเนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชาจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 
52.78, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องเนื้อหามีความถูกต้องและชัดเจนจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 
44.44, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องการเรียงล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนเข้าใจง่ายจ านวน 39 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54.17, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องภาษาและรูปแบบการเขียนเหมาะสมกับผู้เรียนจ านวน 32 
คนคิดเป็นร้อยละ 44.44, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องเนื้อหามีการประยุกต์และสอดคล้องเข้ากับ
รายวิชาอื่นๆจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 45.83, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องเนื้อหาเหมาะสมกับ
ความรู้พื้นฐานของผู้เรียนจ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องตัวอย่าง
เข้าใจง่ายเหมาะส าหรับท าความเข้าใจจ านวน 37 คนคิดเป็นร้อยละ 51.39, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากใน
เรื่อง ตัวอย่างมีการเรียงล าดับจากง่ายไปยากจ านวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 47.22, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากในเรื่องตัวอย่างมีความหลากหลายช่วยให้เข้าใจเนื้อหาจ านวน 32 คนคิดเป็นร้อยละ 44.44, มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากในเรื่องแบบฝึกหัดท้ายบทสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนจ านวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 41.67 ของ
กลุ่มตัวอย่าง 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 อยู่ใน
ระดับมากทุกเรื่องในด้านเนื้อหาโดยเรื่องที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุดคือเรื่องเนื้อหามีความสอดคล้องกับ
จุดประสงค์รายวิชา (ระดับมาก, X  = 4.31, S.D. = 0.62) และเรื่องที่นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดใน
ด้านเนื้อหาคือเรื่องตัวอย่างมีความหลากหลายช่วยให้เข้าใจเนื้อหา (ระดับมาก, X  = 3.73, S.D. = 0.81) 

ด้านส่งเสริมการเรียนรู ้
จากตารางที่ 2 พบว่าในแต่ละหัวข้อย่อยของความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

แคลคูลัส 1 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดังต่อไปนี้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากใน
เรื่องการส่งเสริมให้เกิดความต้องการเรียนรู้จ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 40.28, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ในเรื่องการคิดวิเคราะห์ปัญหาจ านวน 38 คนคิดเป็นร้อยละ 52.78, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในเรื่องการฝึก
ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์จ านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 50.00, มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากในเรื่องการฝึกทักษะการค านวณจ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 45.83, มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากในเรื่องการสร้างให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จ านวน 33 คนคิดเป็นร้อยละ 45.83 ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 อยู่ใน
ระดับมากทุกเรื่องในด้านส่งเสริมการเรียนรู้โดยเรื่องที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยมากที่สุดคือเรื่องการฝึกทักษะการ
ค านวณ (ระดับมาก, X  = 4.20, S.D. = 0.79) และเรื่องที่นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดในด้านเนื้อหาคือ
เรื่องการสร้างให้เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ (ระดับมาก, X  = 3.92, S.D. = 0.84)  
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 นี้ในระดับมากในด้านรูปเล่ม 
ด้านเนื้อหาและด้านส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกหัวข้อย่อย ซึ่งหัวข้อท่ีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันมากที่สุด
คือในหัวข้อ เนื้อหาเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งมีนักศึกษาแสดงความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเป็น
จ านวน 45 คนคิดเป็นร้อยละ 62.50 ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง และมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ที่ X  = 
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3.92 และ S.D. = 0.84  แต่หากพิจารณาถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตในแต่ละหัวข้อย่อยแล้วพบว่าหัวข้อย่อยที่มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตมากท่ีสุดได้แก่หัวข้อ เนื้อหามีความสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่ 
X  = 4.31 และ S.D. = 0.62 ซึ่งในหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่นักศึกษาเห็นตรงกันมากที่สุดของระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในแต่ละหัวข้อย่อย และเรื่องที่นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุดคือเรื่องรูปเล่มสวยงาม ซึ่งมีระดับพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่ X  = 3.69 และ S.D. = 0.91)  

จากการวิจัยนีส้ามารถสรุปข้อเสนอแนะจากความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคลูัส 1 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรงุและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนดังนี้ 

1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนในเรื่องเนือ้หามีความสอดคล้องกับจดุประสงค์
รายวิชาและเรื่องเนื้อหาเหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของผู้เรียนดีอยูแ่ล้วแต่ในด้านรูปเล่มยังต้องพัฒนาเพื่อให้รูปเลม่
มีความสวยงามดึงดดูใจผู้อ่านมากขึ้น และด้านเนื้อหาควรมตีัวอย่างที่มีความหลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ
เนื้อหาเพิ่มขึ้นและด้านส่งเสริมการเรียนรู้ควรส่งเสริมการคิดใหเ้กิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มากกว่านี้ดัง
เห็นไดจ้ากเรื่องทั้ง 3 นี้มีค่าเฉลีย่นอ้ยท่ีสุดในแตล่ะด้าน 

2. ถึงแม้ว่าความพึงพอใจของนักศึกษาต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลสั 1 นี้จะมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากในทุกเรื่องทุกด้านแต่อย่างไรกต็ามจะพบว่าไม่มเีรื่องใดท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดดังนั้นจึงเป็นการดทีี่จะพัฒนาเอกสารประกอบการสอนในเรื่องต่างๆต่อไปเพื่อให้นักศึกษาเกิดความ
พึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคลูัส 1 มากที่สุด และควรมีการวิจยัความพึงพอใจตอ่เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาแคลคลูสั 1 หลังจากได้มีการปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนเพื่อเปรียบเทียบผลของ
การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์นนทบุรี ต่อเอกสารประกอบการสอนรายวิชา แคลคูลัส 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ปีการศึกษา 
2558 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลัส 1 ให้มีประสิทธิภาพต่อการ
น าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ในอนาคตผู้วิจัยหวังว่าจะได้น าผล
จากการวิจัยครั้งนี้น าไปพัฒนาเอกสารประกอบการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นและเป็นท่ีต้องการของนักศึกษาต่อไป 

ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ทักษิณา เครือหงส์ และดร.รุจิรา คงนุ้ย สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่กรุณาให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาตลอดการท าวิจัยครั้งนี้  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้วิชาแคลคูลัสและ

การประยุกต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
นนทบุรี ประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ศูนย์นนทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 จ านวน 14 
คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3 เรื่อง ดังนี้ 1) การบวก ลบ คูณ หาร จ านวน
จริง 2) เลขยกก าลังและทศนิยม 3) การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ซึ่งมีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.73 0.97 และ 
0.93 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อน
เรียนกับหลังเรียน ด้วย t-test แบบ Dependent  วิเคราะห์แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน และ
วิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  

ผลการศึกษาพบว่า  ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  ด้วยการทดสอบ
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน ด้วย t-test แบบ Dependent ทั้งสามครั้ง คะแนนสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนทุกครั้ง  
 

ค าส าคัญ: วิจัยในช้ันเรียน ความรูพ้ื้นฐานทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง  
 

 
ABSTRACT 

This study aimed to solve the basic mathematics knowledge to learning calculus and 
applications of the Diploma Students at Rajamangala University of Technology, Nonthaburi 
Center. The population was 14 diploma students who enrolled second semester of calculus and 
applications in academic year 2015.  The research instrument were pre and post achievement 
tests such as. 1) the combined of real number. 2) the exponents and decimals. and 3) the 
fractions. Which has the IOC of 0.73 0.97 and 0.93 respectively. Analyzed the results before and 
after learning by using the experiment with different between pretest and posttest scores by t-
test Dependent. Analysis evaluated the activities of the students and analyzed the behavior of 
the students.  

The study indicated that the hypothesis testing pre-test and post-tests scores by t-test 
Dependent. All of results for three times , the post-tests were higher than the pre-tests.  

 

Keywords: classroom research, Knowledge of basic mathematics, Assessment for learning 
authentic. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

353 

1. บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิด เป็นโครงสร้างที่มีเหตุผลและสามารถน าคณิตศาสตร์ไป
แก้ปัญหาในวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ คณิตศาสตร์เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับทักษะการค านวณ หรือ
แม้แต่ตัวเลขและสัญลักษณ์เท่านั้นยังช่วยส่งเสริมการสร้างและใช้หลักการรู้จักการคาดคะเนแก้ไขปัญหา ไม่จ ากัด
การคิดค านวณว่าต้องออกมาเพียงค าตอบเดียวหรือวิธีการเดียว คณิตศาสตร์มีบทยาทส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคิด ให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบและมีแบบแผน สามารถช่วยวิเคราะห์
ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยในการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัว รวมถึงศาสตร์อื่นๆ ในหลักสูตรทุกระดับ
การศึกษา ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์จึงเป็นส่วนส าคัญในทุกระดับการศึกษา 

เนื่องจากการเรียนวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เป็นวิชาพื้นฐาน พบว่านักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ 
มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้อยมาก ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์น้อยจะส่งผลต่อการเรียน
รายวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ โดยผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และไม่สามารถท าโจทย์แบบฝึกหัดได้ ก็จะ
ท าให้การเรียนในวิชาดังกล่าว ไม่สามารถเรียนรู้และน าไปใช้ได้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มาจัดกระบวนการเรียน
การสอน โดยมีการเสริมกิจกรรม ฝึกทักษะ และมีการวัดผลการเรียนรู้ที่มีวิธีหลากหลาย โดยผู้วิจัยจะจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางของวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ต ามสภาพจริง ซึ่งเมื่อน าวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมาใช้ จะสามารถท าให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการเรียนเนื้อหาความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถท าโจทย์ปัญหาได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถน าไปใช้ในการเรียนวิชาแคลคูลัส
และการประยุกต์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถน าความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆ 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 สุณี  วัฒนพิมล [1] ได้ท าการวิจัย เรื่อง วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้สอนที่สัมพันธ์
กับขอบเขตการเรียนรู้ในวิชาหลักสถิติระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า มีกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  คือ 1) การวางแผนการสอน  ศึกษาวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  2) การใช้การ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงระหว่างการสอน  ได้แก่  การใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงก่อน
การสอน การใช้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงระหว่างการสอน  และภายหลังสิ้นสุดการสอน 3) การวัด
และตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง  และพิจารณาผลย้อนกลับ และพบว่าวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้สอนด้านพุทธิพิสัย  วิธีการประเมินที่ใช้มากที่สุด  คือ  วิธีการใช้แบบสอบวัดผล
สัมฤทธิ์พฤติกรรม  ด้านทักษะพิสัย  วิธีการประเมินคือ  วิธีการสังเกตพฤติกรรม  ด้านจิตพิสัย คือ  วิธีการสังเกต  
ด้านพุทธิพิสัยร่วมกับด้านจิตพิสัย คือ  วิธีการท าแบบฝึกหัด  ด้านพุทธิพิสัยร่วมกับด้านทักษะพิสัย คือ  วิธีการท า
แบบฝึกหัด ด้านจิตพิสัยร่วมกับด้านทักษะพิสัย คือ  วิธีการสังเกตพฤติกรรม  ด้านพุทธิพิสัยร่วมกับด้านจิตพิสัย
ร่วมกับด้านทักษะพิสัย คือวิธีการใช้แบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ   
 สุรินดา  บรรจงรักษา [2] ได้ท าการวิจัยเรื่องประสิทธิผลของการประเมินตามสภาพจริงในกระบวนการ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5   1 
ห้องเรียน  จ านวน 45 คน ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธีธรรมชาติบูรณาการกับการ
ประเมินตามสภาพจริงมีความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยและมีความสามารถในการเขียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยในระดับมาก ประสิทธิผล
ของการประเมินตามสภาพจริงในกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5. นักเรียนที่
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ได้รับการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธีธรรมชาติบูรณาการกับการประเมินตามสภาพจริงมีความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ภาษาไทยโดยวิธี
ธรรมชาติบูรณาการกับการประเมินตามสภาพจริงมีความสามารถในการเขียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ภาษาไทยแบบธรรมชาติบูรณาการกับการประเมินตาม
สภาพจริงมีความพึงพอใจในการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับมาก 

สุปราณี เพชรา [3] ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่ม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้เป็นนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 
40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนารูปแบบการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพ
จริง ไดแก่ แบบประเมินรูปแบบการประเมินตามสภาพจริงส าหรับผู้เช่ียวชาญ แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงส าหรับครูผู้สอนและเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ มีค่าความเช่ือมั่น 
0.82 แบบทดสอบระหว่างเรียน 3 ฉบับ มีค่าความเช่ือมั่น 0.73 0.74 และ 0.75 ตามล าดับ แบบวัดความสนใจใน
การเรียนคณิตศาสตร์ มีคาความเช่ือมั่น 0.94 ส่วนแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคล แบบบันทึกการตรวจ
งาน ใบงานและแบบประเมินทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 – 1.00 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไดแก่ สถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test for dependent samples และ One-way 
ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและมี
ความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด 2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงมีประสิทธิภาพ 84.67/85.50 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 3. ประสิทธิผลของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง พิจารณา 3 ด้าน  3.1 ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมิน
ตามสภาพจริงสูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2 ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
พบวา นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น  3.3 ด้านความสนใจในการเรียน
คณิตศาสตร์พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนโดยใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริง          
สูงกว่าก่อนเรียนอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
3. วิธีการวิจัย 

 การศึกษาเรื่อง “การพัฒนาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่การเรียนวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ 
โดยใช้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง” เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสและการ
ประยุกต์ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2558 กลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 14 คน  

เครื่องมือในการวิจัยประกอบไปด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
จ านวน 3 เรื่อง เรื่องละ 10 ข้อ การหาคุณภาพเครื่องมือ ด าเนินการโดย ประเมินเครื่องมือการวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญทางด้านคณิตศาสตร์  2 ท่าน และผู้เชียวชาญทางด้านการวัดผล
การศึกษา 1 ท่าน โดยค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบ แบ่งเป็นดังนี้    

1) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร จ านวนจริง ค่าความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.73 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง เลขยกก าลังและทศนิยม ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 
3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.93 และ
แบบฝึกความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จ านวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน ด้วยการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียน กับหลังเรียน ด้วย t-test แบบ Dependent [4] 
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แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน พฤติกรรมที่สังเกต เช่น การมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีความกระตือรือร้นในการท างาน รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนในการท างานอย่างเป็น
ระบบ ใช้เวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม  

และแบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน พฤติกรรมที่สังเกต เช่น ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การตอบค าถาม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยผู้สอนเป็นผู้สังเกต 
 

4. ผลการวิจัย 
วิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลผลคะแนนก่อนเรียน – หลังเรียน  ด้วยการทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนก่อนเรียน กับหลังเรียน ด้วย t-test แบบ Dependent ทั้ง 3 ครั้ง 3 เรื่อง ผลเป็นดังนี ้
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลงัการเรียนการสอนพื้น 
ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร ์ครั้งท่ี 1 เรื่อง การบวก ลบ คณู หาร จ านวนจริง 

การทดสอบ n  X  D  2
D  t  

ก่อนเรียน 12 5.67  31 133 4.080** 
หลังเรียน 12 8.26    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนหลังการสอนความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรยีน  

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลงัการเรียนการสอนพื้น 
ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร ์ครั้งท่ี 2  เรื่อง เลขยกก าลังและทศนิยม 

การทดสอบ n  X  D  2
D  t  

ก่อนเรียน 14 1.64  56 318 5.566** 
หลังเรียน 14 5.64    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนหลังการสอนความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรยีน  

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลงัการเรียนการสอนพื้น 
ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร ์ครั้งท่ี 3  เรื่อง การบวก ลบ คณู หาร เศษส่วน 

การทดสอบ n  X  D  2
D  t  

ก่อนเรียน 12 6.5  21 127 2.116** 
หลังเรียน 12 8.25    

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนหลังการสอนความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรส์ูงกว่าก่อนเรยีน 

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 
การวิเคราะห์แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน พบว่าผูเ้รยีนมีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับ

ดีและระดบัปานกลาง และการวเิคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ
ท างานอยู่ในระดับดีขึ้นจากสอนความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตร์ ดังตารางที่ 4-5 
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ตารางที่ 4 ผลจากการประเมินพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 5 ผลจากการประเมินพฤติกรรมการท างานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ครั้ง  
ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ เรื่อง 1) การบวก ลบ คูณ หาร เลขจ านวน
จริง 2) เลขยกก าลังและทศนิยม 3)การบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญส่วนหนึ่งในการเรียนวิชา
แคลคูลัสและการประยุกต์ ผู้วิจัยได้ใช้การทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนมาร่วมด้วย และใช้สูตร t-test แบบ 
Dependent ในการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่าจากการทดสอบทั้งสามครั้ง คะแนน
หลังการสอนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนทั้งสามครั้ง 

จากการวิเคราะห์แบบประเมินการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน จากพฤติกรรมที่สังเกต ดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น มีความกระตือรือร้นในการท างาน รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนในการท างาน
อย่างเป็นระบบ ใช้เวลาในการท างานได้อย่างเหมาะสม โดยผู้สอนเป็นผู้สังเกต พบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมการท างานอยู่
ในระดับดีและระดับปานกลาง นอกจากนี้ผู้สอนยังพบว่าผู้เรียนบางรายเวลาท ากิจกรรมกลุ่มจะไม่ค่อยช่วยเพื่อน
ท างาน จะใช้เวลาในการท างานนานเป็นบางกลุ่ม 

จากวิเคราะห์แบบสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ความสนใจในการเรียน การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การอภิปราย การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การตอบค าถาม ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้สอน
เป็นผู้สังเกตพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการท างานอยู่ในระดับดีขึ้นจากสอนความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 
นอกจากน้ีผู้สอนยังพบว่า ผู้เรียนบางรายขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และผู้เรียนบางรายพอไม่เข้าใจเนื้อหา
ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก็ท าให้ไม่อยากท าแบบฝึกหัดในวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ แต่หลังจากที่ได้สอน
เนื้อหาความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไปแล้วท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและท าโจทย์แบบฝึกหัดได้มากข้ึน 

ข้อเสนอแนะจากการผลการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
รายวิชาแคลคูลัสและการประยุกต์ หรือรายวิชาอื่นๆ ด้านการสอนเสริมหรือการพัฒนาความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อย ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเข้าเรียน และระหว่างเรียน ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ หรือแม้แต่ในรายวิชาอ่ืนๆ 
 
 

 

ผลการประเมิณการสังเกตพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน จ านวน(กลุ่ม) 
พฤติกรรมอยู่ในระดับด ี 2 
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 2 
พฤติกรรมอยู่ในระดับต้องปรับปรงุ - 

รวม 4 

ผลการประเมิณการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน(คน) 
ท างานอยู่ในระดับด ี 8 
ท างานอยู่ในระดับพอใช้ 6 
ท างานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง - 

รวม 15 
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ค าขอบคุณ  
ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์สุณี วัฒนพิมล อาจารย์ทักษิณา เครืหงส์ อาจารย์รุจิรา คงนุ้ย และอาจารย์

สมชาย สมโภชพิสุทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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การประเมินความเสี่ยงของการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า 
ด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจ ากัด โดยท่ีค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบพาริโต 
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บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการประเมินความเสีย่งของการประกันภยัทางทะเลและการขนส่งสินค้า ด้วยความ
น่าจะเป็นรูอินเวลาจ ากัด โดยใช้ข้อมูลจากบริษัทไทยรับประกันภัยตอ่ จ ากัด (มหาชน) ที่มีการเรยีกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบพารโิต และเวลาของการ
เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบปัวซง และท าการจ าลองสถานการณ์ 20,000 สถานการณ์  ซึ่ง
ก าหนดเวลาในการจ าลองสถานการณเ์ป็น 2 กรณีคือ 6 เดือน 1 ปี  เพื่อพิจารณาเงินส่วนเกิน (เงินทุน) ณ เวลาที่
เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากกระบวนการส่วนเกิน 
                               

  จากนั้นผู้วิจัยจะท าการหาสมการการถดถอยระหว่างความน่าจะเปน็ท่ีจะขาดสภาพคล่อง กับเงินทุน
เริ่มต้นในรูปแบบเลขช้ีก าลัง             
 
ค าส าคัญ: ความน่าจะเป็นรูอิน, กระบวนการส่วนเกิน, การประกันภยัทางทะเลและการขนส่งสินค้า 
 

ABSTRACT 
  The objective of this research is to risk assessment by finite-time ruin probability of 
Marine Cargo Insurance that has a claim size more than three million baht of Thai Reinsurance 
Public Company Limited. Giving of the claim size is pareto  distribution. And determining surplus 
six months, one year and five years with 20,000 iterations,  from surplus process.  

                              

 After that we estimate the parameters of ruin probability density function,            , by 
using least square method.  
 
Keywords: ruin probability, surplus process, Marine Cargo Insurance 
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1. บทน า 
  ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของทุกๆประเทศจะต้องมีการซื้อขายสินคา้ไม่ว่าจะเป็นการน าเข้าสินค้าหรือ
การส่งออกสินค้า และสินค้าพวกนี้ต้องได้พึ่งพาการขนส่งซึ่งมีอยูห่ลายประเภทเช่น  การขนส่งด้วยรถยนต์ การขนส่ง
ด้วยเครื่องบิน การขนส่งด้วยเรือ เป็นต้น จะเห็นว่าการขนส่งด้วยเรือ มีความส าคญัมากเพราะสามารถเช่ือมโยงได้ใน
หลายๆประเทศหรือขนสินค้าข้ามทวีปได ้สามารถขนสินค้าได้ทีละเยอะๆและมรีาคาถูกจึงเป็นที่นิยมส าหรับสินค้า
ทางการเกษตร งานอุตสาหกรรม หรืองานท่ีต้องอาศัยการขนส่งวัสด ุอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งบริษัทท่ีรับขนสง่จะต้องท า
ประกันภัยกับบริษัทรับประกันภยัเพื่อป้องกันการสูญเสียระหว่างการขนส่ง ซึ่งความสญูเสียที่เกิดขึ้นน้ันบริษัทที่รับ
ประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ ดังนัน้ความสญูเสยีที่เกิดขึ้นจะมีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทท่ีรับประกนัภัย นั่นคือจะ
เกิดความเสี่ยงว่าบริษัทจะมีเงินทุนส ารองเพียงพอหรือไม่ในกรณีที่เกิดการสญูเสียที่มีมลูค่ามากๆ 
   ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการประเมินความเสี่ยงให้กับบริษัทท่ีรับประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า เพื่อ
ศึกษาแนวโน้มค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นตลอดจนอาจเป็นแนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสีย่งจากเงินทุน
เริ่มต้นของการรับประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินคา้ 
  

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
  จากกระบวนการความเสี่ยงสมัยเก่าเราพิจารณาให้ขนาดของความเสียหาย    เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ 
ณ เวลา     ทีซ่ึ่ง                    ดังนั้นความนา่จะเป็นท่ีจะขาดสภาพคล่องจะเกดิขึ้น ณ เวลา 
        และสามารถนิยามกระบวนการความเสี่ยงแบบไมต่่อเนื่องไดเ้ป็น [1]  
 

            

 

   

                 (1) 

   ใน ค.ศ. 2007 Wai-Sum Chan and Lianzeng Zhang ได้พิจารณากระบวนการความเสี่ยงแบบไม่
ต่อเนื่องภายใตส้มมติฐาน       ซึ่งได้กระบวนการความเสี่ยง หรือกระบวนการส่วนเกิน  
 

           

 

   

                  (2) 

และได้เสนอสูตรเวียนเกิดและสูตรที่ชัดแจ้งส าหรับตัวแบบความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่อง โดยที่มูลค่าของการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใหม้ีการแจกแจงแบบเลขช้ีก าลัง หรือแบบเรขาคณิต [2] 
   ใน ค.ศ. 2012 ก้องภพ ศิริบุตร และวัชรินทร์ คล่องดี ได้ท าการศึกษาการประเมินความเสีย่งด้วยความ
น่าจะเป็นรูอินเวลาจ ากัดในการประกันอัคคีภัยที่มีขนาดของค่าสินไหมทดแทนมากกว่า 20 ล้านบาท 
จากกระบวนการส่วนเกิน  
                               (3) 
โดยที่พิจารณาให้    มีการแจกแจงแบบไวบูลล์     เป็นเวลาระหว่างการเกิดการเรยีกร้องค่าสินไหมทดแทนครั้งท่ี 
  กับ ครั้งท่ี    , ให้    มีการแจกแจงแบบปัวซง และ   คืออัตราเบี้ยประกนัต่อหนึ่งหน่วยเวลา [3] 

 
3. วิธีการวิจัย 

   ในงานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลจากบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ที่มีการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป โดยพิจารณาให้การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบพาริโต และเวลา
ของการเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบปัวซง จากนั้นท าการจ าลองสถานการณ ์20,000 
สถานการณ์  ซึ่งก าหนดเวลาในการจ าลองสถานการณ์เป็น 2 กรณคีอื 6 เดือน 1 ปี  เพื่อพิจารณาเงินส่วนเกิน 
(เงินทุน) ณ เวลาที่เกิดการเรยีกรอ้งค่าสินไหมทดแทน จากกระบวนการส่วนเกิน 
                               

โดยที่   เป็นอัตราเบี้ยประกันต่อหนึ่งวัน    มีการแจกแจงแบบพาริโต มีพารามเิตอร์เป็น           
         และ              มีการแจกแจงแบบปัวซงซึ่งได้พารามเิตอรเ์ป็น          
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ซึ่งจะศึกษาความน่าจะเป็นท่ีจะขาดสภาพคล่องเวลาจ ากัดภายใต้ข้อก าหนด 
               

โดยให้       เดือนและ 1 ปี กล่าวคือจะพิจารณาความน่าจะเป็นท่ีจะขาดสภาพคล่องในเวลาจ ากัดเป็น  2 กรณี 
คือ 
1.     เดือน พิจารณาจาก 

                              
 

   
  

2.     ปี พิจารณาจาก 

                              
 

   
  

   จากนั้นผู้วิจัยจะท าการหาสมการการถดถอยระหว่างความน่าจะเปน็ท่ีจะขาดสภาพคล่อง กับเงินทุน
เริ่มต้นในรูปแบบเลขช้ีก าลัง            
 

ผลการวิจัย 
   จากการทดลองที่ได้จะแสดงผลเปน็กราฟ โดยให้แกนนอนเป็นเงินทุนเริ่มต้น และแกนตั้งเป็นความ
น่าจะเป็นท่ีจะขาดสภาพคล่อง ซึ่งก าหนดให้เบี้ยประกัน           ล้านบาท มีผลการทดลองดังนี้ 

 
ภาพที ่1 ความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่องในเวลา 6 เดือน 

 

 
ภาพที ่2 ความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่องในเวลา 1 ปี 
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   จากนั้นเมื่อได้ความน่าจะเป็นท่ีจะขาดสภาพคล่องแล้ว ผู้วจิัยได้ท าการหาสมการการถดถอยระหว่าง
ความน่าจะเป็นท่ีจะขาดสภาพคลอ่ง กับเงินทุนเริ่มต้นในรูปแบบเลขช้ีก าลัง            ซึ่งจะได้ค่าประมาณ
ของฟังก์ชัน            ดังนี ้ 
  
     ตารางท่ี 1 ค่าพารามิเตอร์ของสมการการถดถอยจากการจ าลองสถานการณ์ 

 6 month 1 year 
premium rate         

    0.3526 0.0889 0.3526 0.0889 
    0.3191 0.0916 0.3191 0.0916 
    0.3021 0.0953 0.3021 0.0953 
    0.2681 0.0987 0.2681 0.0987 

 

 
ภาพที่ 3 ความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่องจากสมการการถดถอยในเวลา 6 เดือน 

 
 

 
ภาพที่ 4 ความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่องจากสมการการถดถอยในเวลา 1 ปี 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

   จากการท าวิจัยครั้งนี้สามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเกีย่วกับการประกันภัยทางทะเลและการ
ขนส่งสินค้าโดยการก าหนดเงินทุนเริ่มต้นและอตัราเบี้ยประกัน ซึ่งสะท้อนผลออกมาในรูปแบบของความน่าจะเป็นท่ี
จะขาดสภาพคล่อง และยังสามารถน าไประยุกต์ใช้กับการลงทุนด้านต่างๆได้ เนื่องจากเป็นวิธีที่ไมยุ่่งยากและซับซ้อน 
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   แต่วิธีการนี้เป็นเพียงแค่วิธีการหรือแนวทางหนึ่งเท่านั้นในการหาความเสี่ยงของการประกันภัยทางเรือ
และการขนส่งสินค้า และเนื่องจากช่วงเวลาที่ใช้ศึกษาวิจัยก็เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ถ้าเพิ่มหรือเปลี่ยน
ช่วงเวลาศึกษาวิจัยผลวิจัยที่ได้อาจมีค่าเปลี่ยนแปลงก็ได้  
 

ค าขอบคุณ  
    ขอขอบคุณบริษัทไทยรับประกันภยัต่อ จ ากัด (มหาชน) ที่กรุณาให้ข้อมูลในการท าวิจัย และขอขอบคณุ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนครที่ให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
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SHAPOVALOV’S ALGORITHM WITH SMALL INITIAL CONDITION         
 

ขั นตอนวิธีของชาโพวาลอฟ ส าหรับค่าเริ่มต้นไม่เกิน100,000 
 

นางสาวหทัยพันธน์  หงษ์เจ็ด 

 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

*hathaipan.hong@samakkhi.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

 ขั้นตอนวิธีของชาโพวาลอฟ ก าหนด 
n

f(n)+...+f(3)+f(2)+f(1)
=af  เมื่อ f(1)=1 ซึ่งเป็นฟังก์ชัน

หนึ่งต่อหนึ่งและทั่วถึง ดังนั้น ค าถามที่น่าสนใจ คือ ค่า f(1) ของการเรียงสับเปลี่ยน f ที่มีสมบัติข้างต้น
สามารถเป็นจ านวนนับใดได้บ้าง จึงพิจารณาฟังก์ชัน f เมื่อค่าเริ่มต้น k<100,000 โดยสรา้งฟังก์ชันใน
โปรแกรม excel spread sheet เป็นตัวช่วยค านวณ และซึ่งพบว่ามีบางสมบัติที่สอดคล้องกับf เมื่อ 
k=1 และยังพบสมบัติเพ่ิมเติมนอกเหนือจาก f เมื่อ k=1 อีกด้วย  
ค าส าคัญ:  hapovolov’s algorithm , number theory, integral average 
 

ABSTRACT 

  hapovalov’s algorithm define 
n

f(n)+...+f(3)+f(2)+f(1)
(n)a f   ,f(1)=1. Then 

Venkatachala can proof that function is bijection. It is interesting to know whether these 
behaviors carry accross any initial condition k. So we consider function f when the 
initial is less than 100,000. We also use the computer calculation to calculate the 
value of f(n) and show the graph of f.Finally , we found some properties that relate with the 
properties of f when k=1.We also found some more consequences when k is any natural number.     
 
Keywords:  hapovolov’s algorithm , number theory, integral average 
 

1. บทน า 
  In this work, we are interested in an integral function with integral average, that 
is, a function f on the set of positive integers   such that its average function af defined by 
af(n) = 1n(f(1 + … + f(n)) is also a function on  . Trivial examples of such functions are 
constant functions and eventually constant functions. Thus, we will exclude these functions from 
our study. Specifically, we are interested in constructing these functions using Shapovalov’s 
algorithm[1] and  enkatachala’s algorithm[2].  
Shapovalov define, recursively, a function on   which we will denoted by f1,1 via 
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,with f1,1(1) = 1.  
 
He then show that f1,1 is a bijective function on   with integral averages.  

Venkatachala, on the other hand, define a function on   which we will denoted by fk,∞ 
for k=1 via a greedy algorithm by setting fk,∞(1)=k  and fk,∞(n)  is the least number  
m  such that m {fk,∞(1),…, fk,∞(n−1)}  and n divides fk,∞(1)+… fk,∞(n−1)+m. He then show 
that f1,1=f1,∞ and, moreover, af1,∞(n) {f1,∞(1), …, f1,∞(n−1)}  if and only if af1,∞(n+1)= af1,∞(n) while 
af1,∞(n)   {f1, ∞(1), …, f1, ∞(n − 1)} if and only if af1,∞(n + 1) = af1, ∞(n) + 1.  

It is interesting to know whether these behaviors carry accross any initial condition k. Due 
to the complexity of the algorithm, we will be using both mathematical proofs and computer 
calculations to solve the problem for small k, say k < 100, 000.  

The initial segments of these sequences will be published publicly online using 
googlesheets which will allow any interested readers to download a copy and easily change the 
initial condition.  

For the rest of this work, we will denote the set of integers by ℤ and the set of positive 
integers by  . We will use the notation a|b for a divides b and a%b for the remainder of a 
divided by b. Also, we will define  
 
 
 
           
and  
 
 
 
 

 
where fk,l+1(1) = k for all l    . 

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง  

 From the relative journal we have function f and function h that satisfy to the equation 

n

f(n)...f(2)f(1)
h(n)


   for the initial f(1) = 1  and we have lemma1 ,  

1. h is nondecreasing and h(n) n  
2. h(n+1) = h(n) or  h(n)+1 for all n     
3. h(n+1) = h(n) if and only if f(n+1)=h(n)  for all n     
4. h(n+1) = h(n)+1 if and only if f(n+1)=h(n)+n+1  for all n     
Theorem 1  f and h also satisfy for all n     












otherwise,     n1)%n(n
k,1fa

1)}(nk,1f(1),...,k,1{f(n)%nk,1fa,           1)%n(n
k,1fa

(n)k,1f








 otherwise,     n(n)f

1)}(nf(1),...,{f(n)f,          (n)f
(n)f

lk,

lk,lk,lk,lk,
1lk,










otherwise,     n(n)a

1)}f(n{f(1),...,(n)a,           (n)a
(n)f

f

ff
1,1

https://drive.google.com/file/d/0B3yKzO5y6kIgQ0FGWEN4MEQzRmM/view?usp=sharing
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5. h(h(n))+h(n+1) = n+2 
6. f(f(n))=n 
7. h(h(n)+n) = n+1 

And by theorem 1.5 , value of h also relate with Golden ratio and h is uniquely 
 

 
3. Research methodology 

 To know whether these behaviors carry accross any initial condition k. Due to the 
complexity of the algorithm, we will be using both mathematical proofs and computer 
calculations to solve the problem for small k, say k<100,000. The initial segments of these 
sequences will be published publicly online using (excelcaculator) which will allow any 
interested readers to download a copy and easily change the initial condition.  
 

Result 
Proposition 1  

Let Ν→Ν:f be a function with integral average. For any Ν∈n  , 
a f(n)=a f(n−1)+t  if and only if  f(n)=a f(n−1)+tn. 

Moreover, if f(n)=a f(n−1)%n+tn,for some {0}Ν∈ ∪t , and a f(n−1) = a f(n−1)%n+sn 
for some {0}∪Ν∈s , then a f(n) = a f(n − 1) + t − s.  
 
Proposition 2  
The function fk,∞ is always injective. The function  fk,∞  is injective if and only if lk,lk, ff  .  In 

which case, we also have lk,lk, ff   for all l'>l . 

Proof 
By definition of fk,∞, fk,∞(n)∉{fk,∞( ),…,fk,∞(n − 1)} for all n    . Thus fk,∞ must be injective.  
we suppose fk,l < fk,∞ and fk,l is injective. Let fk,∞(n) = fk,l(n) + tn then by definition 
fk,l(n)   {fk,∞( ),…, fk,∞(n − 1)}  suppose j < n such that fk,l(n) = fk,l(j) so it’s contradict to 
fk,l is injective  
By the ways , if fk,l(n)   {fk,1(1),fk,1(2), ..., fk,1(n − 1)} then by definition (1)↑ we have 
fk, l + 1(n) = fk, l(n) + n. 
Proposition 3  
If k,1k, f=f


, then k   {2,3,5,7,11,13,17,29,31,37,41,43,53,61,67,71,73,79,83,89} ∪

{4,6,8,12,24,25,26,33,38,48,49,57,68,69,87,88,91}  (excelcaculator)   
 
Theorem 4  
Let Ν→Ν:f  with integral averages. Assume that there is fn  such that fff n)(na ≤ ,  

and ≤)1-(naf  f( n ) ≤ n+)1-(naf ,for all integers ff 2nn<n      ≤ , Particularly, we have  
 
Lemma 5  

file:///C:/Users/math4/Downloads/คำนวนโดยg(n).xlsx
file:///C:/Users/math4/Downloads/คำนวนโดยg(n).xlsx
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For example, when k = 14, nfk,∞=9. Actually, we have afk,∞(9) = 8, afk,∞(18) = 13, 
and max{fk,∞(1), …, fk,∞(n0)} = fk,∞(8) = 22. Actually, nfk,∞ always exists for k ≤ 100, 000.  

The graph of nfk, ∞vs k is shown below.  
 

 
 
    The graph compares the value of f between different initial 
For f(n) with different initial(k=1,25,48,86,97,123,157). So we have 7 lines graph on the chart but 
when n is approaching to infinity you will see only 3 lines graph. This chart also show us that 
there exist some of fk,∞ with the different initial are similar. (the table of f with different initial was 
show table of f(n))  
We conjecture that nfk,∞ always exists for all k. We have yet able to prove this, however. 
 
 
Corollary 6 
Let Ν→Ν:f  with integral averages. Assume that there is fn  such that fff n)(na ≤ ,  

and ≤)1-(naf  f( n ) ≤ n+)1-(naf ,for all integers ff 2nn<n      ≤ . Then the following results 
hold.  

1. For all fnn > , (n)a)2+(na ff >   
2. The range of the function a f is 

2,...}+)(na1,+)(na),(n{a}1)-(na(1),....,a{ fffffffff ∪ . 

3. The range of the function f is  

2,...}+)(na1,+)(na),(n{a}1)-f(nf(2)....,f(1),{ fffffff ∪ . 














11)-(nfa(n)fa,           n1)(n

k,1fa

1)-(nfa(n)fa,           1)(n
k,1fa

(n)k,1f
-

-
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4. The function f is surjective if and only if 

{  ,2, … , )(na ff -1 } ⊆ { f(   ) , … , 1)-f(nf } .  [Corollary 6.4] 

 
Proof 

(Corollary 6.1)  
Let n ≥ nf ≥ af(nf),  Folowing to [Lemma 5  

 
 af (n+1) ≤ af(n+2) and af(n+2) = af(n+1) or af(n+1)+1 

 
If af(n + 2) = af(n + 1), then f(n + 2) = af(n + 1) and hence af(n + 1) is 

not in the set {f(1), …, f(n), f(n + 1)}, by definition. But if af (n + 1) = af(n), then 
f(n + 1) = af(n) = af(n + 1), it follow by af(n + 1)   {f(1), …, f(n), f(n + 1)}. 
 t’s contradict to the definition of f , then af(n + 2) ≥ a(n + 1) = af(n) + 1 
so it follow by af(n + 2) > af(n) + 1.  
 

(Corollary 6.2) 
For n > nf , following to [Lemma 5  

 a f(p) =  
af(nf) 2  , af(m)     af(p)   

af(nf)    , otherwise
   

 
And by [Lemma 5  

 
For n ≤ nf the range of af(n) is {af(1),af(2),af(3),.., af(nf − ). Now we can conclude that 

the range of the function af is  {af(1), …, af(nf − 1)}∪{af(nf), af(nf)+1,af(nf) 2,…}. 
 

 (Corollary 6.3) 
When we consider the range of f, we also consider the same case as af(n), first case 

,when n > nf , following to Section [0] , suppose m = nf + 1 and af (m) = af(nf) or 
af(nf) + 1.  
Suppose p = m + 1 = nf + 2 by Section [0], we know that  

 

otherwise ,  1+p+)(na

1+)(na=(p)a=(m)a ,  1+)(na

)(na=(m)a ,  p+)(na

=f(p)

ff

ffffff

fffff

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

368 

And by [Lemma 5  
 Next we will prove that the function f is surjective if and only if   

{1, 2, …, af(nf) − 1} ⊆ {f(1), …, f(nf − 1)}. 
And for n < nf the range of f is {f(1), f(2), f(3), .., f(nf − 1). Now we can conclude that 
the range of the function f is 
 {af(1), …, af(nf − 1)}∪{af(nf), af(nf) + 1, af(nf) + 2, …}.  

Next we will prove that the function f is surjective if and only if  
{1, 2, …, af(nf) − 1} ⊆ {f(1), …, f(nf − 1)}. 

 For n ≤ nf, suppose that f is surjective and let y = af(nf)−l 
  { ,2,…,af(nf) − 1},l    , but y∉{f(1),...,f(nf − 1)}, suppose y = f(nf + j), following to 
[Theorem 4  

y = af(nf) + p or af(nf)+p+1.  o it’s contradict to y = af(nf)−l 
For n > nf ,let m {f(nf+1),f(nf+2),...} and m = af(l), we can find l because by [Theorem 4  
af(l) increase in the step 0 or 1 then af(l) is surjective on {af(nf), af(nf)+1, af(nf) + 2,…} and 
[Theorem 4  
also show that there exist m = af(l)   {f(nf+1), f(nf+2),...}  

Now we finish proving Corollary 7  
Note that the range of f is not the same as the range of a f in general. For example, when 
k = 14, 3 belongs to the range of fk, ∞ but not the range of its average function while 7 
belongs to the range of its average function but not the range of fk ,∞. We end our work with the 
result regarding the surjectivity of fk, ∞.  

Theorem7 
For k < 100, 000, the function fk, ∞ is surjective if and only if k = 1, 3, 6  
For k=1 , f is surjective by the proof of [Venkatachala,2009] 
For k=3 , showed on the table below  
 

   

 

 

following to Section Theorem 4  

we have ,2 = af(3) ≤ 3,af(3(3)) + 2(3) > max{f(1), f(2)},and 
af(n − 1) ≤ f(n) ≤ af(n − 1) + n ∀n > nf.so nf = 3  

So we have{1, 2, 3} ⊆ {f(1), f(2), f(3)} = {f(1), f(2), ..., f(nf − 1)}, then by Section 
Theorem 4  

n f( n ) a f ( n ) 
1 3 3 
2 1 2 
3 2 2 
4 6 3 

https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL12/Venkatachala/venkatachala2.pdf
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 f for k=3 is surjective. 

,we have {1,2,3} ⊆ {f(1),f(2),f(3)}  , following to  [Corollary 6.4] then f for k=3 is surjective.  

For k=6  

n  f( n )  a f ( n )  
1 2 4 
2 1 3 
3 3 3 
4 8 4 

following to Section Theorem 4  
 ,6 = af(9) ≤ 9,af(2(9)) + 2(9) > max{f(1), f(2), ..., f(8)}, and 
af(n − 1) ≤ f(n) ≤ af(n − 1) + n for all integers 3 < n ≤ 6, and 
af(n − 1) ≤ f(n) ≤ af(n − 1) + nf ∀n > nf.so nf = 9  
we have{1, 2, 3, 4, 5, 6} ⊆ {f(1), f(2), f(3), ..., f(8)} = {f(1), f(2), ..., f(nf − 1)}, 
then by Section Theorem 4  
 f for k=6 is surjective. 
 For other initial,  
Let n < nf, following to Proposition 1  
af(n) = af(n − 1) + t , when t > 1or t < 0 then af(n) is not increase in step 0 or 1.  
So  l    , ∀n    , l ≠ af(n) = af(n − 1) + t , t > 1 , af(n) is not surjective , 
hence f(n) = af(n − 1) + tn  
thus f is not surjective  l    , ∀n    , l ≠ f(n) = af(n − 1) + nt, t > 1  

for example , k= 5  

n  f( n )  a f ( n )  
1 5 5 
2 1 3 
3 3 3 
4 7 4 
5 4 4 
6 10 5 
7 12 6 
8 6 6 
9 15 7 

nf = 3 ,we have {5, 1} ⊆ {f(1), f(2)} = {f(1), f(nf − 1)}, there is 2 ∉ {f(1), ..., f(nf − )} 
, And for n>nf, f(n) > 2, because f(n) = af(n − 1) or af(n − 1) + n then following to 
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 [Corollary 6.4] then f for k=5 is not surjective. Find more example on the calculation 
program calculate f. 

Conclusions, discussion and suggestions 
We found that f is bijection if and only if k=1,3,6.For any initial there exist  nf  such that  

n > nf , moreover for all n>nf , f(n) can be calculate in the same ways as f1,1. By the ways this 
topic is an open problem. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนรายวัน และ
ศึกษาความถี่ของการเกิดอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่ง (มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 3.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)  รวมถึงทดสอบความสัมพันธ์และทดสอบความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนรายวันท่ีสุดโต่งจ าแนกตาม 
วันในสัปดาห์ เดือน และปี โดยใช้ข้อมูลราคาปิดของ SET index จากโปรแกรม efin stock pickup ตั้งแต่ 30
เมษายน 2518 จนถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559   
 จากการวิจัยพบว่า อัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index มีการแจกแจงแบบโด่งสูง (leptokurtic) 
โดยอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหรือมากกว่า 5% มีโอกาสเกิดขึ้นถึง 0.47-0.70% 
ซึ่งมากกว่าโอกาสที่เกิดจากการแจกแจงแบบปกติประมาณ 18-28 เท่า เฉลี่ยในหนึ่งปีจะมีประมาณ 1-2 วันที่อัตรา
ผลตอบแทนรายวันของ SET index มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 5% และพบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งไม่มี
ความสัมพันธ์กับ วันในสัปดาห์ และ ปี แต่มีความสัมพันธ์กับเดือนที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และวันที่มีโอกาสเกิด
เหตุการณ์นี้มากที่สุดคือวันจันทร์  เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายเดือนพบว่าประมาณ 60% ของอัตราผลตอบแทน
รายวันท่ีสุดโต่งในทางลบที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน และเมื่อพิจารณาโดยจ าแนกเป็น
รายปีพบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2533 และช่วงปีพ.ศ. 2540-2542  
 
ค าส าคัญ: ผลตอบแทนรายวัน  ดชันีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สุดโต่ง  
 

ABSTRACT 
  
 This research aims to study the distribution of daily returns and  the occurrence of 
daily returns in case of extreme events, less or greater than 3.5 times the standard deviation, 
including the relationships and the mean difference test of daily returns in case of extreme 
events grouped by the day of a week, month, and year. The 10,227 closing prices of the SET 
index, from April 30, 1975 to December 16, 2558, use in this research export from software efin 
stock pickup.  
 This research founds that the daily returns of SET index has a leptokurtic distribution 
which the probability of extreme events that less than or greater than 5% are about 0.47-0.70%.  
 t’s greater than the normal distribution about  8-28 times that means  there are 1-2 days per 
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year which the daily returns will less than or greater than 5%. In addition, it founds that the daily 
returns of SET index in case of extreme events has no relations to the days of the week and 
months, but there is a significant relationship with the year. The most daily returns in case of 
extreme events occur on Monday. Considering classify by month found that about 60% of the 
negative daily returns in case of extreme occur during August to November and the most daily 
returns in case of extreme grouped by year occur during 1990 and from the period of 1997-1999. 
 
Keywords: daily returns, SET index, extreme, fat tails.          
 

1. บทน า 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand, SET) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศ  เปิดท าการซื้อขาย
อย่างเป็นทางการครั้งแรกในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยมีดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET Index) เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมด (Composite Index) ในช่วงแรกมี
หลักทรัพย์ซื้อขายประมาณ 10 กว่าตัว แต่ปัจจุบันนี้มีหลักทรัพย์ทีจ่ดทะเบียนอยู่ในตลาดมากกว่า 600 ตัว 
 การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นั้น มีดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาดโดยภาพรวมอยู่ด้วยกันหลายตัว แต่ที่น่าสนใจคือ SET index ซึ่งเป็นดัชนีราคาที่ค านวณจากหุ้นสามัญทุกตัว
รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้วิธีถ่วง
น้ าหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาดด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดในวันปัจจุบันของหลักทรัพย์กับมูลค่าตลาด
หลักทรัพย์ในวันฐานคือวันท่ี 30 เมษายน 2518 ที่มีค่าดัชนีเริ่มต้นที่ 100 จุด โดยมีสูตรในการค านวณคือ   
 SET Index ณ เวลาปัจจุบัน = (มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน/มูลค่าตลาดรวมวันฐาน) X 100 
 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของราคาปิดของ SETในแต่ละวันในรูปของอัตราผลตอบแทน
รายวัน โดยค านวณจากร้อยละของผลต่างระหว่างราคาปิดในวันปัจจุบันกับราคาปิดวันที่ผ่านมา พบว่าถ้าอัตรา
ผลตอบแทนรายวันของ SET index นี้แจกแจงแบบปกติแล้วจะมีโอกาสที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่า 3.5 เท่าของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพียงแค่ 0.0005 เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่าถ้ามีการซื้อขายตั้งแต่ 30 เมษายน 2518 จนถึง
วันท่ี 16 ธันวาคม 2559 รวมทั้งหมด 10,227 วันท าการ จะมีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากดังกล่าวเพียง 5 
ครั้งโดยประมาณ แต่จากข้อมูลจริงที่รวบรวมได้และสังเกตพบว่าเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมากกว่าท่ีคาดไว้หลายสบิเทา่   
 การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนรายวันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากหรือสุดโต่งเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาส
ดีและเป็นทั้งหายนะที่ร้ายแรงมากส าหรับนักลงทุน ยกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนเช่น ถ้านักลงทุนฝากเงินกับ
ธนาคารแบบออมทรัพย์โดยได้ดอกเบี้ยทบต้น 0.50% ต่อปี หรือฝากเงิน 100 บาทเป็นเวลา 1 ปีจะได้ผลตอบแทน
ซึ่งก็คือดอกเบี้ย 0.50 บาท ถ้าน าเงินเหล่านี้ไปลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์และเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่ง 
โดยสมมติว่าราคาหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป 5% ภายใน 1 วัน ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวก นักลงทุนจะได้ 
รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากธนาคารนับ 10 เท่าโดยภายในเวลาหนึ่งวัน ในขณะที่มองในมุมกลับถ้าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในทางลบ นักลงทุนอาจสูญเสียผลตอบแทนจากการฝากธนาคารเป็นเวลา 10 ปีภายในเวลาเพียงแค่วัน
เดียว เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเหล่านี้จึงเปรียบได้กับอาวุธช้ันดีของนักลงทุน แต่ขณะเดียวกัน
ก็เป็นเสมือนดาบสองคม พร้อมที่จะให้ประโยชน์อย่างมหาศาลส าหรับผู้ที่พร้อมรับมือ และอาจท าให้ผู้ที่ไม่ได้
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อาจขาดทุนมหาศาลได้ภายในเวลาที่ไม่นานภายใต้ความเสี่ยงท่ีรู้จักกันดีในช่ือว่าtail risk   
 ในมุมมองของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของอัตรา
ผลตอบแทนรายวันเหล่านี้มีผลกระทบกับการลงทุนอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันกองทุนต่างๆเช่น กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญ กองทุนรวม หรือกองทุนประกันความเสี่ยง ล้วนแต่นิยมใช้ Program Trading หรือ Algorithm Trading 
มากขึ้นเรื่อยๆ โปรแกรมเหล่านี้เป็นชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ส าหรับการเสนอซื้อขายโดยอัตโนมัติ ถ้านักวิเคราะห์ระบบ 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

373 

หรือโปรแกรมเมอร์ที่พัฒนาโปรแกรมขาดความรู้ขาดความรอบคอบในการออกแบบระบบที่ดีพอ และไม่ได้เผื่อ
มาตรการรองรับการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาหลักทรัพย์ภายในเวลาที่รวดเร็วแล้ว อาจท าให้เกิดผลเสียหาย
ร้ายแรงแบบท่ีคาดไม่ถึง เหตุการณ์ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในอดีต ตัวอย่างเช่น วันที่ 24 สิงหาคม 2558 
ราคาหุ้นในตลาดหุ้นเอเชียร่วงลงมาก ส่งผลกระเพื่อมไปยังตลาดหุ้นยุโรปและอเมริกา ทันทีที่ตลาดเปิดดัชนีดาวน์
โจนส์ร่วงลงกว่า 1,000 จุดภายในนาทีแรกของการเริ่มซื้อขาย (เรียกเหตุการณ์ลักษณะนี้ว่าFlash Crash) สาเหตุ
ของการร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาหุ้นในครั้งนี้มาจากระบบ Algorithm Trading ที่เกิดความผิดพลาด เพราะไม่ได้
ระวังการขายที่ผิดพลาดเล็กน้อยในจุดเล็กๆและผลจากความผิดพลาดนี้น าไปสู่การสั่งขายหุ้นตัวอื่นในตลาด
ต่อเนื่องกันไป ท าใหก้องทุนต่างๆเทขายตามๆกัน ประกอบกับนักลงทุนในตลาดเกิดความกลัวเนื่องจากราคาร่วงลง
อย่างหนักจึงท าให้ตัดสินใจขายตาม ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดเกิดการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว   
  ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมา นักลงทุนส่วนใหญ่จึงให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน
รายวันที่สุดโต่ง เพื่อที่จะได้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใด มีโอกาสหรือความถี่ในการเกิดมาก
น้อยเพียงใด มีช่วงเวลาระหว่างการเกิดแต่ละครั้งนานเท่าใด หรือมีความสัมพันธ์กับวันเดือนปีท่ีเกิดเหตุการณ์หรือไม่ 
ซึ่งถ้าสามารถคาดการณ์ได้จะน าไปสู่การวางแผนการลงทุนเพื่อลดการขาดทุนและเพิ่มผลก าไรได้อย่างเหมาะสม 
  

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 เนื่องจาก SET Index เป็นดัชนีราคาที่น าราคาหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในแต่ละวันมาใช้ในค านวณโดย 
การเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันนั้นอาจเพิ่มขึ้น คงที่ หรือลดลง ด้วยโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า [1] ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของราคาฝ้าย และหลักฐานอีกหลายประการที่เกี่ยวกับ
ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความไม่แน่นอนของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึง
การแกว่งของราคาต่างๆในทางตลาดเงินตลาดทุน โดยได้สรุปว่า เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนไม่ได้แจกแจงแบบปกติ แต่มี
การแจกแจงแบบ power laws หรือ Fat tail ทีเ่ป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นท่ีมีโอกาสสูงที่จะเกิดความแตกต่าง
อย่างสุดโต่งหรือแตกต่างกันมากท่ีบริเวณส่วนปลาย โดยมีสาเหตุจากความเบ้หรือความโด่งที่มีค่ามากกว่าเมื่อเทียบ
กับการแจกแจงแบบปกติ   

นอกจากน้ัน [2] พบว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นไม่ได้แจกแจงแบบปกติ แต่มีการแจกแจงแบบ 
fat tail ซึ่งเป็นการแจกแจงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่ง ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ท าให้เกิด
ความเสียหายสูงมาก และ [3] พบว่าอัตราผลตอบแทนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาในแต่ละวันมีการแจกแจง
แบบ Leptokurtic และมีโอกาสที่อัตราผลตอบแทนเหล่านี้จะมีค่าเปลี่ยนแปลงมากๆแบบสุดโต่งในลักษณะเดียวกับ 
fat tail ซึ่งโอกาสที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้จะมีค่ามากกว่าที่ค านวณได้จากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่ใช้กันอยู่
ทั่วไป ดังภาพต่อไปนี้ 

   

  
ภาพที่ 1 (ซ้าย) การแจกแจงแบบ Fat tail เปรียบเทียบกับการแจกแจงแบบปกติ 

                                (ขวา) การหาความน่าจะเป็นภายใตโ้ค้งปกติโดยใช้ empirical rule  
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3. วิธีการวิจัย 
3.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักดังน้ี  
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนรายวันและอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่ง  

 2. เพื่อศึกษาความถี่ของการเกิดอตัราผลตอบแทนรายวันท่ีสดุโต่งและ ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการ 
       เกิดอัตราผลตอบแทนรายวนัท่ีสุดโต่งแต่ละครั้ง    

 3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งกับวันในสัปดาห์ เดือน และปี  
4. เพื่อทดสอบความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งจ าแนกตาม วันในสัปดาห์ เดือน และปี  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยนี้ประกอบด้วยราคาปิดในแต่ละวันของ SET index โดยรวบรวมจากโปรแกรม 
efin stock pickup ภายในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มท าการซื้อขายวันแรกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือวันท่ี 30 
เมษายน 2518 จนถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2559 รวมทั้งหมด 10,227 วันท าการ หรือประมาณ 41 ปี 7 เดือน 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ โดยสรุปเป็นข้ันตอนดังต่อไปนี้  

1. น าข้อมูลราคาปดิแตล่ะวันของ SET index มาใช้ค านวณหาอัตราผลตอบแทนรายวัน โดย  

    อัตราผลตอบแทนรายวัน = 100*( ราคาปิดในปัจจุบัน

ราคาปิดย้อนหลัง1วัน
 – 1)  

2. ค านวณหาอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยเลือกเฉพาะอัตราผลตอบแทนรายวันที่มีค่าน้อยกว่า 
    และมากกว่า 3.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. แจกแจงความถี่ พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลของอัตราผลตอบแทนรายวันและอัตราผลตอบแทนรายวัน 
    ที่สุดโต่งในรูปแบบของตารางหรือกราฟ 
4. น าอัตราผลตอบแทนรายวันและอัตราผลตอบแทนรายวันที่สดุโตง่มาประมวลผลเพื่อหาค่าสถิตติ่างๆ 
5. ทดสอบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนรายวัน โดยใช้ Kolmogorov-Smirnov test และ 
    กราฟ Quantile-Quantile plot 

 6. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งกับ วันในสัปดาห์ เดือน และปี  
 7. ทดสอบความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สดุโต่ง โดยจ าแนกตามวันในสัปดาห์ เดือน และปี  
  

ผลการวิจัย 
 จากข้อมูลราคาปิดของ SET index เมื่อน ามาค านวณหาค่าอัตราการผลตอบแทนรายวัน และอัตรา
ผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งแล้ว สามารถน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอ วิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานต่างๆได้ดังต่อไปนี้  
  

 
ภาพที่ 2 กราฟดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ตั้งแต่ 30/04/2518 ถึง 16/12/2559 
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ตารางที่ 1 ค่าสถิติพื้นฐานของอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index 

 

จ านวน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสดุ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความโด่ง ความเบ ้

อัตราผลตอบแทนฯ 10,227 12.02 -14.84 0.04 0.02 1.43 8.8 0.1 
 

ตารางที่ 2 กราฟ Q-Q plot และผลทดสอบการแจกแจงแบบปกตขิองอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index 

 

Tests of Normality 
Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 
.094 10227 .000 

 

 

 
ภาพที่ 3 ความถี่ของอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index โดยจ าแนกเป็นร้อยละ  

  
 จากตารางที่ 1-2 และภาพที่ 3 พบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันมีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความ
โด่ง และ ความเบ้เท่ากับ 0.04, 1.43, 8.8 และ 0.1 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาประกอบกับกราฟ Q-Q plot และ
การทดสอบการแจกแจงแบบปกติโดย Kolmogorov-Smirnov แล้วพบว่า อัตราผลตอบแทนรายวันของ SET 
index ไม่ได้แจกแจงแบบปกติ แต่เป็นการแจกแจงแบบโด่งสูง (Leptokurtic) ที่มีส่วนปลายเป็นแบบ fat tail ซึ่งมี
โอกาสเกิดเหตุการณ์แบบสุดโต่งหรือมีค่าน้อยกว่าและมากกว่า 3.5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่เท่ากับ 72 
และ 48 วันจากทั้งหมด 10,227 วัน คิดเป็นความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.70 และ 0.47 ตามล าดับ ขณะที่การแจกแจง
แบบปกติจะมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพียง 0.00025  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิด
อัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งนี้ มีค่ามากกว่าค่าที่ได้จากการค านวณด้วยการแจกแจงแบบปกติประมาณ 18 ถึง 
28 เท่า 
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ภาพที ่4 ความถี่ของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งของ SET index โดยจ าแนกเป็นรายป ี

 
 จากภาพที่ 4 พบว่าตั้งแต่ตลาดหลักทรัพย์เปิดท าการจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559 รวมเวลากว่า 41 ปี
อัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2530, 2533–2535, 2537, 2540-2544, 
2547 และ 2551 โดยมีจ านวนครั้งในการเกิดอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งที่น้อยกว่าและมากกว่า 3.5 เท่าของ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงสุดในปีพ.ศ.2533 และ 2541 ตามล าดับ 

 

 
ภาพที ่5 ความถี่ของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งของ SET index โดยจ าแนกตามล าดับเดือน 

 
 จากภาพที่ 5 พบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมถึง
พฤศจิกายน โดยมีจ านวนครั้งในการเกิดที่น้อยสุดและมากสุดในเดือนมีนาคมและตุลาคม ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3 ความถี่ของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งของ SET index โดยจ าแนกเป็นวันในสัปดาห์ 

วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร ์ รวม 
<3.5sd 25 13 12 14 8 72 
>3.5sd 12 7 10 11 8 48 

รวม 37 20 22 25 16 120 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่าโอกาสเกิดอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยภาพรวมจะมีค่าน้อยที่สุดในวันศุกร์
และมากที่สุดในวันจันทร์  
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 ตารางที่ 4 ผลทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งกับ วันในสัปดาห์ เดือน และปี 

 Chi-Square df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

วันในสัปดาห ์ 15.409 8 .052 
เดือน 49.129 22 .001 

ปี   3.651  1 .056 

  
 จากตารางที่ 4 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งกับ วันในสัปดาห์ เดือน 
และปี โดยใช้ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งไม่มีความสัมพันธ์กับ วันในสัปดาห์ และ 
ปี แต่อัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งจะมีความสัมพันธ์กับเดือน ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากภาพท่ี 5   

ตารางที่ 5 ผลทดสอบความแตกตา่งของอัตราผลตอบแทนรายวันทีสุ่ดโต่งโดยจ าแนกตาม วันในสปัดาห์  
เดือน และป ีโดยใช้ Kruskal-Wallis Test 

 Chi-Square Df 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 

วันในสัปดาห ์ 2.179 4 .703 
เดือน 12.585 11 .321 

ปี 34.433 26 .124 
 

 จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยจ าแนกตาม 
วันในสัปดาห์ เดือน และปี โดยใช้ Kruskal-Wallis Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า อัตราผลตอบแทนรายวันที่สุด
โต่งไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะจ าแนกตามวันในสัปดาห์ เดือน หรือปี 
 
ตารางที่ 6 จ านวนครั้งท่ีอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index มีการเปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งสองวันติดต่อกัน 

 
 

วันเดือนป ี ราคาปิด อัตราผล 
ตอบแทน 
วันปัจจุบัน 

อัตราผล 
ตอบแทน 
วันถัดไป 

อัตราผล 
ตอบแทน 
รวม2วัน 

เหตุการณ์ส าคัญ 

SET index เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% สองวนัติดกัน 
25/5/2522   174.26           6.20  10.90 17.10  
27/8/2533   756.92           8.78  8.83 17.61  
2/7/2540   568.79           7.87  8.65 16.52 รัฐบาลไทยได้ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท นับเป็นจุด

เร่ิมของวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 3/7/2540   617.98           8.65  6.33 14.98 
16/1/2541   383.01           5.18  9.85 15.03 SET index สร้างจุดสูงสุดที่ 1,789.16 จุดในเดือน

มกราคม 2537 หลังจากนั้นเริ่มปรับตัวลดลง
ประมาณ 4 ปี 8 เดือน ท าให้เกิดจุดต่ าสุดใหม่ที่
204.59 จุดในเดือนกันยายน 2541 (โดยในช่วงนี้ได้
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มย ากุ้ง เริ่มตั้งแต่ 2/07/2540 
จนถึงส้ินปี2541) 

30/1/2541   495.23         10.73  12.02 22.75 
17/6/2541   272.94           6.02  8.14 14.16 
7/10/2541   263.23           6.08  8.35 14.43 

5/1/2542   378.51           6.12  6.35 12.47  
30/4/2542   459.35           6.21  10.10 16.31  
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ตารางที่ 6 (ต่อ)   

 
 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งติดต่อกันตั้งแต่สองวันขึ้นไป
พบว่าจะแยกออกได้เป็น 4 แบบย่อยๆ รวมทั้งหมด 22 วันจาก 10,227 วัน หรือคิดเป็นความน่าจะเป็นที่จะเกิดเท่ากับ 
0.22 ซึ่งถ้าพิจารณาโดยภาพรวมพบว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2530, 2533, 2540, 2541, 2542 
และ 2544  
  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้ได้ผลสรุปว่าการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนรายวันของ SET index 
มีการแจกแจงแบบโด่งสูง (leptokurtic) โดยอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าหรือ
มากกว่า 5% ในหนึ่งวันน้ันมีโอกาสเกิดขึ้นถึง 0.47-0.70% มากกว่าโอกาสที่เกิดจากการแจกแจงแบบปกติประมาณ 
18-28 เท่า หรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆว่า ในหนึ่งปีนั้นจะมีประมาณ 1-2 วันที่อัตราผลตอบแทนรายวันของ 
SET index จะมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า 5%   
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งกับวันในสัปดาห์ เดือน และปี 
พบว่าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งไม่มีความสัมพันธ์กับ วันในสัปดาห์ และ ปี แต่มีความสัมพันธ์กับเดือนเพียง
อย่างเดียว ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นมากที่สุดในวันจันทร์
ซึ่งอาจอธิบายได้ว่าสาเหตุที่วันจันทร์มีโอกาสเกิดมากกว่าวันอ่ืนๆนั้น เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิด
ท าการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ แต่เหตุการณ์ต่างๆทั้งเศรษฐกิจและการเมืองที่อาจมีผลกระทบ SET index นั้นมีโอกาส
เกิดขึ้นได้ทุกวัน ถ้าเหตุการณ์เหล่านั้นมีการเกิดแบบสุ่มหรือแบบกระจายอย่างสม่ าเสมอจะท าให้ผลกระทบที่เกิด

วันเดือนป ี ราคาปิด อัตราผล 
ตอบแทน 
วันปัจจุบัน 

อัตราผล 
ตอบแทน 
วันถัดไป 

อัตราผล 
ตอบแทน 
รวม2วัน 

เหตุการณ์ส าคัญ 

SET index เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% แต่วันถัดไปลดลงมากกว่า 5% 
11/11/2541   356.26           5.83  -6.51 -0.68  

SET index ลดลงมากกว่า 5% แต่วันรุง่ขึ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% 
24/8/2533   695.81  -5.38  8.78 3.40  
25/2/2534   734.24  -7.25  5.71 -1.54 เกิดเหตุรัฐประหารในประเทศไทย 
10/11/2541   336.62  -7.48  5.83 -1.65  
19/12/2549   622.14  -14.84  11.16 -3.68 เกิดมาตรการกันส ารอง 30% 

SET index ลดลงมากกว่า 5% สองวันติดกัน 
20/10/2530 422.37  -7.98  -7.32 -15.30 19/10/2530 ดัชนีดาวโจนส์ลดต่ าลงอย่างรวดเร็ว

กว่า509.32จุดในวันเดียว(วันจันทร์ทมิฬ) ส่งผลให้ผู้
ลงทุนหมดความเชื่อมั่น มีการสั่งขายหุ้นจ านวนมาก 
SET index ลดต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ2เดือน  

26/10/2530 368.18  -7.84  -8.56 -16.40  
6/8/2533 1,009.04  -8.06  -8.59 -16.65 เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย SET indexลดต่อเนื่อง

เป็นเวลา3เดือน ปิดตลาดที่544.3จุดต่ าสุดในรอบปี 
ในวันที่30/11/2533  

22/8/2533 795.40          -8.61  -7.54 -16.15 

13/9/2544 308.17  -6.72  -6.51 -13.23 ภายหลังเกิดวินาศกรรม 11/09/2544 มูลค่าตาม
ราคาตลาดของตลาดหุ้ นไทย11 -20/09/2544 
เสียหายกว่า 2.51แสนล้านบาท  

14/9/2544   288.10  -6.51  -6.07 -12.58 

24/10/2551    432.87  -6.96  -10.50 -17.46 ต่างชาติดึงเงินสดกลับประเทศ หุ้นลงตามตลาดใน
ภูมิภาคเอเชีย กังวลการถดถอยของเศรษฐกิจโลก 
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จากเหตุการณ์ในวันเสาร์และอาทิตย์จะไปปรากฏผลในวันจันทร์แทน ท าให้วันจันทร์มีโอกาสมากกว่าวันอื่นๆตาม 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์   
 เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งโดยแยกเป็นรายเดือนพบว่า ประมาณ 60%ของอัตรา
ผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งในทางลบท้ังหมดที่เกิดขึ้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน โดยเดือนตุลาคมนั้น
มีโอกาสเกิดมากกว่าเดือนอื่นๆเกือบเท่าตัว ส่วนอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งในทางบวกนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุด
ในเดือนมกราคมและพฤษภาคม แต่จะไม่มีเกิดขึ้นเลยในเดือนมีนาคม 
 ถ้าพิจารณาโดยจ าแนกเป็นรายปีจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 
2533 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบมาจากการเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียในเดือนสิงหาคม และช่วงปี 2540-2542 ซึ่งอาจมี
ผลกระทบมาจากวิกฤติต้มย ากุ้ง ท าให้เข้าใจได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ที่ส าคัญๆ
ล้วนมีผลกระทบกับอัตราผลตอบแทนรายวันที่สุดโต่งของ SET index ไม่มากก็น้อย ดังนั้นผู้ที่ต้องการลงทุนจึงควร
ระวังและใช้ปัจจัยต่างๆที่ส าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการลงทุนด้วย 
 นักลงทุนส่วนใหญ่มักจะได้รับค าเตือนเสมอๆว่า การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงและความเสี่ยงเหล่านี้ต้อง
เกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่วันใดก็ไม่หนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพียงแต่ถ้ามีความรู้และใช้ความรู้อย่างรอบคอบระมัดระวัง
แล้วอาจจะมีส่วนช่วยในการลดหรือจ ากัดความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ หรืออาจใช้จังหวะเหล่านี้เปลี่ยน
วิกฤติเป็นโอกาสใช้ความเสี่ยงเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการท าก าไรจากการลงทุนได้   
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บทคัดย่อ 

 การควบคุมคุณภาพ เป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยเฉพาะส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของส่วนราชการต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานจะช่วยสร้างความเช่ือมั่นว่า
เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถูกน าไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของการควบคุมคุณภาพที่มีต่อผลการด าเนินงานของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากข้าราชการระดับปฏิบัติการถึงระดับผู้อ านวยการส านักของส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 จ านวน 
100 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ  และการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การควบคุมคุณภาพทุกด้านมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน และด้านที่มี
ความสัมพันธ์สูงสุดคือด้านทรัพยากรบุคคล 2) การควบคุมคุณภาพด้านการบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น ด้าน
ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม 
 
ค าส าคัญ :  การควบคุมคุณภาพ  ผลการด าเนินงาน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
 

Abstract 
   Quality control is an important factor that reflects the organization performance. It is 

an important tool for prevent, reduce the risk of administration and lead to organization goals. 
The main purpose of this research was to study the effects of quality control on the performance 
of the Auditor General of Thailand: the Government Organizations in Nakhon Ratchasima, Thailand.           
A questionnaire was constructed to collect data from 100 expert practitioner of the Government 
Organizations in Nakhon-Ratchasima, Thailand. The statistics used for the data analysis were 
multiple correlation and multiple regression analysis. 
 The results found that: 1) in all part of the quality control had relationship with 
performance of the Auditor General of Thailand: the Government Organizations in Nakhon 
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Ratchasima ,Thailand. 2) The quality control in aspect of management and other work, human 
resources and performance monitoring and other have a positive impact on performance as a 
whole. 
 
Key words :  Quality  Control, Performance, Office the Auditor General of Thailand 
 

1. บทน า  
  การบริหารงานในยุคปัจจุบันขององค์กรต่างๆ  ต้องประสบกับความเสี่ยงในการบริหารงาน ทั้งด้านการ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณ การขาดความเป็นอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และการทุจริตคอรัปช่ัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปฏิบัติงานภายในองค์กรเองที่ส่งผลต่อช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ และการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังน้ัน ในการบริหารงานขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยป้องกันและลดความ
เสี่ยงในการบริหารงาน เช่น ระบบกลไกที่เป็นมาตรฐานสากล และบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ เป็นต้น   
โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลที่เป็นเงินภาษีของประชาชนเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน ยิ่งต้องอาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเครื่องมือ ดังกล่าวได้แก่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นกรม
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของคณะกรรมการ และ
ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 115ก. 2542 : 16) 
 ปัจจุบันส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินมาใช้ในการบริหารงานองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการควบคุม
คุณภาพการปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถือเป็นกิจกรรมที่ใช้เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้คุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ ผลงานมีความน่าเชื่อถือ และ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ( ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 105ก. 2555 : 47 )  
  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) เป็นส่วนงาน
ภูมิภาค จากการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่ในการด าเนินการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน งานหรือโครงการของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีหรือไม่ และแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป็นไปโดยประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมี
ผลคุ้มค่าหรือไม่ โดยด าเนินการเกี่ยวกับการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอ บข้อมูลเบื้องต้น 
ตรวจสอบกรณีที่มีเหตุที่น่าเช่ือว่าจะมีการทุจริต ซึ่งได้ข้อมูลจากการตรวจสอบลักษณะอื่นหรือแหล่งข้อมูลอื่น  
ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งานโครงการที่จะมีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ ตรวจสอบเฉพาะ
กรณีตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสั่งการ ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
อื่นของหน่วยรับตรวจ เพื่อแสดงความเห็นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีประสิทธิภาพ ประหยัด ได้ผลตาม
เป้าหมายและคุ้มค่า ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนงาน งาน โครงการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ ตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินอื่น รวมทั้งตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสั่งการ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย  
  จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่าแม้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะได้น าระบบการควบคุมคุณภาพมาปฏิบัติ 
แต่ก็ยังประสบกับปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
โดยรวม จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าการปฏิบัติงานตามกรอบการควบคุมคุณภาพ ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของส านักงาน
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การตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไร ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติตามการควบคุมคุณภาพจะท าให้การ
ปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินบรรลุผล ผู้ศึกษาจึงตัดสินใจเลือกประชากรกลุ่มตัวอย่างของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) เนื่องจากเป็นภูมิภาคหนึ่งที่ประสบ
ปัญหาในเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติราชการ โดยท าการศึกษาผลกระทบของการควบคุมคุณภาพที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าสถาบันการตรวจสอบแห่งนี้ได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี ด้วยความ
อิสระ โปร่งใส เป็นกลาง และมีความเป็นมืออาชีพ คุณภาพของงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ ผลงานมีความน่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการพัฒนาระบบการควบคุม
คุณภาพงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพื่อศึกษาการควบคุมคุณภาพของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 
(นครราชสีมา) 
      2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นท่ีส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 
(นครราชสมีา) 
      3. เพื่อทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยของการควบคุมคณุภาพกับผลการด าเนินงานของส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน เขตพื้นทีส่ านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสมีา) 
1.2 สมมติฐานของการวิจัย 
 การควบคุมคุณภาพ มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่ส านัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 

 
2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคณุภาพ 
 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (2555) ซึ่งระบุ
กรอบของการควบคุมคุณภาพ ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงาน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ การบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น ทรัพยากร
บุคคล การปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน และการติดตามผล ซึ่งผู้วิจัยได้น าองค์ประกอบของการควบคุมคุณภาพ 
ดังกล่าวนี้ก าหนดเป็นตัวแปรอิสระส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน 
 ตามประกาศส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน              
(พ.ศ. 2558 – 2561)  ได้ให้ความหมาย ผลการด าเนินงาน ว่าหมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
ภารกิจขององค์กร ประกอบด้วย สาระส าคัญ ดังนี ้
 1. ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล ผลงานเป็นที่ยอมรับ เช่ือถือ
ได้ และน าไปใช้ประโยชน์ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และมีสถาบันธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก  
 2. ดา้นคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล และหน่วยรับตรวจพึงพอใจ  
 3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ได้แก่ คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และ
ทันสมัย การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงิน
แผ่นดิน ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ การรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ 
การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพ และการบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
        4. ด้านการพัฒนาองค์กร ได้แก่ บุคลากรมีเพียงพอและมีสมรรถนะ ตลอดจนความเช่ียวชาญในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารและการตรวจสอบ            
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การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นระบบและต่อเนื่อง วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีความเข้มแข็ง และระเบียบ
ข้อบังคบัท่ีได้รับการยอมรับ และถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
             ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยก าหนดให้ผลการด าเนินงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินคือการบรรลุ
เป้าหมายตามภารกิจ 4 ด้านขององค์กร ได้แก่ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ         
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร 
2.3 ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสมีา)  

 ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) มีลักษณะเป็นส่วนภูมิภาค เป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งส่วนราชการ
ภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยมีโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิโครงสรา้งองค์กรของส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสมีา) 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ พบว่าในอดีตการศึกษาเรื่องการควบคุมคุณภาพ 
มุ่งเน้นให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริหารงานอย่างเป็นระบบ ค้นหาสาเหตุของปัญหา และการ
ท างานเป็นทีม เพื่อผลส าเร็จของงาน เช่น ในการศึกษาของ อรวรรณ (2552) ซึ่งท าการศึกษาผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักงานบัญชี โดยท าการศึกษากับกลุ่ม
ผู้ประกอบการส านักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ 
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารอย่างเป็นระบบ ด้านการค้นหาสาเหตุของปัญหา และด้านการท างาน
เป็นทีม มีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการด าเนินงาน หรือในงานของ วรรณา (2553) ซึ่งได้ศึกษาการ
ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของส านักงานสอบบัญชี ผลพบว่า ประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณ ด้านลด
ความซ้ าซ้อนและความสิ้นเปลืองในการด าเนินงาน  และด้านก าหนดมาตรฐานในการควบคุม มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมของธุรกิจ SMEs นอกจากนี้ยังพบงานวิจัยที่ท าการศึกษาผลกระทบ
ของการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน ได้แก่ ปิยะรัตน์ (2552),พวงพยอม 
(2554), นภาพร(2555), สุนิสา (2557)  ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีผลกับการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การติดตามดูแลด้าน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ด้านการตอบรับงานและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านทรัพยากรบุคคล และด้าน
การติดตามดูแล   
 
 

ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรมัย ์ จังหวัดสุรินทร ์ จังหวัดชัยภูม ิ

กลุ่มตรวจสอบพิเศษ กลุ่มตรวจสอบสืบสวน กลุ่มตรวจสอบ
ด าเนินงาน 

ส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดนครราชสีมา  

ส านักตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดบุรีรมัย ์

ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสุรินทร ์

ส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดชัยภูม ิ
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
     ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น ข้าราชการระดับปฏิบัติการ ถึง ระดับผู้อ านวยการส านักของส านัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) จ านวนทั้งสิ้น 100 คน 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลโดยพัฒนามาจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน       
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ดังน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการระดับปฏิบัติการ ถึง ระดับผู้อ านวยการส านักของส านักตรวจสอบพิเศษภาค 
4 (นครราชสีมา) จ านวน 6 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) ซึ่งประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง  และระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
    2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นที่ส านัก
ตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงานของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ ด้านการบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น         
ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น และด้านการติดตามผล จ านวน 24 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)      
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบ
พิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ               
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และด้านการพัฒนาองค์กร จ านวน 15 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ด้วยค่าสหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation 
Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร พบว่า ข้าราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นที่
ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 80) อายุ 31-40 ปี(ร้อยละ 41) 
รองลงมาอายุ 51 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 32) สถานภาพสมรส(ร้อยละ 50) รองลงมาสถานภาพโสด (ร้อยละ 39) 
การศึกษาระดับปริญญาตรี(ร้อยละ 69) ระดับต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นระดับช านาญการ(ร้อยละ 69) และมีระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 10 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 54) รองลงมามีระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 6-10 ปี (ร้อยละ 27) 
 2. จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพพบว่า ข้าราชการของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน : เขตพื้นที่ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ยกเว้น ด้านข้อก าหนด
ด้านจรรยาบรรณ ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
 3. จากการศึกษาผลการด าเนินงานพบว่า ข้าราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นที่
ส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับ     
ปานกลาง  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร และด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  
 4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการควบคุมคุณภาพและผลการด าเนินงานโดยรวม พบว่า การควบคุม
คุณภาพทุกด้านมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) เมื่อแยกรายด้านพบว่า การควบคุม
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คุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานในระดับสูง ได้แก่ ด้านการบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น         
ด้านทรัพยากรบุคคล  และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น  ส่วนการควบคุมคุณภาพที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อคุณภาพงาน  ด้านข้อก าหนด
ด้านจรรยาบรรณ และด้านการติดตามผล   

   5. จากการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ พบว่า การควบคุมคุณภาพ  ด้านการบริหารงานตรวจสอบ
และงานอ่ืน และด้านทรัพยากรบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ส่วนด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1    ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของการควบคุมคณุภาพกับผลการด าเนินงานโดยรวมของ  ส านักงาน     

การตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นท่ีส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 
 

การควบคุมคุณภาพ 

ผลการด าเนินงานโดยรวม  
t 

 
p-value ค่าสัมประสิทธิ ์

ถดถอย 
ค่าความ คลาดเคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงท่ี (a) 
ด้านความรบัผิดชอบของผู้บริหารสูงสุดต่อ
คุณภาพงาน 
ด้านข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ 
ด้านการบริหารงานตรวจสอบและงานอ่ืน 
ด้านทรัพยากรบคุคล 
ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอ่ืน 
ด้านการตดิตามผล 

0.529 
0.002 

 
0.123 
0.227 
0.319 
0.156 
0.031 

0.192 
0.055 

 
0.066 
0.081 
0.078 
0.076 
0.072 

2.761 
0.036 

 
1.870 
2.815 
4.098 
2.068 
0.435 

0.007** 
0.972 
 
0.065 
0.006** 
0.000** 
0.041* 
0.664 

F = 45.929   p = 0.000   Adj   = 0.731 
**p<0.01,  *p<0.05 

    จากผลการศึกษาข้างต้น ดังนั้นจึงยอมรับสมมุติฐานที่ก าหนดว่า การควบคุมคุณภาพ มีความสัมพันธ์
ต่อผลการด าเนินงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นท่ีส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 

 
การอภิปรายผล 

   1. ข้าราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นท่ีส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพด้านข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ในการ
บริหารงานองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องมีหลักการพื้นฐานและวิธีปฏิบัติของ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น ยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง เที่ยงธรรม เพื่อให้ผลงานมีความน่าเช่ือถือ พร้อมทั้งการ
ปฏิบัติงานบรรลุให้เป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร(2555) ที่พบว่า การควบคุมคุณภาพงาน ในด้าน
ของจรรยาบรรณ ได้แก่ การมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการส่งเสริมหลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น   
ยึดมั่นความเป็นอิสระ เป็นกลาง เที่ยงธรรม และซื่อสัตย์สุจริต จะท าให้ผลงานที่ออกมาดูมีความน่าเช่ือถือ             
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   2. ข้าราชการของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน : เขตพื้นท่ีส านักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (นครราชสีมา) 
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ และด้านคุณภาพการให้บริการอยู่ใน
ระดับมาก อาจเนื่องจาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นหน่วยงานที่ต้องมีความน่าเช่ือถือ ดังนั้นส านักงานต้องมี
ระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และ
ความคุ้มค่า เพื่อให้มีผลงานท่ีออกมามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ เช่ือถือได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ น าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมาย ตามภารกิจขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงพยอม (2554) ที่ศึกษากับส านักงาน    
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สอบบัญชีในประเทศไทยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม       
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ลักษณะการด าเนินงานของส านักงานสอบบัญชีต้องด าเนินงานด้วยความละเอียด 
รอบคอบ เพื่อให้ผลงานมีความถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลหรือรายงานทางการเงิน รวมทั้ง มีความถูก
ตอ้งตรงตามมาตรฐานการบัญชี และ เชื่อถือได้  

   3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมคุณภาพและผลการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า        
การควบคุมคุณภาพทุกด้านมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน เนื่องจากว่า เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้
ปฏิบัติงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามกรอบของการควบคุมคุณภาพ ย่อมส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดี และมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐาน และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร (2555) พบว่า การควบคุมคุณภาพมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
โดยรวม  และนอกจากนี้ยังพบว่าการควบคุมคุณภาพด้านทรัพยากรบุคคล มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
โดยรวมสูงสุด (r=0.792) เนื่องจาก ส านักงานท่ีมีทรัพยากรบุคคลอย่างเพียงพอ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และ
ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ย่อมแสดงให้เห็นว่าส านักงานนั้นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภา
พร (2555)      ที่พบว่า ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสิ่งส าคัญในงานบริการของส านักงานสอบบัญชี เมื่อมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความช านาญและเช่ียวชาญสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
ย่อมส่งผลท าให้เกิดความเช่ือมั่นได้ว่าส านักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลให้การ
ด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จด้วย 

   4. การศึกษาผลกระทบของการควบคุมคุณภาพที่มีต่อผลการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า การควบคุม
คุณภาพด้านการบริหารงานตรวจสอบและงานอื่น และด้านทรัพยากรบุคคล มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานโดยรวม เนื่องจากว่า ส านักงานมีการพิจารณาประเมินความเสี่ยงถึงความสามารถ เวลา ทรัพยากร 
ตลอดจนความซื่อสัตย์ของหน่วยรับตรวจ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาวางแนวทางวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสม พร้อม
ทั้งคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพ และ
น่าเช่ือถือ ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ (2552) ซึ่งศึกษาผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ ที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักงานบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ ด้านการบริหารอย่างเป็นระบบ และด้านทรัพยากร
บุคคล มีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม นอกจากนี้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบและ
งานอื่น มีผลกระทบเชิงบวกกับผลการด าเนินงานโดยรวมเช่นกัน อาจเนื่องจากว่า ส านักงานที่มีการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์  
พร้อมท้ังมีความรับผิดชอบในการควบคุมงาน และสอบทานงาน ย่อมส่งผลให้รายงานผลการปฏิบัติราชการมีความ
น่าเช่ือถือ เช่น ส านักงานมีการก าหนดให้มีการสอบทานคุณภาพงานที่ตรวจสอบทุกงาน และก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จของงานตรวจสอบและงานอื่นให้ทันเวลา ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เกิดคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังพัฒนาบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงพยอม (2554) ซึ่งศึกษาผลกระทบของ
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ที่มีต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักงานสอบบัญชีในประเทศไทย พบว่า 
การควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ด้านความช านาญและความรู้ความสามารถ มีผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จใน
การด าเนินงานโดยรวม 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้บริหารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ควรให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพด้านการ
บริหารงานตรวจสอบและงานอื่น ด้วยการประเมินความเสี่ยงถึงความสามารถ เวลา ทรัพยากร ตลอดจนความ
ซื่อสัตย์และความเป็นอิสระของหน่วยรับตรวจ เพื่อพิจารณาวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมให้ได้งานที่มีคุณภาพ พร้อม
ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบให้เป็นมาตรฐาน และทันสมัย 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

387 

 2. ผู้บริหารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ควรให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพด้านทรัพยากร
บุคคล เพราะถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งควรมีระบบการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ทักษะความรู้ ความสามารถ ที่เหมาะสมกับลักษณะการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมทั้งมีการ
ฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม 
 3. ผู้บริหารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ควรให้ความส าคัญกับการควบคุมคุณภาพด้านการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและงานอื่น เพราะรายงานต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ และทันเวลา จึงจ าเป็นต้องมี
การก าหนดเป้าหมายในความส าเร็จของงานตรวจสอบและงานอื่น ให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการสอบทานงานที่
ตรวจสอบทุกงาน เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพ ลดความผิดพลาด และส่งเสริมให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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บทคัดย่อ 
 

ในยุคปัจจุบันสังคมไทยก าลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร 
(Information and Communication Technology  : ICT) ซึ่งมบีทบาทส าคัญต่อการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้อย่างง่ายดาย  น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย
อย่างชัดเจน ท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก ข้อมูลข่าวสารจ านวนมากเข้าสู่การรับรู้ของคนในสังคม
อย่างต่อเนื่อง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดังกล่าว ได้น ามาใช้ในการด าเนินงาน
ของธุรกิจเพิ่มมากข้ึน  โดยเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้า น าไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน ส าหรับภาคธุรกิจธนาคารได้มีการตื่นตัวและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนของระบบการด าเนินงานของธนาคาร และการให้บริการลูกค้า 
โดยเฉพาะการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ลูกค้านั้น ถือได้
ว่าเป็นเรื่องที่ก าลังได้รับความสนใจ เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ประหยั ด
ต้นทุนและเวลา  ทั้งนี้ธุรกิจธนาคารจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance) ของผู้บริโภคและน าไปสู่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี  แนวคิดดังกล่าวสามารถน าไปปรับใช้ส าหรับ
การสร้างการยอมรับบริการในรูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจธนาคารและ
ลูกค้าในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

 
Abstract 

 
In the recently, Thailand is moving towards social change which is an information and 

communication technology era.  t’s has important role to links information quickly and 
communication to each other easily.  The growth of technology has occurred to change the 
lifestyle of people in Thailand. Perceived information around the world, a lot of information into 
the awareness of the society continued through internet network channel.  The advancement of 
technology can be used for business operations increasing as a key strategy to creating 
effectiveness. In order to respond customers need, create higher satisfaction and establish 
competitive advantage.  For banking business area, It’s has active substances and technologies 
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widely used, in terms of the operation of the banking and customer service. Especially, the 
adaptation technology system to customer service is the interest issues.  Because of it can be 
respond customer need quickly, saving cost and time. Therefore, the business should be attempt 
understanding the concept of technology acceptance and lead to using behavior of customer, 
and adapting to concept as a guideline to building electronic banking acceptance of customer, 
which will be benefit to bank business and customer. 
 
Keywords –Technology Acceptance, Internet Banking 
 

1. บทน า 

ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน (Information and 
Communication Technology : ICT)  ส่งผลให้การเชื่อมโยงจากซีกโลกหนึ่งไปยังอีกซีกโลกหนึ่งได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ท าให้การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นไปอย่างง่ายดาย น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  
และมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการด าเนินงานของธุรกิจ ที่สามารถติดต่อสื่อสาร เจรจาทาง
ธุรกิจผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้า จองตั๋วรถโดยสาร ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วภาพยนตร์ล่วงหน้า ผ่านระบบ
ออนไลน์ รวมถึงการส่งผ่านข้อมูลต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต  ซึ่งข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกมีการส่งถึงกัน
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารจ านวนมากเข้าสู่การรับรู้ของคนในสังคมอย่างต่อเนื่อง  ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการให้บริการนี้เรียกว่า การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Service)  

 นอกจากนั้นความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้การด าเนินธุรกิจมี 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะบทบาทของ  
การให้บริการของธนาคารที่สนับสนุนการด าเนินงานแก่ธุรกิจที่ซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  เช่น การซื้อขาย
สินค้าออนไลน์ (Online Shopping)  และการประมูลสินค้าออนไลน์ (Online Auction) เป็นต้น ทั้งนี้การน าเสนอ
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์จะท าให้เกิดความได้เปรียบในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการท าธุรกิจ 
และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ค่อนข้างต่ า [1] นอกจากนั้นบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เป็นการด าเนินธุรกรรมเชิงพาณิชย์รูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากการบริการเดิมที่เคาน์เตอร์ของสาขา
ธนาคาร ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยสามารถด าเนินการด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ  หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งช่วยท าให้สามารถท ารายการทางการเงินในลักษณะโต้ตอบ
กับระบบของธนาคารได้เองโดยอัตโนมัติ   เป็นช่องทางใหม่ของธุรกิจธนาคารในการรักษาลูกค้า และน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่แก่ลูกค้า [2] ซึ่งลูกค้าจะต้องรับรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีว่ามี
ความส าคัญต่อลูกค้า จึงจะน าไปสู่การยอมรับและยินดีที่จะใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
[3, 4] โดยในปัจจุบันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากลูกค้า  

ส าหรับในบริบทของธนาคารพาณิชย์ การน าเสนอบริการของธนาคารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ถือได้ว่า
เป็นช่องทางที่สามารถสร้างประโยชน์ในการด าเนินงาน เพราะค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเพื่อให้บริการผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตนั้น มีค่าใช้จ่ายที่ต่ ากว่าการให้บริการผ่านสาขาของธนาคาร และยังใช้จ านวนพนักงานที่น้อยกว่า [5]  
ช่วยให้การด าเนินงานของธนาคารมีความหลากหลาย เกิดความได้เปรียบในการลงทุน เนื่องจากการให้บริการใน
ลักษณะดังกล่าวมีต้นทุนในการด าเนินงานต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการด าเนินงานของธนาคารในรูปแบบเดิม ตลอดจน
ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารให้มีความโดดเด่น มีความทันสมัยและสามารถแข่งขันกับธนาคารอื่นได้  
ในสภาพแวดล้อมที่การแข่งขันมีความรุนแรงอย่างในปัจจุบัน  ดังนั้นการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีก
ช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้แก่ธนาคาร โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์ในการใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว ไม่มีข้อจ ากัดช่วงเวลาในการให้บริการ เพราะสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ท าให้ 
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การท าธุรกรรมทางการเงินสามารถท าได้ง่ายขึ้น  สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร 
และลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ส าคัญของการให้บริการ ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเพิ่มส่วนแบ่ง 
ทางการตลาด [6, 7, 8] เป็นการน าเสนอบริการที่ดีแก่ลูกค้าอันจะน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ให้แก่ธนาคาร [9] และยังถือเป็นโอกาสในการด าเนินธุรกิจ เพราะในปัจจุบันการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตนั้นก าลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย [10]  นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการสนับสนุน 
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ (online shopping) การประมูลออนไลน์ (online auction) การซื้อขายหุ้น และการลงทุน 

 สอดคล้องกับรายงานของ Data of digital 2016 ซึ่งเป็นการส ารวจของบริษัทที่เก็บข้อมูลในประเทศ
สิงคโปร์ ได้รายงานข้อมูลการส ารวจว่า ประเทศไทยมีประชากรประมาณ 63 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ประมาณ 38 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับที่ 13 ของโลกในการใช้อินเทอร์เน็ต โดยกิจกรรมที่นิยมมากที่สุด
คือ การซื้อสินค้า การค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และความบันเทิง  ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้บริการผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ตที่ผู้บริโภคให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น เช่น การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
โดยแนวโน้มในอนาคตคาดว่าจะมีการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์ควรจะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยอมรับเทคโนโลยีของลูกค้า เพราะถือได้ว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงินด้วยตนเอง 
[11]  ดังนั้นการศึกษาในบริบทของการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) ของลูกค้าในธุรกิจธนาคาร
จึงมีความน่าสนใจ ตลอดจนเติมเต็มวรรณกรรมการยอมรับเทคโนโลยีการน ามาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  
ภาคธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพ  

2. แนวคิดการพัฒนาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคในภาคธุรกิจธนาคาร 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Banking) 
  
 ความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตได้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ท าให้ช่องทางการส่งมอบสินค้าและ
บริการมีการเปลี่ยนไปจากในอดีต ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าเท่านั้น ยังรวมถึงอุตสาหกรรม 
การบริการด้วย ในบริบทของธุรกิจบริการนั้น ได้ให้ความส าคัญ และพิจารณาถึงนวัตกรรมการบริการเพิ่มมากขึ้น 
ค านึงถึงความรวดเร็วของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ความสะดวก และน่าเช่ือถือ  ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคัญต่อการจัดการธุรกิจสมัยใหม่อย่างมาก หลายธุรกิจได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และ
ปรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ [12] และยังสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจโดยเป็น
ช่องทางในการสื่อสาร ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตลอดเวลา ซึ่งในบริบทของธนาคารสิ่ งที่น่าสนใจคือ รูปแบบ 
การท าธุรกรรมทางการเงินได้เปลี่ยนจากการท าธุรกรรมในแต่ละสาขาของธนาคาร มาเป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เป็นรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการได้ตลอดเวลาและสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้บริโภค ซึ่งการให้บริการรูปแบบเดิมไม่สามารถน าเสนอให้แก่ลูกค้าได้ เนื่องด้วยมีข้อจ ากัดในช่วงเวลาให้บริการ 
นอกจากน้ันการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตยังมีความได้เปรียบในด้านค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม
ที่ไม่สูง และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าด้วยการน าเสนอบริการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  และสามารถท า
ธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว [13, 14] ทั้งนี้เหตุผลส าคัญที่ธนาคารควรสนับสนุนให้ลูกค้าใช้บริการการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ก็คือ ประการแรก ช่วยประหยัดต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
การให้บริการของธนาคารในรูปแบบหรือช่องทางเดิม ประการที่สอง ช่วยลดสาขาของธนาคาร และต้นทุนที่เกี่ยวกับ
พนักงาน [15]  ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมาได้ให้ค านิยามศัพท์ของการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หมายถึง  การใช้บริการของธนาคารผ่านเครือข่ายอินเทอร์ เน็ตด้วยเครื่องมือต่าง ๆ (เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) ซึ่งสามารถน าเสนอบริการต่าง ๆ ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึง และง่ายต่อการใช้เทคโนโลยี  [16,17]  นอกจากนั้นยังหมายถึงการออกแบบหน้าจอการท างานของ
เว็บเพจ (web page) เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการของธนาคาร ซึ่งมีขั้นตอนในการให้บริการที่
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สะดวกและเข้าใจได้ง่ายในการท าธุรกรรมทางการเงินในลักษณะต่าง ๆ [18] โดยในการให้บริการนั้นอยู่บนพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งสามารถน ามาใช้ในการยกระดับความพึงพอใจของลูกค้าและความจงรักภักดี [19]   
 ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศไทย พบว่าตั้งแต่ปี 2553 ได้มีการน ารูปแบบการให้บริการ
ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็นครั้งแรกคือ ธนาคารเอเชีย  และได้ขยายไปยังธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ เพื่อให้บริการ
แก่ลูกค้า โดยรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2559  พบว่าลูกค้าที่ใช้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นมากกว่าในปี 2555 อย่างมากและคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มของมูลค่าในการท าธุรกรรม 
และปริมาณของการท าธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น  อย่างไรก็ตามการให้บริการธนาคาร
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการที่ธนาคารน าเสนอบริการส าหรับลูกค้า ในขณะที่สาขาของ
ธนาคารยังคงเป็นช่องทางปกติหรือช่องทางหลักในการให้บริการ  ทั้งนี้ส าหรับการด าเนินธุรกิจธนาคารใน 
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่สนับสนุนธนาคารอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง ธนาคารพาณิชย์ยังคงต้องมีสาขาและ
ส านักงานในการให้บริการทางการเงินเป็นหลัก ดังนั้นในการให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตในอนาคตจึงเป็น
ช่องทางหนึ่งที่มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเลือกใช้
ช่องทางดังกล่าวในการท าธุรกรรมทางการเงินและบริการอื่น ๆ  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีของลูกค้าในธุรกจิธนาคาร 
  
           ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีนั้นมีนักวิชาการหลายท่านให้ความสนใจและได้น าเสนอ
แนวคิด ทฤษฎี และแบบจ าลองทางจิตวิทยาสังคม เพื่อใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของ
บุคคล โดยผลที่ได้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน  
ทั้งนีแ้นวคิดของ Davis [20] ได้น าเสนอ Technology Acceptance Model (TAM) ซึ่งเป็นแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี ซึ่งได้รับความนิยม และใช้อย่างกว้างขวางในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีใน
หลากหลายธุรกิจ เช่น การซื้อสินค้าออนไลน์ การเรียนออนไลน์ การจองตั๋วเครื่องบิน การจองทีพั่กออนไลน์ เป็นต้น  
ทั้งนี้เพราะแนวคิดดังกล่าวง่ายในการท าความเข้าใจและความสามารถในการอธิบายความสัมพันธ์ของเหตุและผลใน
การยอมรับเทคโนโลยี จึงกลายเป็นเหตุผลให้มีการน าแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Davis [20]  
ไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 
 ทั้งนี้จากภาพที่ 1 ซึ่งเป็นแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: 
TAM) ของ Davis มีหลักการส าคัญคือการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจและน าไปสู่การใช้เทคโนโลยีซึ่ง
ประกอบด้วย 5  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบแรก คือ ปัจจัยภายนอก (External Factors) เป็นปัจจัยส าคัญที่
กระตุ้นให้บุคคลเกิดการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  ตัวแปร
การยอมรับเทคโนโลยี องค์ประกอบ 2 การยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัวแปร คือ  
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ (Perceived Usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use)  ซึ่งเป็นสาเหตุหลักท่ีท าให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีนั้นหมายถึงมีทัศนคติ (Attitude) ใน
เชิงบวกที่น าไปสู่การใช้เทคโนโลยี องค์ประกอบ 3 คือ ทัศนคติในการใช้ (Attitude toward Using)  และ
องค์ประกอบ 4 คือ การน าไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี  (Behavioral Intention to Use) และ
องค์ประกอบสุดท้ายคือผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของตน (Actual System User) 
          โดยแบบจ าลองยังได้น าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 2 ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้บุคคลเกิด
การยอมรับเทคโนโลยี ทั้งนี้ Davis [20]  ได้เสนอไว้ว่า การที่บุคคลรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Use) คือการที่บุคคลมีความเช่ือว่าเทคโนโลยีสามารถเข้าใจและใช้งานได้ง่าย  ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) โดยเช่ือมั่นว่าการใช้เทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์
แก่ตนเอง อย่างไรก็ตามในการศึกษาของ Agarwal [21]  ได้น าเสนอแนวคิดในการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยีของบุคคลนั้น การออกแบบวิจัยเชิงส ารวจควรจะศึกษาถึงพฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการของผู้บริโภคว่ามี
ความเหมาะสมมากกว่าการศึกษาถึงการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ถูกน ามาพัฒนาเพื่อศึกษางานวิจัย



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

392 

ทา งก า รต ล า ด  เ นื่ อ ง ด้ ว ย เ ป็ น ลั กษณ ะ ก า ร วิ จั ย พฤติ ก ร ร ม ขอ งผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ จ ะน า ป ร ะ โ ย ชน์ ไ ป สู่  
การด าเนินธุรกิจ ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง และเป็นการแสวงหาโอกาสทางการตลาด 
 

 
 

  
ภาพที่ 1  Technology Acceptance Model  

ที่มา: Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use and user acceptance         
of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 329. 

 
 

3. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 ส าหรับการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่าง
แพร่หลาย และมีนักวิชาการได้ศึกษาแนวคิดต่าง ๆ ไว้มากมาย แต่ส าหรับแนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี
ของ Davis ถือได้ว่ามีการน ามาใช้อย่างแพร่หลาย  เพราะสามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทของการ
ประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และท าให้เข้าใจถึงเหตุผลในการยอมรับเทคโนโลยีที่น าไปสู่ทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีนั้น  ซึ่งธุรกิจสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร น าเสนอสินค้าและบริการ  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และการซื้อหรือใช้บริการผ่านเทคโนโลยี ทั้งนี้ใน
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในภาคธุรกิจนั้น สามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การน ามาใช้ในระบบการด าเนินงาน
ภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ 2) การให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ  โดยในปัจจุบัน
ได้มีการน าแนวคิดดังกล่าวมาศึกษาในหลากหลายธุรกิจ เช่น ธุรกิจการซื้อสินค้าออนไลน์ ธุรกิจสายการบิน (การจอง
ตั๋วเครื่องบินและบริการเสริม การเช็คอิน ฯลฯ) ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และยังรวมถึงการน าแนวคิดดังกล่าวมา
ปรับใช้ในธุรกิจธนาคาร ซึ่งเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้บริการทางการเงินแก่ผู้บริโภค จึงจะต้องให้ความส าคัญต่อ
ระบบการให้บริการที่สามารถตอบสนองผู้บริโภคแล้วยังต้องค านึงถึงความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการท า
ธุรกรรมทางการเงิน นอกจากน้ันยังต้องพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการโดยต้องค านึงถึงความ
ง่ายในการใช้บริการ มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน หน้าเว็บเพจสามารถใช้งานได้ง่าย รวมถึงต้องน าเสนอประโยชน์ที่ลูกค้าจะ
ได้รับจากการใช้บริการผ่านเทคโนโลยี เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า ประหยัดเวลา สามารถใช้บริการได้ตลอดเวลา 
ทุกสถานท่ี ซึ่งท าให้การบริการของธนาคารไม่ถูกจ ากัดว่าจะต้องใช้บริการเฉพาะสาขา ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการ
แบบดั้งเดิม 
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 ส่วนข้อเสนอแนะในการน าแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยีมาปรับใช้ส าหรับการด าเนินงานทางการตลาดนั้น 
ควรศึกษาและท าความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการ ควบคู่ไป
กับการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการยอมรับบริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
ระบบเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้งนี้หากเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงจะท าให้ธุรกิจ
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคยอมรับบริการที่น าเสนอแล้ว ยังสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง  
โดยเฉพาะในบริบทของธนาคารที่ให้บริการทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น เป็นบริบทที่มีความแตกต่างจาก
บริบทอื่นเนื่องด้วยเป็นบริการที่ต้องการความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย หากเข้าใจถึงปัจจัยสาเหตุที่ท าให้
ลูกค้าเกิดการยอมรับเทคโนโลยี เช่น แรงจูงใจด้านเหตุผล-ด้านอารมณ์ ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า ประสบการณ์
ในด้านต่าง ๆ ของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร (ความประทับใจ ความเช่ือถือในบริการ ความเช่ือมั่นต่อระบบความ
ปลอดภัย เป็นต้น) ย่อมท าให้ลูกค้ามีทัศนคติเชิงบวก และน าไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้บริการดังกล่าว  นอกจากนั้นควร
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยส าคัญในการยอมรับเทคโนโลยี คือ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการใช้เทคโนโลยี 
(Perceived Usefulness) ซึ่งธนาคารจะต้องน าเสนอข้อมูล เลือกใช้วิธีการสื่อสารแก่ลูกค้า ช่องทาง และรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลที่จะน าไปสู่การยอมรับบริการ ส่วนการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease of Use) ธนาคารจะต้องน าเสนอรูปแบบการใช้งานที่เข้าใจได้ง่าย กระบวนการ 
ไม่ซับซ้อนแต่ยังคงมีความปลอดภัยในการใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ง่ายต่อการใช้งาน เช่น เว็บเพจมีการ
ออกแบบที่ใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนในการใช้งานไม่ยุ่งยาก เป็นต้น ซึ่งทั้งนี้จะต้องมีการปรับใช้แนวคิดการยอมรับ
เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธนาคาร และกลุ่มลูกค้า เพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาบริการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการตอบสนองความต้องการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 

เอกสารอ้างอิง 

[1] Kalakota R, and Whinston AB, Electronic commerce: A manager’s guide. Reading, MA: 
Addison Wesley. 1997. 

[2] Tan, M., and Teo, T.S.H. Factors influencing the adoption of internet banking. Journal of 
Mobile Communication, 2000, 8(5),p.p. 507-527. 

[3] Lee, M.C. Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM 
and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic Commerce Research and 
Applications, 2009, 8(3), p.p.130-141. 

[4] Liao, Z., and Cheung, M.T. Internet-based e-banking and consumer attitudes: An 
empirical study. Information and Management, 2002, 39(4), p.p.130-141. 

[5] Aladwani, A.M. Online banking: a field study of drivers, development challenges, and 
expectations. International Journal of Information Management, 2001, 21 (3), p.p. 213–225. 

[6] Xue, M., Hitt, L.M. and Chen, P. Determinants and outcomes of internet banking 
adoption. Management  Science, 2011, 57(2), p.p. 291-307. 

[7] Khalfan, A., Yaqoub, S.Y., AlRefaei, Y., Al-Hajery, M. Factors influencing the adoption of 
Internet banking in Oman: a descriptive case study analysis. International Journal of 
Financial Services Management, 2006, 1 (2), p.p. 155–172. 

[8] Almogbil, A., Security, perceptions, and practices: challenges facing adoption of online 
banking in Saudi. Unpublished Ph.D. Thesis, George Washington University, Washington. 
2005. 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

394 

[9] Iu-cheung Chan and Ming-te Lu. Understanding internet banking adoption and use 
behavior: A Hong Kong perspective. Global Information Management, 2004, 12(3), p.p.21-
43. 

[10] Cheng, T.C.E., Lam, D. Y.C., and Yeung, C.L. (2006). Adoption of internet banking: An 
empirical study in Hong Kong. Decision Support Systems, 42, 1558-1572. 

[11] Huang S-M, Hung Y-C, and Yen DC. (2005). A study on decision factors in adopting an 
online stock trading system by brokers in Taiwan. Decision Support System, 2005, 40(2), 
p.p. 315- 328. 

[12] Martins, C., Olkiveira, T., and Popovic A. Understanding the internet banking adoption: A 
unified theory of acceptance and use of technology and perceived risk application. 
International Journal of Information Management, 2014, 34, p.p. 1-13. 

[13] Huang S-M, Hung Y-C, Yen DC. A study on decision factors in adopting an online stock 
trading system by brokers in Taiwan. Journal of Decision Support Systems, 2005, 40 (2), 
p.p. 315–28. 

[14] Kalakota R, Whinston AB. Electronic commerce: A manager’s Guide. Reading, MA: Addison 
Wesley, 1997. 

[15] Pikkarainen, T., Pikkarainen, K., Karjaluoto, H., & Pahnila, S. Consumer acceptance of 
online banking: An extension of the technology acceptance model. Internet Research, 
2004, 14(3), p.p. 224–235. 

[16] Aladwani, A.M. Online banking: a field study of drivers, development challenges, and 
expectations. International Journal of Information Management, 2001, 21 (3), p.p. 213–225. 

[17] Yiu, C.S., Grant, Y.K., Edgar, D. Factors affecting the adoption of internet banking in Hong 
Kong implications for the banking sector. International Journal of Information 
Management, 2007, 2, p.p. 336–351. 

[18] Sathye, M. Adoption of internet banking by Australian consumer: an empirical 
investigation. International Journal of Bank Marketing, 1999, 17 (7), p.p. 324–334. 

[19] Anggraeni and Kerti Yasa, E-service quality terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan 
dalam penggunaan internet banking. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 2012, 16 (2): p.p. 
329-343. 

[20] Davis, F.D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance on 
information technology. MIS Quarterly, 1989, 13(3), p.p. 319-339. 

[21] Agarwal, R. and Prasad, J. Are individual difference germane to the acceptance of new 
information technology: a replication. MIS Quarterly, 1999, 30, p.p. 361-391. 
 

 
  



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

395 

ความ  ม  น     คุ  า  ร การก  ความ  ้       ะ    ร การซ ้ า ร แรม น   หว ด ระนคร ร    ุ า 
The Relationship between Service Quality and Reuse Intention of Hotel Service 

in  Pranakon Sri Ayutthaya Provicen 
 

นงนุช อาคมวฒันะ1 และวสุธิดา  นุริตมนต์2  

Nongnuch Arkomewattana 1 and Wasutida  Nurittamont2* 

 
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ   

*E-mail: Wasutida_9919@hotmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 คุณภาพการบริการถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจ และน าไปสู่ความภักดีต่อโรงแรมในการที่ลูกค้าจะกลับมาใช้บริการซ้ า  การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ าของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน 
สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีบังเอิญ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในการทดสอบ
สมมติฐาน  ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจจะกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการตอบสนอง ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจใช้
บริการซ้ า 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพการบริการ ความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ า 
 

ABSTRACT 
 

The service quality is very important to creating impression, good business image and 
hotel loyalty in order to reuse service intention. The objective of this research study to the 
relationship between service quality and reuse service intention of user’s hotel Phranakhon  i 
Ayutthaya province. The questionnaire as a tool to collected information 385 participants are 
customer who have use  hotel service, non-probability sampling by accidental sampling and 
analyzed by descriptive statistics and  analytical statistics for test hypothesizes. The result found 
that service quality including assurance and empathy related to reuse service intention of user’s 
hotel Phranakhon Si Ayutthaya province at the level of significance 0.05.  But the service quality 
including tangibles, reliability and responsiveness not related to reuse service intention.  
 
Keywords: Service Quality, Reuse Service Intention. 
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1. บทน า 
  ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก ส่งผลให้รัฐบาลในแต่ละประเทศพยายามเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ 
ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ้น [1]  มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดการแหล่งท่องเที่ยวและ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้โดดเด่น และตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส าหรับใน
ประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างยาวนาน  
น ามาซึ่งรายได้อย่างมหาศาลให้แก่ประเทศไทย และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ
โรงแรมและที่พัก ภัตตาคารอาหารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น ซึ่งเป็นผลให้เกดิการ
ลงทุน การจ้างงาน รวมถึงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจปีละหลายแสนล้านบาท [2]  
 
 การขยายตัวของการท่องเที่ยวเช่ือมโยงไปยังกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม ซึ่งอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอย่างมาก โดยโรงแรมเป็นธุรกิจหลักที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว [2] โรงแรมที่มีคุณภาพจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพ านักนานขึ้น จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นและเป็น
ปัจจัยที่ท าให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการซ้ า จึงส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมต้องมีการเตรียมพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้านการ
บริการที่มีมาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวก และ พนักงานเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว คุณภาพการ
ให้บริการจึงเป็นสิ่งส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้น คุณภาพของการบริการจึงเป็นอาวุธในการสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) [1]  เพราะนอกจากจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และท าให้ลูกค้ายินดีที่
จะจ่ายมากขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่เหนือกว่า แล้วยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อโรงแรม เพราะความ
ภักดีเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการซื้อซ้ าและอาจท าให้เกิดการซื้อมากขึ้น ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่หวั่นไหวต่อราคาของคู่แข่งที่ต่ ากว่า 
และนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการโฆษณาให้ลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการด้วยการบอกต่อ (Word of mouth)
ดังนั้น ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงของธุรกิจโรงแรม การยกระดับคุณภาพบริการจึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่ผู้ประกอบการ
ควรจะค านึงถึง [1]   
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งยังมีร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นตาม
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนและพักแรมโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยโรงแรมในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยามีจ านวนมาก และมีการแข่งขันกันเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 
 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสนศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการกับความตัง้ใจใช้บรกิารซ้ าของลกูคา้ชาว
ไทยที่ใช้บริการโรงแรมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบริการมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจใช้บริการซ้ าของลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งท าการ
เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส าหรับผล
ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอ โดยเข้าใจถึงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการและความภักดี
ของลูกค้า รวมถึงเข้าใจในระดับความสัมพันธ์ของคุณภาพบริการที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้าในการกลับมาใช้บริการซ้ า
อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป 
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ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการกับความตั้งใจใช้บริการซ้ าของลูกคา้ชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรม 

ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความตั้งใจใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการ
โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจากกรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงตัวแปรอิสระคือ คุณภาพการบริการ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือ ความตั้งใจใช้บริการซ้ า ซึ่งได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้
 
 คุณภาพการบริการ 
คุณภาพการให้บริการมีความส าคัญมากต่อธุรกิจบริการที่ต้องการมุ่งสู่ความส าเร็จในด้านการบริการ Martin [4] ซึ่งกล่าวได้
ว่าการเจริญเติบโตของธุรกิจบริการในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการบริการ เพราะถือว่ามีการบริการเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่ง
การบริการที่ดีเป็นกลยุทธ์ถูกน ามาใช้เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันหากธุรกิจ ก่อให้เกิดความประทบัใจแกล่กูคา้กจ็ะ
ท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการความภักดีต่อสินค้าของธุรกิจนั้นจนกระทั่งก่อให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทั้งนี้ 
คุณภาพการให้บริการสะท้อนถึงความมั่นคงของธุรกิจบริการ เนื่องจากคุณภาพของการบริการที่ดีส่งผลต่อการซื้อซ้ าและ
กลับมาใช้บริการอีก นอกจากจะสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้แล้วยังก่อให้เกิดกลุ่มลูกค้ารายใหม่เพิม่ขึน้อกีดว้ยสง่ผลให้
สภาวะของธุรกิจเป็นไปในทศิทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ  

ส่วนการศึกษา ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอื่น ๆ [5] กล่าวว่า การสร้างบริการให้เกิดคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ 
(Satisfaction) มีลักษณะดังนี้ 1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลาและ
สถานที ่ 2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการอธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่าย 3. ความสามารถ 
(Competence) บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความช านาญ และมีความรู้ความสามารถในงาน 4. ความมีน้ าใจ (Courtesy) 
บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์ความเป็นกันเอง และความมีวิจารณญาณ 5. มีความน่าเช่ือถือ (Creditability) บริษัทและ
บุคลากรต้องสามารถสร้างความเช่ือมั่นและความไว้วางใจในบริการ โดยการเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า 6. ความไว้วางใจ 
(Reliability) บริการที่ให้กับลูกค้าต้องมีความสม่ าเสมอและถูกต้อง 7. การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) พนักงาน
ต้องให้บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ 8. ความปลอดภัย (Security) บริการที่ให้ต้อง
ปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และปัญหาต่าง ๆ  9. การสร้างบริการให้เป็นรูปธรรม (Tangible) บริการที่ลูกค้าได้รับจะท าให้
เขาสามารถคาดคะเนถึงคุณภาพบริการดังกล่าวได10. การเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Understanding knowing customer) 
พนักงานต้องพยายามเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าและให้ความสนใจตอบสนองความต้องการ 

 
 
 

 

 
 
ด้านสิ่งที่สมัผสัได ้(Tangibles) 
ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
ด้านการตอบสนอง (Responsiveness) 
ด้านการให้ความมั่นใจ (Assurance) 
ด้านการเอาใจใส่ (Empathy) 

 
ความตั้งใจใช้บรกิารซ้ าของ

ลูกค้าชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรม
ในจังหวดัพระนครศรีอยธุยา 

คุณภาพบรกิาร 
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  ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ  Parasuraman และคณะ [6] (1988)  ซึ่งประกอบด้วยมิติ 5 ด้าน 
ดังนี ้

  1) สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibles) คือ การบริการที่น าเสนอในลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  และสามารถสัมผัสได้ ซึ่งได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการใช้สัญลักษณ์ หรือเอกสารที่ใช้ส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร 

  2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) คือ ความสามารถในการให้บริการนั้นตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการ
ที่ให้ทุกครั้งมีความถูกต้อง เหมาะสม และมีความสม่ าเสมอในทุกครั้งของบริการ ที่จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า การบริการที่
ได้รับมีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 

  3) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ ผู้ให้บริการมีความพร้อม และเต็มใจท่ีจะให้บริการโดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้งา่ยและไดร้บัความสะดวกจาก
การมาใช้บริการ 

  4) การให้ความมั่นใจ (Assurance) คือ ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ และตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพ รวมทั้งการเอาใจใส่ มีกิริยาท่าทางและมารยาทที่ดี ในการให้บริการ รวมทั้ง
สามารถท าให้ผู้รับบริการเกิดความไว้วางใจและเกิดความมั่นใจในการรับบริการได้ 

  5) การเอาใจใส่ (Empathy) คือ ความสามารถในการดูแล ความเอื้ออาทร เอาใจใส่ผู้รับบริการตามความต้องการที่
แตกต่างกันของผู้รับบริการ 
 

ความตั้งใจใช้บริการซ้ า 
ความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า เป็นส่วนหนึ่งความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) ซึ่งประกอบด้วย ทัศนคติ

ของลูกค้าและพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงให้เห็นว่า มีความชอบ ความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ าหรือการซื้อสินค้าหรือบริการ
เพิ่มเติม  ความตั้งใจแนะน าสินค้าหรือบริการของธุรกิจให้กับผู้อื่น  ความมุ่งมั่นดังกล่าวน าไปสู่การสร้างภูมิป้องกันเพื่อไมใ่ห้
เกิดการซื้อหรือใช้บริการกับธุรกิจอื่น [7]  Aaker [8] ได้กล่าวไว้ในเรื่องความภักดีต่อตราสินค้าว่า ความภักดีของลูกค้าต่อ
ตราสินค้าว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความยึดมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อตราสินค้า หรือบริการของธุรกิจใด ธุรกิจหนึ่ง  Oliver [9] กล่าวได้
ว่า การที่ลูกค้าผูกพันต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือตรายี่ห้อนั่นเอง ซึ่งวัดจากความเต็มใจ (willingness) ในรูปแบบของการ
ซื้อหรืออุดหนุน (patronage) และการแนะน าหรือบอกต่อผู้อื่น(recommendation) การสร้างความภักดี (building loyalty) 
กิจการจะต้องสร้างสายสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น แข็งแรงกับผู้บริโภคให้ได้ เพื่อความส าเร็จในระยะยาว แม้ว่าการสร้างสายสัมพันธ์
ต้องท าหลายสิ่งที่แตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า โดยกระบวนการในการสร้างความภักดีและรักษาลูกค้าไว้ จะต้องอยูบ่นพืน้ฐาน
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ าแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของ
แต่ละบุคคลที่จะท าการซื้อสินค้าหรือบริการจาก บริษัทเดียว ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ก่อนหน้านี้ของแต่ละบุคคล ความ
ตั้งใจยังเป็นการแข่งขันในธุรกิจอันเป็นผลประโยชน์ของธุรกิจจากการได้รับจากความภักดีของลูกค้า และการเก็บรักษาความ
ตั้งใจใช้บริการซ้ าของลูกค้าไว้ [10]  
 

จากการศึกษาที่ผ่านมาคุณภาพการบริการส่งผลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความภักดีของผูใ้ช้บรกิารหรอื
ลูกค้า ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ และคณะ (2556) คุณภาพการบริการที่ดีนั้นสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้าปิยพงศ์ พู่วณิชย์ 
และ วิโรจน์  เจษฏาลักษณ์ (2558)  ท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจาการที่ธุรกิจบริการสามารถให้การบริการที่ตรง
กับความต้องการ และตอบสนองลูกค้าได้เหนือกว่าความคาดหวัง โดยเฉพาะในธุรกิจโรงแรม ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะคาดว่าจะ
ได้รับบริการที่ดี ทั้งในสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมพื้นที่ อุปกรณ์ในการ
อ านวยความสะดวก  นอกจากนั้นการให้บริการจะต้องสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ลูกค้า บริการด้วยความถูกต้องทุก
ครั้ง ของศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ และคณะ (2556) ซึ่งส าคัญที่สัมพันธ์กับคุณภาพของบริการโดยตรงก็คือ ผู้ให้บริการ 
หรือพนักงานจะต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถในการให้บริการ ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่ต่อลูกค้าทุกท่าน
อย่างเท่าเทียมกัน  และตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า [6] 
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3. วิธีการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการกับความตั้งใจใช้บริการซ้ าของผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ 
คือ  ผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 385 ตัวอย่าง  ผู้วิจัย
ด าเนินการแจกแบบสอบถาม  ด้ายการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดย
ใช้วิธีสะดวก  ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559   ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยได้มีการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามโดยการทดสอบ
ความเที่ยงตรงจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เมื่อพิจารณาค่า IOC พบว่า มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อค าถาม และได้
ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Try out)  จ านวน  30  ชุด  และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดย
พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha)  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เพื่อหาค่าความ
เช่ือมั่น (Reliability)  ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.90-0.93   ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา  0.7 (กัลยา  วานิชย์
บัญชา, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรง น่าเช่ือถือ และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับ
การศึกษา ส าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการ
บรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่   ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์การทดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 

4. ผลการวิจัย 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 226 คิดเป็นร้อยละ 57.70 มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 ระดับ
การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี  จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 61.30 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 40.26 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 – 35,000 บาท จ านวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 47.01 ใช้บริการมากที่สุด คือ  ช่วงวันเสาร์-วันอาทิตย์ จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.54 และ
วัตถุประสงค์ในการใช้บริการเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน  237 คน คิดเป็นร้อยละ 61.56 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงแรม ท่ีมีต่อคณุภาพบริการ 
 

ตัวแปร 
สิ่งที่

สัมผัสได้ 
(1) 

ความ
น่าเช่ือถือ 

(2) 

การ
ตอบสนอง     

(3) 

การให้ความ
มั่นใจ 
(4)         

การเอา 
ใจใส ่    
(5) 

ตั้งใจใช้
บริการซ้ า 

(6) 

VIF Tolerance Durbin 
Watson 

1. 1.00 0.65* 0.48* 0.46* 0.38* 0.36* 1.58 0.47  
2.  1.00 0.52* 0.46* 0.48* 0.41* 1.87 0.54  
3.   1.00 0.49* 0.47* 0.39* 2.03 0.49 1.72 
4.    1.00 0.49* 0.41* 1.64 0.61 
5.     1.00 0.48* 1.59 0.63 
6.      1.00 1.53 0.65 

*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า VIF ค่า Tolerance ค่าDurbin-Watson และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณภาพการบริการและความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.65 ซึ่งมีค่าเกิน 
0.80 แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับค่า VIF พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.53 – 2.03 ซึ่งไม่เกิน 10  พิจารณาร่วมกับค่า 
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Tolerance พบว่าค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.49 – 0.65 ซึ่งอยู่ระหว่าง 0 – 1 และพิจารณาร่วมกับค่า Durbin-
Watson พบว่าค่า Durbin-Watson คือ 1.72 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1.5 – 2.5 เพราะฉะนั้นผลการตรวจสอบ 
ความเป็นอิสระของตัวแปรอิสระ แสดงว่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity จึง
สามารถน าไปทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ได้ 
ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ ามีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=36, r=41, r=39, r=41, r=48) 
 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่  มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของ
ผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

คุณภาพการบริการ ความตั้งใจทีจ่ะใช้บริการซ้ า  
t 

 
p-value สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 
ความคลาด

เคลื่อน 
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (a) 0.50 0.35 1.42 0.16 
1. ด้านสิ่งที่สัมผัสได ้ 0.12 0.09 0.95 0.34 
2. ด้านความน่าเชื่อถือ 0.14 0.08 1.72 0.09 
3. ด้านการตอบสนอง 0.12 0.08 1.49 0.14 
4. ด้านการให้ความมั่นใจ 0.17 0.07 2.33 0.02* 
5. ด้านการเอาใจใส่   0.34 0.07 4.68 0.00* 
                       Adjusted R2 = 0.29             
*ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 
จากตารางที ่2  แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านความ
น่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่  มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะใช้
บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า คุณภาพในการท างาน มีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยที่ตัวแปรอิสระร่วมกันอภิปรายความ
ตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ได้ร้อยละ 29.0  ซึ่งพิจารณาจากค่า Adjusted R2 เท่ากับ 0.29 และเมื่อพิจารณา
องค์ประกอบแต่ละด้านพบว่า ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่  มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะใช้
บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
( = 0.17, p < 0.05;  = 0.34, p < 0.05)  ส่วนด้านสิ่งที่สัมผัสได้  ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการตอบสนอง
ไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ( = 0.12, p > .05;  = 0.14, p > .05;  = 0.12, p > .05)   
 

 
5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

  
 ผลการศึกษาครั้งนี ้พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจ และด้านการเอาใจใส่  มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ ปิยพงศ์ พู่วณิชย์ และ วิโรจน์  เจษฏาลักษณ์ [11] พบว่าผู้ใช้บริการที่มีความเช่ือมั่น ไว้วางใจต่อบริการ
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จะมีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าในการใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งเป็นกลับมาใช้บริการซ้ านั้นเอง   โดย
เกิดจากการโรงแรมใจให้ความส าคัญในการสร้างช่ือเสียงและได้รับรางวัลต่างๆ เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพใน
การให้บริการ  มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกถึงความปลอดภัยเมื่อเข้าใช้บริการ  ท าให้ลูกค้า
รู้สึกสบายใจ ไม่กังวลในการเข้ารับบริการ ส่วนด้านการเอาใจใส่ สอดคล้องกับการศึกษาของฉงจิ่ง หลี่ [12]  ซึ่ง
พบว่าคุณภาพการบริการด้านการเอาใจใส่มีความส าคัญต่อการตั้งใจใช้บริการซ้ า ทั้งนี้การโรงแรมให้ความช่วยเหลือ 
ค าแนะน าแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจเสมอ ให้บริการลูกค้าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   แก้ปัญหาให้ลูกค้าอย่าง
จริงใจ ดูแล และใส่ใจในการให้บริการกับลูกค้าอย่างจริงใจ จนท าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในบริการที่ได้รับจากทาง
โรงแรม ดังนั้นการที่โรงแรมน าเสนอคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่จึงมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่
ผู้ใช้บริการโรงแรมจะใช้บริการซ้ า โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 
 ส่วนคุณภาพบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้  ด้านความน่าเช่ือถือ และด้านการตอบสนองไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า ของผู้ใช้บริการโรงแรมในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น 
สอดคล้องกับการศึกษาของปรียาภรณ์ หารบุรุษ  [13]  ซึ่งพบว่าคุณภาพการบริการด้านสิ่งที่สัมผัสได้  ไม่ส่งผลต่อการ
ตั้งใจที่จะใช้บริการซ้ า  เนื่องจากทุกโรงแรม จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดสถานที่ของโรงแรมไว้อย่างสวยงาม 
ตลอดจนจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการใช้  จัดพื้นท่ีส าหรับจอดรถไว้คอยให้บริการ
แก่ลูกค้าอยู่แล้ว  และโดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการจากโรงแรมก็คาดหวัง ว่าจะได้รับบริการดังกล่าวจากทุก
โรงแรม  และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์ และคณะ [14] ซึ่งการที่พนักงานโรงแรมสามารถ
ให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว  ตรงกับความต้องการของลูกค้าทุกครั้ง   และให้บริการตามที่ได้เสนอไว้ตั้งแต่แรกนั้น  
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในการให้บริการของลูกค้า  เป็นสิ่งที่โรงแรมทุกแห่งควรให้ความส าคัญอยู่แล้ว ดังนั้นการที่
โรงแรมน าเสนอคุณภาพการนบริการด้านความน่าเชื่อถือ จึงไม่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่ผู้ใช้บริการโรงแรมจะใช้
บริการซ้ า นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับการศึกษาของนันทพร   กุดหินนอก [15]  พบว่าการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ไม่
ส่งผลต่อการใช้บริการโรงแรม 5 ดาวซ้ า เนื่องด้วยการที่พนักงานมีความสามารถในการแนะน าขั้นตอนการรับบริการ
ต่างๆ แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี  มีความพร้อมและเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้า  และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ลูกค้ารอนานนั้น  ซึ่งโรงแรมจะต้องให้การดูแลลูกค้าที่เข้ามาพักแรมทุกท่าน 
เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
 
 ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าเสนอ เพื่อเป็นแนวทางในสร้างความตั้งใจที่จะ
กลับมาใช้บริการซ้ าโรงแรมของผู้ใช้บริการ ดังนี้  โรงแรมควรสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ 
โดยเฉพาะระบบรักษาความปลอดภัยทั งภายในห้องพัก และบริเวณโดยรอบโรงแรม รวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงที่
จะเกิดอันตรายจากมิจฉาชีพ เช่น ลานจอดรถที่จะต้องจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอ และมีพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยคอยดูแล และพร้อมให้บริการตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเชื่อมั่น และคลายกังวลในการเข้ารับ
บริการ ตลอดจนมุ่งเน้นให้พนักงาน ดูแลเอาใจใส่ผู้มาใช้บริการอย่างจริงใจ  ด้วยความมีมิตรไมตรีที่ดี พร้อมให้
ค าแนะน า แก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนต้องให้บริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการ
เกิดความประทับใจในการรับบริการ และตั งใจที่จะกลับมาใช้บริการอีก และควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
ให้การบริการแก่ลูกค้า ด้วยการบริการที่มุ่งเน้นคุณภาพการ  เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ และมา
ไปสู่ความจงรักภักดีต่อบริการของโรงแรม มีความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ าโรงแรมในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

6. ค าขอบคุณ   
  การศึกษาครั้งนี้ได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .วสุธิดา นุริตมนต์ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิจัยเล่มนี้ที่ได้ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า และข้อคิดเห็นต่างๆ  ในการท าวิจัย ตลอดจนได้รับสนับสนุนจาก คณะ
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บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการด าเนินการวิจัย โดยให้
การสนับสนุนด้านต่างๆ ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า และให้ข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาครั้ง จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ เราท าการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการรู้จ าค าพูดภาษาไทยของ Google API ซึ่งการ
รู้จ าค าพูดภาษาไทยเป็นงานท่ีมีความซับซ้อนเนื่องจากในการออกเสียงภาษาไทยนั้นมีระดับเสียงที่แตกต่างกันถึง 5 
ระดับและมีสระทั้งหมดถึง 32 สระ ซึ่งค าภาษาไทยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยช่ือน้ าตก 21 ช่ือในจังหวัด
กาญจนบุรี ตัวอย่างเช่น น้ าตกกระเต็งเจง น้ าตกจ๊อกกระดิน น้ าตกแม่ขมิ้น เป็นต้น โดยในการศึกษาครั้งนี้เราได้ท า
การทดสอบการออกเสียงน้ าตกดังกล่าวในส าเนียงทั้งหมด 4 ส าเนียงดือ ส าเนียงคนกรุงเทพ ส าเนียงคนท้องถิ่น 
ส าเนียงคนอีสาน และส าเนียงชาวตะวันตก จากผู้ร่วมทดสอบ 33 คน ผลการทดสอบพบว่า ระบบการรู้จ าค าพูด
ภาษาไทยของ Google API มีประสิทธิภาพสูงในการรู้จ าค าพูดภาษาไทยโดยมีความแม่นย าถึง 96.5% โดยค าที่มี
ความแม่นย าต่ าสุดคือ น้ าตกไดช่องถ่อง ซึ่งมีความถูกต้องที่ 72.8% 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพของระบบรู้จ าค าพูดภาษาไทย, การแปลงเสียงให้เป็นข้อความ, Google API 
 

ABSTRACT 
 In this paper, we study the performance of Google speech recognition API in 
recognizing Thai word which is not a trivial task since Thai pronunciation has up to 5 tones and 32 
vowels. The case study we use here is the set of 21 Waterfall name in Kanchanaburi province. 
Example of these name are  Kra-Teng-Jeng waterfall, Jokkradin waterfall, and Mae-Kha-Min 
waterfall. The test was conducted on 33 participants with 4 accents: Bangkok accent, 
local accent, Thai Isan (north-eastern) accent, and western accent. The results confirm that 
Google voice recognition API is an effective tool in recognizing Thai word with the overall 
recognition accuracy of 96.5% where the lowest accuracy was found in the word “ ai chong 
thong waterfall” with the accuracy of 72.8%. 
Keywords: Performance, Speech recognition, Google API 
 

1. บทน า 
 Google speech to text เป็นระบบการแปลงเสียงให้เป็นข้อความที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google 
โดยศัยแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม สามารถใช้ได้ถึง 80 ภาษาทั่วโลก ซึ่งภาษาไทยได้มีการพัฒนาขึ้นและเปิด
ให้ใช้งานสาธารณะเมื่อ พุทธศักราช 2557 ซึ่งทางผู้พัฒนาได้รวบรวมค าพูดพร้อมทั้งกับปรับปรุงให้ตรงตามหลัก
ไวยากรณ์ของภาษาไทย  
 เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่ประมวลผลค่อนข้างยาก โดยเฉพาะค าที่เป็นภาษาท้องถิ่น จะเป็นการ
ออกเสียงที่ยาก และเป็นค าเฉพาะ ที่มีตัวสะกด วรรณยุกต์ และการออกเสียง ที่ไม่ได้ใช้ทั่วไป การออกเสียงจึง
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ค่อนข้างล าบาก เมื่อน ามาประมวลผลในการรู้จ าจากเสียงพูดมาเป็นข้อความแล้วจึงเป็นที่ควรตรวจสอบว่าระบบ 
Google speech to text จะสามารถใช้งานในการแปลงเสียงให้เป็นข้อความได้แม่นย าใกน้อยเพียงไร ทั้งนี้เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจส าหรับผู้พัฒนาแอพลิเคชันต่อไป ในการเลือกที่จะน าเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้งานบริการอัตโนมัติต่างๆ ในภาษาไทย 
 ดังนั้น ผู้จัดท าจึงได้ท าการศึกษาและด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของ Google speech to text 
API ในการรู้จ าค าภาษาไทย โดยใช้ช่ือน้ าตกในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรณีศึกษา โดยท าการพัฒนา android 
application เพื่อรองรับการใช้ Google Voice Search ในการรับเสียงเพื่อแปลงเป็นข้อความจากอาสาสมัครที่ได้
คัดเลือกไว้ ในการอ่านออกเสียงตามช่ือน้ าตกนั้น ๆ และท าการทดสอบการแปลสัญญาญเสียงเป็นข้อความของ 
application ดังกล่าวจากอาสาสมัคร 33 คนในส าเนียงทั้งหมด 4 ส าเนียงดือ ส าเนียงคนกรุงเทพ ส าเนียงคน
ท้องถิ่น ส าเนียงคนอีสาน และส าเนียงชาวตะวันตก และท าการวิเคราะห์ค่าความแม่นย าของ Google speech to 
text API ดังกล่าวเป็นล าดับสุดท้าย 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 เนื่องจากการค้นหาค าในภาษาไทยมีพื้นฐานมาจากระบบรู้จ าเสียง ในส่วนนี้จะอธิบายถึงประเทภและ
เทคนิคท่ีนิยมน ามาใช้ในการรู้จ าเสียง ดังนี้ 
 การรูจ าเสียง (Speech Recognition)  คือ การประมวลผลโดยแปลงสัญญาณเสียงพูดใหอยูในรูปแบบ
ของค ามีการเรียงล าดับตอกันดวยอัลกอรึธึ่มที่ใชในโปรแกรมคอมพิวเตอร (Wikipedia, 2007) เชน การปอนเสียงที่
เปนตัวเลขของช้ันบนลิฟตโดยสารอัจฉริยะ ผานไมโครโฟน เมื่อระบบรูจ าเสียงไดรับเสียงเขาก็จะท าการประมวลผล
ใหลิฟตโดยสารขึ้นลงตามเลขช้ันท่ีไดรับเขามา โดยตัวเลขช้ันตาง ๆ จะตองมีการสอน (Training) ใหระบบรูจ ากอน 
เพื่อใหคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูเสียงพูดจากคน ซึ่งจะแตกตางไปตามลักษณะของคน เชน เพศ  อายุ แลวจดจ า
เอาไวใชในอนาคต เนื่องจากขอจ ากัดดังกลาว จึงท าใหระบบรูจ าเสียงในยุคแรก มีความสามารถแยกแยะค าไดอยาง
ถูกตองก็ตอเมื่อผูพูดจะตองมีการเวนจังหวะค าพูด หรือพูดทีละค า (Isolated Word) ตอมาได้มีการพัฒนาระบบร ูจ า
เสียงใหสามารถรูจ าเสียงพูดแบบตอเนื่อง (Continuous Speech) ได้ 
           ประเภทของระบบรูจ าเสียง (Speech Recognition) สามารถแบงตามลักษณะการรูจ าเสียงได 3 
ประเภท คือ 
 1) การรูจ าเสียงพูดจากสัญญาณเสียงพูดแบบค าโดด (Isolated speech)  เปนการฝกฝนใหระบบรูจ า
เสียงพูดเปนค าพูดสั้น ๆ หรือรูจ าค าสั่งเพียงไมกี่ค าสั่ง เพื่อใหระบบสามารถโตตอบกับมนุษยไดรวดเร็ว เชน  ระบบท่ี
ใชเสียงในการระบุตัวบุคคล (ชัย วุฒิวิวัฒนชัย,  สุทัศน แซตั้ง และวารินทร อัจฉริยะกุลพร 2543, น. 24-35) โดย
ระบบสามารถท่ีจะตรวจสอบไดวาเสียงของผูนั้นเปนเสียงของบุคคลใด ระบบการควบคุมการปฏิบัติการของแขนกล
หุ่นยนตคอมพิวเตอรดวยค าสั่งเสียงภาษาไทย ( ชมทิพ พรพนมชัย,  ธรรมรัตน แสงโสภี และธีรวิชช วงษเสรี, 2548, 
น.1-8) โดยการรูจ าเสียงมาใชควบคุมการปฏิบัติงานของแขนกล หุนยนตดวยค าสั่งเสียงรวมทั้งหมด 6 ค าสั่ง ไดแก
ขึ้น ลง หยิบ ปลอย ซาย และ ขวา และ ระบบ d-Ear Attendant (d-Ear Technologies, 2005)  ซึ่งเปนระบ
บตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติ เมื่อมีผูโทรศัพทเขามา ระบบจะใหผูนั้นบอกช่ือของผูที่ตองการจะสนทนาดวย จากนั้น
ระบบจะโอนสายไปยังผูที่ถูกระบุช่ือ เปนตน 
 2) การรูจ าเสียงพูดจากสัญญาณเสียงแบบพูดตอเนื่อง (Continuous speech) เปนฝกฝนใหระบบรูจ า
มีความสามารถเพิ่มขึ้น โดยสามารถรู้จ าค าทุกค าจากเสียงพูดแบบตอเนื่อง และท าการพิจารณาวาสัญญาณเสียงที่
เข้ามานั้นประกอบดวยค าอะไรบาง เชน โปรแกรมระบบ VoiceNotes (Lisa J. Stifelman, Barry Arons, Chris 
Schmandt and Eric A. Hulteen, 1993) ส าหรับคอมพิวเตอรมือถือ (Hand-Held Computer)  ซึ่งโปรแกรมนี้
จะชวยอ านวยความสะดวกใหกับผูใชงานที่อยูสภาวะที่ไมสามารถใชปากกา และกระดาษ เพื่อจดบันทึกข้อความ 
โดยผูใชสามารถท าการจดบันทึกขอความดวยเสียงพูดแทน เชน ผูที่ก าลังขับขี่รถยนต เปนตน โดยกอนที่โปรแกรม
จะบันทึกขอความเสียงน้ันลงในคอมพิวเตอรมือถือ โปรแกรมจะท าการพิจารณาขอความเสียงนั้น กอนวาจะบันทึก
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ลงหมวดหมูใด ตามหมวดหมูที่ผูใชไดก าหนดไวก่อนแลว และระบบรูจ าเสียงพูดภาษาไทยตอเนื่องแบบเฉพาะบุคคล
ส าหรับการเขาถึงอีเมล (ฐนียา สัตยพานิช และ อัศนีย กอตระกูล, 2546) โดยการใชเสียงพูด ทั้งชายและหญิง 
สั่งงานอีเมลดวยค าสั่งที่ก าหนดขึ้นจ านวน 23 ค าสั่ง เปนตน 
 3) การรูจ าเสียงพูดจากสัญญาณเสียงพูดแบบค าอุทาน (Spontaneous speech) เปนการฝกฝนระบบ
ใหรูจ าค าจากเสียงพูดที่มีค าอุทาน เพื่อใหระบบรูจ าสามารถรูจ าและเขาใจเนื้อหาส าคัญที่อยูในสัญญาณเสียง เชน 
ประโยคเสียงวา “เออ ผมขอจองหองพักหนึ่งหอง” มีเนื้อหาค าส าคัญในเสียงคือ “ผมขอจองหองพักหนึ่งหอง” สวน 
“เออ” เปนค าอุทาน ซึง่ไมใชเนื้อหาส าคัญในสัญญาณเสียง ตวัอยางเชน ระบบสรุปขอความในเสียงพูดแบบค าอุทาน 
(Sadaoki Furui, 2005) งานวิจัยนี้จะท าการถอดข้อความในสัญญาณเสียงพูดภาษาญี่ปุนแบบมีค าอุทานมาเป็นแฟ
มข้อความดวยวิธีการสร้างโมเดลเสียง และโมเดลภาษาจากฐานขอมูลค าอุทานภาษาญี่ปุ่น (Corpus of 
Spontaneous Japanese :CSJ) เปนตน 
 ความยากงายในการรูจ าเสียง (Speech Recognition) ยังมีปจจัยประกอบอื่น ๆ เชน อารมณและ
น้ าเสียงของผูพูดในขณะนั้น ซึ่งจะท าใหค าค าเดียวมีการออกเสียงท่ีตางกันไปไดอีกดวย อีกทั้งระบบรูจ าเสียงที่กลาว
ข้างตนท้ังหมดจ าเปนตองอาศัยฐานขอมูลเสียงขนาดใหญ เพื่อจะท าใหระบบรูจ าเสียงใหไดมากที่สุด ดังนั้นจ าเปนที่
ต้องใชเนื้อที่จัดเก็บ และใชเวลามากในการสอน (Training) คอมพิวเตอร ใหรูจ าเสียง เนื่องจากประสิทธิภาพของ
ระบบรูจ าจะขึ้นอยกูับจ านวนของค าที่ตองการใหระบบรูจ า ตัวอยางเชน ในงานการควบค  ุมการปฏิบัติการของแขน
กลหุนยนตคอมพิวเตอรดวยค าสั่งเสียงภาษาไทย (ชมทิพ พรพนมชัย และคณะ, 2548) ถ้าตองการควบคุม
ปฏิบัติงานของแขนกลหุนยนตใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน ขึ้น 5 เซนติเมตร จ าเปนตองสอนใหหุนยนตรูจ าเพิ่มใน
เรื่องของระยะทางนอกเหนือจากค าสั่งที่ก าหนดไวเพียง 6 ค าสั่ง 
  ดังนั้นเพื่อแกไขขอจ ากัดของระบบรูจ าที่จะตองรูจ าเสียงจากฐานขอมูลเสียงขนาดใหญและตองใช
เวลาในการฝึกฝนคอมพิวเตอรผันแปรตามขนาดของฐานข้อมูลเสียง ในการวิจัยเกี่ยวกับคนหาค าหลัก (Keyword 
Spotting) ในเสียงพูดนั้น จะอยูบนพื้นฐานการฝกฝนของระบบรูจ าเสียง โดยการสอนคอมพิวเตอรใหรูจ าเฉพาะ
ค าหลักที่ตองการเทานั้น จึงท าใหประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ และประหยัดเวลาในการสอน เนื่องจากระบบไม่
จ าเป็นเรียนรูค าทุกค า แตถาค าหลักท่ีตองการคนหาไมไดถูกสอนใหคอมพิวเตอรรูจัก ก็จะท าใหระบบคนหาค าหลัก
นั้นไมพบ จ าเปนจะตองสอนคอมพิวเตอรใหรูจ าค าหลักที่เพิ่มเขามาใหม ดังนั้นถาระบบคนหาค าหลักสามารถสราง
ค าหลักที่ไมไดถูกสอนไดอัตโนมัติ ก็จะท าใหประหยัดเวลาในการสอนคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อมีค าหลักใหมเขามา 
โดยขนาดของฐานขอมูลเสียงตามจ านวนค าศัพทในฐานขอมูล ไดแสดงไวในตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงขนาดของฐานข้อมูลเสียงตามจ านวนค าศพัทในฐานขอมูล 
ขนาด จ านวนค าศัพท์ในฐานข้อมูล 

  ขนาดเล็ก (small vocabulary)                                                                           10 ค า 
  ขนาดกลาง (medium vocabulary)                                                                  100  ค า 
  ขนาดใหญ (large vocabulary)                                                                     1,000 ค า 
  ขนาดใหญ่มาก (very-large vocabulary)                                                      10,000 ค า 

ที่มา  Andrew Hunt, 2004 
   ความสามารถของระบบรูจ าเสียง ในการที่จะรูจ าค าพูดว่าผู้พูดพูดอะไรนั้น และค าพูดแตละค ามี
ความแตกตางกันอยางไรนั้น ไดมีการน าเทคนิคหลายเทคนิคเขามาใช เชน  การใชเทคนิคโมเดลของมารคอฟ  
(Hidden Markov Model : HMM)   การใชเทคนิคโครงขายประสาทเทียม  (Artificial Neural Network) และ
การใชเทคนิคโดยใหคอมพิวเตอร์เรียนรูดวยตนเอง (Machine Learning) เปนตน 
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  ซึง่เทคนิคที่ Google น ามาใช้ในการพัฒนาระบบเป็นเทคนิคท่ีพัฒนาต่อยอดมาจาก เทคนิคโครงขาย
ประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) ที่มีช่ือเฉพาะว่า Deep Neural Networks (DNNs) (ที่มา:  
https://research.googleblog.com/2015/08/the-neural-networks-behind-google-voice.html. 
(12/12/2559) 

3. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรู้จ าค าในภาษาไทย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการท างานของ 
Google Voice Recognition API โดยการใช้ Google Voice Search เป็นตัวรับข้อมูลเสียงและน ามาประมวลผล 
โดยใช้ช่ือน้ าตกในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวทดสอบ ซึ่งค าส่วนใหญ่จะเป็นภาษาท้องถิ่น ที่มีตัวสะกด วรรณยุกต์ 
และการออกเสียงที่เฉพาะ ซึ่งรายละเอียดจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนการวิจัยที่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก 
ได้ดังนี้ 
 1. ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย (Process research) 
 3. ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation) 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้คือ 
  3.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 
 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ก่อนการทดลองในขั้น
ต่อไป ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลจะเป็นขั้นตอนท่ีท าเพียงครั้งเดียว โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อย ๆ ดังน้ี 
  3.1.1 พัฒนาแอพพลิเคชันบันทึกเสียง (Voice Memos) โดยท าการจัดเตรียมแอพพลิเคชัน 
บันทึกเสียง เพื่อน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเสียงของอาสาสมัคร 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 แอพพลิเคชันบันทึกเสียง (Voice Memos) 
 

  3.1.2 จัดเตรียมอาสาสมัครเพื่อทดสอบการรู้จ า โดยการจัดเตรียมอาสาสมัครเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของ Google speech to text API ในการรู้จ าค าภาษาไทย (ช่ือน้ าตกในจังหวัดกาญจนบุรี) โดยการ
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
   1) อาสาสมัครในการพูดภาษากลาง จ านวน 20 คน 
   2) อาสาสมัครในการพูดส าเนียงท้องถิ่น จ านวน 5 คน 
   3) อาสาสมัครในการพูดภาษาอีสาน จ านวน 5 คน 
   4) อาสาสมัครในการพูดภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
 3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย (Process research) 

https://research.googleblog.com/2015/08/the-neural-networks-behind-google-voice.html
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  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเสียงบันทึกของอาสาสมัครในการ ออกเสียงช่ือน้ าตกใน
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1 เลือกโดเมนค าหลัก และสร้างพจนานุกรมค าหลัก ซึ่งจุดประสงค์ของการเลือกโดเมน
ค าหลักเพื่อแสดงรายการค าหลักโดเมนว่าต้องการทดสอบค าใดบ้าง ด้วยการอ่านแฟ้มรายการค าหลักทีละค า จากที่
สร้างไว้ทั้งหมด 21 ค า โดยเป็นรายช่ือน้ าตกในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการทดลองการค้นหาใน 
Google Voice Search โดยข้อมูลเสียงที่ใช้ในการทดลองคือ ชุดแฟ้มที่เป็นเสียงการพูดช่ือน้ าตกต่างๆ ในจังหวัด
กาญจนบุรีทั้งหมด 21 น้ าตก ดังนี ้
  1) น้ าตกตะเคียนทอง (TAKIEN THONG WATERFALL) 

2) น้ าตกไดช่องถ่อง (DAI CHONG THONG WATERFALL) 
3) น้ าตกเกริงกระเวยี (KROENGKAWIA WATERFALL) 
4) น้ าตกเขาใหญ่ (KHAO YAL WATERFALL) 
5) น้ าตกคลีตี้ (CLINIC WATERFALL) 
6) น้ าตกกระเต็งเจ็ง (KRA TENG JENG WATERFALL) 
7) น้ าตกจ๊อกกระดิ่น (JOKKRADIN WATERFALL) 
8) น้ าตกห้วยแม่ขมิ้น (MAEKHAMIN WATERFALL) 
9) น้ าตกผาแป (PURLIN  WATERFALL) 
10) น้ าตกโป่งกระดังงา (PONGKRADANGNGA  WATERFALL) 
11) น้ าตกดิบใหญ่ (LARGE RAW WATERFALL) 
12) น้ าตกทุ่งนางครวญ (THUNG  NANG KRUAN WATERFALL) 
13) น้ าตกปิเต็ง  (PI TENG WATERFALL) 
14) น้ าตกไตรตรึงษ์ (TRAI TRUENG WATERFALL) 
15) น้ าตกผาลาด (PHALAD  WATERFALL) 
16) น้ าตกผาตาด (PHATAD  WATERFALL) 
17) น้ าตกธารเงิน-ธารทอง (THAN NGERN – THAN THONG WATERFALL) 
18) น้ าตกเอราวัณ (ERAWAN  WATERFALL) 
19) น้ าตกไทรโยคใหญ่ (SAI YOK NOI WATERFALL) 
20) น้ าตกไทรโยคน้อย (SAI YOK YAI  WATERFALL) 
21) น้ าตกผาสวรรค์ (PHA SAWAN WATERFALL) 

  3.2.2 บันทึกเสียง 
   เป็นการให้อาสามัครอ่านแฟ้มรายการค าหลักที่สร้างไว้ ทั้งหมด 21 ค า จากรายช่ือน้ าตกใน
จังหวัดกาญจนบุรี และท าการบันทึกทีละคน และแบ่งตามหมวดหมู่ที่กล่าวไว้ข้างต้น 
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ภาพที่ 3.2 เสียงท่ีบันทึกได ้
   
 
 3.3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ (Evaluation) 
   เป็นการประเมินประสิทธิภาพของการแปลงสัญญาญเสียงเป็นข้อความของ Google API ซึ่ง
ประกอบไปด้วยขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  3.3.1 จัดท าตารางการออกเสียง เป็นการแสดงรายการอ่านออกเสียงของอาสาสมัคร ในรูปแบบ
ตารางถึงหลักความถูกต้องของเสยีงของอาสาสมัครแต่ละคน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
   1) อาสาสมัครในการพูดภาษากลาง จ านวน 20 คน 
   2) อาสาสมครในการพูดส าเนียงท้องถิ่น จ านวน 5 คน 
   3) อาสาสมัครในการพูดภาษาอีสาน จ านวน 5 คน 
   4) อาสาสมัครในการพูดภาษาต่างประเทศ จ านวน 3 คน 
  3.3.2 ท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการแปลงสัญญาญเสียงเป็นข้อความของ Google API โดย
น าเอาความถูกผิดดังกล่าวมาท าการค านวณเปอร์เซ็นต์ความแม่นย าของการแปลงตามรายช่ือน้ าตก และตาม
ส าเนียงการออกเสียง โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

  ความถูกต้อง            
จ านวนค าที่ออกเสียงถูกต้อง

จ านวนค าทั้งหมด
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ตารางที่ 3.1 ตัวอย่างการเก็บข้อมูลของอาสาสมัครในการอ่านออกเสียง 
น  าตก คนท่ี1 คนท่ี2 คนท่ี3 คนท่ี4 คนท่ี5 คนท่ี6 คนท่ี7 คนท่ี8 คนท่ี9 คนท่ี10 

ตะเคียนทอง        ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ไดช่องถ่อง          ✓ ✓ ✓ ไดช่องท่อง ไดช่องท่อง ไดช่องท่อง ไดช่องท่อง ไดช่องท่อง ✓ ✓ 
เกริงกระเวีย        ✓ ✓ ✓ เกริงกระ

เวียง 
เกริงกระ

เวียง 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เขาใหญ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
คลีต้ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
กระเต็งเจ็ง           ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
จ๊อกกระด่ิน         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ห้วยแม่ขมิ้น         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ผาแป                ผาเป ✓ ✓ ผาแป๊บ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
โป่งกระดังงา         ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ดิบใหญ่             ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ทุ่งนางครวญ       ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ปิเต็ง                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ไตรตรึงษ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ผาลาด               ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ผาตาด                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ธารเงิน-ธารทอง      ✓ ✓ ✓ ✓ ฐานเงิน-

ฐานทอง 
ฐานเงิน-
ฐานทอง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

เอราวัณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ไทรโยคใหญ่          ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ไทรโยคน้อย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ผาสวรรค ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 
ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของ Google speech to text API ในการรู้จ าค าภาษาไทย (ช่ือน้ าตกใน
จังหวัดกาญจนบรุี) เป็นการทดสอบการรู้จ าเสียงของ Google Voice Search จากค าในภาษาไทยโดยใช้ช่ือน้ าตกใน
จังหวัดกาญจนบรุี ไดผ้ลการทดลองการออกเสียง ตามที่แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 และได้สรุปผลการคน้หาด้วยเสียง
โดยใช้ Google Voice Search ไว้ในตาราง 4.2 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

411 

 
ตารางที่ 4.1 ตารางสรุปผลการคน้หารายช่ือน้ าตกด้วยเสียง 

 
 
ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปผลการคน้หาด้วยเสียงโดยใช้ Google Voice Search 
 

ภาษา % ความถูกต้อง 
ส าเนียงกรุงเทพ 95% 
ส าเนียงกรุงเทพท้องถิ่น 100% 
ส าเนียงกรุงเทพอีสาน 95% 
ส าเนียงชาวตะวันตก 96% 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของ Google speech to text API ในการรู้จ าค าภาษาไทยโดย
อาสาสมัคร 33 คน จาก 4 กลุ่มส าเนียง จากกรณีศึกษาคือช่ือน้ าตกในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 21 ช่ือ ซึ่งค าที่ใช้
ทดสอบมีการออกเสียงค่อนข้างยาก เพราะเป็นค าเฉพาะที่ใช้ในท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ถึงแม้ผู้ทดสอบจะออกเสียง
ผิดเพี้ยนไปบ้าง แต่ค าจ ากัดที่ได้กลับมา ค่อนข้างจะตรงกับค าที่ต้องการ มีเพียงบางค า เล็กๆน้อยๆเท่านั้น ที่ไม่
สามารถ ออกเสียงให้แสดงข้อความตรงตามความต้องการได้ โดยค าที่มีความแม่นย าต่ าสุดคือ น้ าตกไดช่องถ่อง ซึ่งมี
ความถูกต้องที่ 72.8%  
 จึงสรุปได้ว่าการท างานของ Google Voice Search มีความแม่นย าสูง  (ค่าความแม่นย าเฉลี่ยที่ 
96.5%) เหมาะสมในการน ามาใช้งานเพื่อการพัฒนาแอพลิเคชันที่อาศัยการรู้จ าเสียงภาษาไทย อย่างไรก็ดี ในการ
ทดลองนี้เป็นเพียงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ speech to text เพียงระบบเดียว ดังนั้น ในขั้นต่อไปของ
การวิจัยจึงควรท าการศึกษาทดลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบ speech to text อื่นๆ ในการรู้จ าค า
ภาษาไทย เพื่อเป็นทางเลือกในการน ามาใช้งานให้กับนักพัฒนาโปรแกรมและระบบมาประยุกต์ใช้งานบริการ
อัตโนมัติต่างๆ ในภาษาไทยต่อไป 
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ค าขอบคุณ  
 ขอขอบคุณอาสาสมัคร ท่ีกรณุาใหค้วามร่วมมือในการทดสอบประสทิธิภาพของ Google Voice 
Recognition นอกจากน้ียังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยไมส่ามารถกลา่วนามในท่ีนี้ได้
ทั้งหมด จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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ระบบบรหิารจดัการคลังสินค้า 

Warehouse Management System 
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บทคัดย่อ 
 โครงงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัท บี.โอ.เอส. 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ระบบนีไ้ด้ท าการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับการค้นหา และเพิม่ข้อมูล เช่น
การจัดการข้อมูลของวัตถุดิบและผลิตภณัฑ ์
โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานขอ้มูล ของโครงงานฉบับนี้ ได้แก่ MySQL รวมกับภาษา PHP เป็นเครือ่งมือในการ
จัดท าระบบ ผลการด าเนินงาน คือระบบที่สามารถบันทึกข้อมลู เพิ่มข้อมูล ลบข้อมลู แก้ไขข้อมลู ในส่วนของการ
เพิ่มวัตถุดิบ และสามารถตรวจสอบประวัติใบเบิกผลติภณัฑไ์ด้ 
 
Abstract 
 The objective of this project is to develop the information system of warehouse 
management system for B.O.S Engineering Co. Ltd. The system was designed to improve the 
efficiency on searching and adding data such as the management of raw materials and products. 
 The information system makes use of MySQL and PHP to create this system. The result 
showed that the system can create, retrieve, update, and delete the raw material data in 
addition to recheck the requisition history of the products. 
 
 
1. บทน า 
  เนื่องจากบริษัท บ.ีโอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ด าเนินการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการ ผลติ
แม่พิมพ์งานหล่อ  แม่พิมพ์อลูมเินยีมและอุปกรณไ์ฟฟ้าและขยายการตลาดเกี่ยวกับผลติชิ้นส่วนจักรกลการเกษตร 
ช้ินส่วนยานยนต์ในรูปแบบ mass production ให้กับบริษัทฯชั้นน า พร้อมทั้งบริการเขียนแบบ produce design, 
design part, create งาน drawing งานเครื่องกล เครื่องจักรต่างๆ  บริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด สร้าง
ผลิตภณัฑ์มากมายแตย่ังขาดการบริหารจดัการคลังสินค้าท่ีทันสมัยท าไห้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เช่น การจัดการ
ยอดสินค้าในคลัง การเบิกวัตถดุิบในคลัง การส่งออกของผลิตภัณฑ์ การจัดสรรจ านวนวัตถุดิบใหเ้พียงพอต่อการใช้
งาน 
 โครงงานนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาระบบบริหารจดัการคลังสินคา้ให้กับบริษัท บ.ีโอ.เอส. เอ็นจิเนียริง่ 
จ ากัดและเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการคลังสินค้าให้กับบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด 
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ขอบเขตของระบบการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้จะครอบคลมุในเรื่องของงานภายในบริษัท บี.โอ.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการวตัถุดบิ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ การท างานของระบบจะอาศัยการค านวณ โดยแบ่ง
ตามการท างานได้ 3 ระบบ คือ  
 ระบบพิสูจนต์ัวตน เป็นระบบท่ีผู้ใช้งานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝา่ย
ส านักงาน และผู้ดูแลระบบ ท าการพิสูจน์ตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบได้  
 ระบบบรหิารวัตถดุิบ แบ่งบทบาทการท างานตามประเภทของผู้ใช้ โดยผูดู้แลระบบจะสามาเพิ่ม ลบ แก้ไข
ข้อมูลวัตถุดิบ ดจู านวนวัตถุดิบคงเหลือในคลัง และท าการอนุมัติการเบิกวัตถุดิบได้ แตผู่้ใช้ทั่วไปจะมลีกัษณะการ
ท างานท่ีไม่เหมือนกัน ได้แก่ ฝ่ายจดัซื้อสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมลูวัตถุดิบ และดูจ านวนวัตถดุิบคงเหลือในคลังได้ 
ฝ่ายผลิตท าการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลวัตถุดบิ และดูจ านวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังได้และฝ่ายส านักงานสามารถดู
จ านวนวัตถุดิบคงเหลือในคลังและท าการอนุมัติการเบิกวัตถุดบิได้แตไ่ม่สามารถเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลวตัถุดิบได ้
 ระบบบรหิารจดัการผลติภณัฑ์ แบ่งบทบาทการท างานตามประเภทของผู้ใช้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม 
ลบ แก้ไข และดูจ านวนผลติภณัฑไ์ด้ เรยีกดูประวัติการส่งออกผลิตภัณฑ์ ท าการอนุมัติการเพิ่มข้อมลูและเบิก
ผลิตภณัฑ์ได้ ในขณะที่ผู้ใช้ทั่วไป เช่น ฝ่ายผลติสามารถเพิ่มจ านวนผลิตภณัฑ์ พิมพ์ใบน าเข้าผลติภณัฑ ์และดูจ านวน
ผลิตภณัฑ์คงเหลือในคลังได้ ส่วนฝา่ยขายสามารถเบิกผลิตภณัฑ์และดูจ านวนผลิตภณัฑ์คงเหลือในคลังได้และฝา่ย
ส านักงานท าการอนุมตัิการเบิกวตัถุดิบได้และดูจ านวนผลิตภัณฑ์คงเหลือในคลังได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารและการปฏิบตัิงานให้กับกระบวนการท างานและผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบจ านวนวตัถุดิบหรอืผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
2. ทฤษฎีและหลักการ 
เป็นการอธิบายถึงหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 คลังสินค้า[1] (warehouse) หมายถึง พ้ืนท่ีที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและ
การเคลื่อน ย้ายสินคา้และวัตถุดิบ แนวคิดเกี่ยวกับการจดัการคลังสนิค้า การจัดการคลังสินค้า เป็นกิจกรรมที่มี
บทบาทส าคัญต่อ การจัดการคลังสินค้าผา่นกิจกรรมย่อย  
2.2 เทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง 
 ฐานข้อมูล MySQL [2] คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ท่ีพัฒนาโดยบริษัท Oracle  
  มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมอืส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกบัเครื่องมือหรือ
โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ 
 CSS Cascading Style Sheets ย่อมาจาก Cascading Style Sheets เป็นภาษาทีม่ีรูปแบบการเขียน 
Syntax ที่เฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World Wide Web Consortium) เป็นค าสั่งที่ใช้คู่กับ HTML 
เพื่อให้คุณใช้จัดรูปแบบของเว็บเพจของคุณไดด้ีขึ้น และแกไ้ขได้ง่ายขึ้น ในหมวดนี้คุณจะสามารถใช้ CSS เพื่อเปลี่ยน
รูปแบบหน้าเว็บเพจคุณได้แบบง่ายๆ 
 ภาษา PHP เดิมทีนั้นภาษา PHP[3] เป็นช่ือย่อของภาษาโปรแกรมมิ่งชนิดหนึ่งที่มีเรียกช่ือว่า 
Professional Homepages แต่ในปัจจุบันภาษาชนิดนี้ถูกพัฒนาตอ่มาจนกลายเป็นภาษาโปรแกรมมิง่ชนิดใหม่ซึ่งมี
ช่ือว่า  Personal Hypertext Processor : PHP  ภาษาชนิดใหม่นีเ้ป็นที่นิยมในการน ามาใช้เขียนสคริปต ์
           Apache Web Server อาปาเช่เป็นเว็บเซริ์ฟเวอร์เพยีงหน่ึงเดียวท่ีอยู่คู่กับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ทุกดิสทริ
บิวช่ันมา เป็นเวลาหลายปีแล้วเช่นเดียวกับลีนุกซ์เรดแฮทท่ีได้รวมเอาโปรแกรมอาปาเช่ไว้ในชุดตดิตังพร้อม ให้เราใช้
งานได้ทันทีไมต่่างอะไรกับบะหมี่ส าเร็จรปู แค่เทน้ าร้อนลงไปก็รับประทานได้ทันทีจึง ไม่ใช่เรื่องยากเลยท่ีเราจะตั้ง
เครื่องพีซีซักตัวหน่ึงขึ้นเป็นเว็บเซริ์ฟเวอร์ให้บริการเว็บได้ทั้ง ระบบ อินทราเน็ตภายในองค์กรไปจนถึงจัดตังเว็บไซต์
เผยแพรข้อมลูไปท่ัวโลกและนี่คืออีกหนึ่งการ น าเอาลีนุกซ์มาใช้งานท่ีคุ้มค่าที่สุดส าหรับวันนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

415 

  Bootstrap คือ Front-end Framework ตัวหนึ่ง ค าว่า front-end หมายถึง ส่วนท่ีแสดงผลใหผู้้ใช้ทั่วไป
เห็น ส่วนค าว่า framework นั้นจะหมายถึง สิ่งท่ีเข้ามาช่วยก าหนดกรอบของการท างานให้เป็นไปในทางเดียวกัน 
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้เราสามารถพัฒนาเว็บแอพลิเคชันได้อย่างรวดเร็วและดูสวยงาม UI (User Interface) นั้นถูก
ออกแบบมาเพื่อให้ทันสมัยตลอดเวลา สามารถน าไปใช้ได้กับเว็บที่ท่ัวไป และ เว็บส าหรับมือถือ 
jQuery เป็น JavaScript Library ที่มีการรวบรวม function ของ JavaScript ต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Patterns 
Framework ที่สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน มีความยึดหยุ่นรองรับต่อการใช้งาน Cross Browser คือไม่ว่าจะใช้
งานบน Web Browser ใด ใน Library ของ jQuery จะมีการเลือกใช้ function ที่สามารถ เหมาะสมต่อการท างาน
และแสดงผลใน Web Browser ที่ก าลังรันอยู่ ซึ่งช่วยลดปญัหาการท างานท่ีผิดพลาดในฝั่งของ Client ได้  
 Xampp  คืออะไร เป็นโปรแกรม Apache web server ไว้จ าลอง web server เพื่อไว้ทดสอบ สครปิ
หรือเว็บไซต์ในเครื่องของเรา โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็และไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้
งานโปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกับ PHP ภาษาส าหรับพัฒนาเวบ็แอพลิเคช่ันท่ีเป็นที่นิยม , MySQL ฐานข้อมูล, 
Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเว็บ เซริฟ์เวอร์,  Perl  อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL , phpMyadmin (ระบบบริหาร
ฐานข้อมูลที่พัฒนาโดย PHP เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล  สนบัสนุนฐานข้อมูล MySQL และ SQLite  โปรแกรม 
Xampp จะอยู่ในรูปแบบของไฟล ์Zip, tar, 7z หรือ exe  โปรแกรม Xampp อยู่ภายใต้ใบอนุญาตของ  GNU 
General Public License 
W3C คือ องค์กรระหว่างประเทศที่ท างานด้านการพัฒนาเทคโนโลย ีเวิลด์ ไวด์ เว็บ (www) โดยที่ W3C ย่อมาจาก
ค าว่า World Wide Web Consortium เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย 3 สถาบันช้ันน าของโลก ได้แก่ MIT ใน
สหรัฐอเมริกา INTRIA ในยุโรป และ Keio University ในญี่ปุ่น ปัจจุบัน W3C มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 450 องค์กร 
ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Sun Microsystems, Apple, Google ฯลฯ มาตรฐานของ W3C ประกอบด้วย 
 
  
ภาพที่ 1  แสดงหน้าเลือกวัตถดุิบ 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ[3] เป็นสิ่งส าคญัที่สดุในการพฒันาระบบสารสนเทศ เพราะเป็น
การศึกษาหาความต้องการ (Requirements) ของระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในการศึกษาถึงปัญหาปญัหาที่เกิดจาก
ระบบงานเดมิ หรือต้องการระบบงานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพหลังจากวเิคราะห์ระบบแล้ว สิ่งที่จะต้อง
ท าเป็นล าดับต่อไปคือ การออกแบบ ประกอบด้วยการท างานในด้านอะไรบ้างเมื่อมีการวเิคราะห์ออกแบบโครงสร้าง
การท างาน ก็ย่อมต้องมีการจดัเกบ็ข้อมูลของระบบเป็นระบบการท างานภายใน ซึ้งฐานข้อมูลก็นับเปน็ปัจจัยหนึ่งที่มี
บทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการวิเคราะห์และการออกแบบระบบงาน เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นส่วนท่ีใช้จัดเก็บ
ข้อมูลน าเข้าของทุกระบบงาน ดังนั้นการวิเคราะห์และการออกเเบบจึงต้องให้ความส าคญัต่อการออกเเบบฐานข้อมูล
ด้วย ในการวิเคราะห์ออกเเบบโครงสร้างระบบเเละการท างานจ าเปน็ต้องใช้ เเผนภาพเเสดงข้ันตอนการท างานของ
ระบบ (Flowchart) เพื่อเเสดงข้ันตอนการท างานของระบบเเผนภาพกระเเสข้อมูล (Data Flow Diagram) เพื่อออก
เเบบการรับเข้าข้อมลูเเละการส่งออกข้อมูลเเผนภาพจ าลองข้อมูล (ER - Diagram) ดังท่ีแสดงในภาพที่ 1 เพื่อเเสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในระบบพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เพื่อเเสดงรูปแบบการจดัวางข้อมูล
ของระบบงาน 
 
  
4. ผลการด าเนินงาน 
การจัดท าเว็บไซต์นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนา ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ส่งเสรมิการบริหารจัดการคลังสินค้า 
บริษัท บ.ีโอ.เอส. เอ็นจเินียริ่ง จ ากัด เพื่อพัฒนาเข้าสู่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพ 
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และมาตรฐานการบรหิารจดัการคลังสินค้า จึงจัดท าขึ้นในรูปแบบเวบ็ไซต์เพื่อให้ง่ายต่อการจดัเก็บ ทั้งนี้เว็บไซตไ์ดม้ี
ระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข ซึ่งขั้นตอนและผลของการด าเนินงานโครงงานมี 3 ระบบ ได้แก่ ระบบพิสจูน์ตัวตน ระบบ
บริหารจดัการวตัถุดิบ และระบบบริหารจดัการผลติภณัฑ์  
 
  
        ภาพที่ 2  แสดงหน้ากรอกจ านวนวัตถุดิบที่ต้องการเบิก 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงหน้าการกรอกจ านวนวัตถุดิบที่ต้องการเบิก  จะแสดงรายการวัตถดุิบที่ต้องการและท า
การกรอกจ านวนที่ต้องการ 
5. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 ในส่วนของบทนี้จะกล่าวถึงผลของการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งหมด ว่ามีปัญหาในระหว่างการด าเนินงาน
อะไรบ้าง และผลสรุปของการด า เนินงานเป็นอย่างไร พร้อมทั้งบอกประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับจากโครงงานรวมไป
ถึงอุปสรรคตา่ง ๆ ของการด าเนินงานปริญญานิพนธ์ครั้งนี้ 
 
สรุปผล 
จากศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการต่าง ๆของ ระบบบรหิารจัดการคลังสินค้าโดย 
ขั้นตอนท่ี 1. ได้ศึกษากระบวนการท างานของเว็บไซต์และได้ท าการรวมรวมข้อมลูที่จ าเป็นในการใช้งานเพื่อ
ออกแบบระบบบริหารจดัการคลังสินค้า 
ขั้นตอนท่ี 2. เริ่มท าการพัฒนาระบบ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต์ 
และใช้ Xampp ในการจัดการ 
ขั้นตอนท่ี 3. เมื่อท าการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะท าการทดลองให้ระบบบริหารจดัการคลังสินค้า เพื่อ
ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมอย่างละเอยีด เพื่อหาข้อผดิพลาดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเมื่อพบข้อผิดพลาดก็จะท าการ
แก้ไข 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
               การประมวลผลคอมพิวเตอร์เกิดความลา่ช้าในการเข้าใช้งานโปรแกรมตา่ง ๆ เนื่องจากคณุสมบัติ
คอมพิวเตอรไ์ม่เพียงพอ การออกแบบเว็บไซต์ ไมต่รงตามความต้องการของผู้ดูแลระบบ จึงมีการออกแบบเว็บไซต์
ใหม่และการแสดงผลของ Web Browser มีการรองรับค าสั่งของ CSS และ JQuery มีความแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 ในการวิจัยนี้ ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอาย ุเป็นแนวคิดที่จะสร้างแอพพลิเคชันส าหรับกลุ่มคนสูงอายุ และผู้ป่วยท่ีเกิดอาการหลงลืม โดยแอพพลิเคชัน
นี้จะมีจุดเด่นที่มุ่งเน้นการสร้างแอพพลิเคชันสองกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและบุตรหลานหรือผู้ดูแล ซึ่งจะมี
การแจ้งเตือนในเรื่องการกินยา เนื่องจากผู้วิจัยได้ลงไปส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุหลายคนมีอาการหลงลืม
การกินยา และบุตรหลานมีความห่วงในเรื่องดังกล่าว และแอพพลิเคชันนี้ยังมีการเพิ่มเรื่องการแนะน าท่าโยคะ, 
ข้อมูลโรคที่พบในผู้สูงอายุ,บันทึกสุขภาพ ซึ่งแอพพลิเคชันนี้ได้น าไปประเมินความพึงพอใจของกลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 
30 คน มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชัน 4.32 อยู่ในระดับดี 
ค าส าคัญ: ผู้สูงอาย,ุ สุขภาพ, โยคะ 
 

ABSTRACT 
 In this paper, we study research the development of applications on Android to 
promote the health care of the elderly. The concept is to build applications for the elderly. And 
patients with severe amnesia. The application will feature a focus on building applications, user 
groups, including the elderly and children or caregivers. This is a warning about the drug. Since 
the research was to explore the needs of the elderly, people with amnesia pills and children are 
concerned in the matter. And applications are also increasing about the introduction of yoga 
postures, more common diseases in the elderly, health records. This application, which has led 
to a satisfaction rating of 30 elderly people with an average overall performance of the 
application on the 4.32 level. 
Keywords: elderly, health, yoga 
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1. บทน า 
 สังคมของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “ ผู้สูงอาย ุ” เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยท่ีต้องได้รับการดูแลและใส่ใจสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ เนื่องจากคนเรา
อายุมากขึ้นสุขภาพร่างกายก็ต้องทรุดโทรมร่วงโรยลงตามวัยมีโรคประจ าตัวและปัญหาสุขภาพที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เริ่ม
เข้ามา ดั้งนั้นการที่ผู้สูงอายุจะมีสุขภาพท่ีดีนั้น แม้ว่าจะทานยาปฏิชีวนะในการบรรเทาหรือรักษาได้ แต่ร่างกายก็ยัง
ต้องการดูแลรักษาสุขภาพที่แข็งแรงควบคู่กันไป อีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจจึงกลายเป็น “โยคะของผู้สูงอายุ”
โดยเฉพาะกระบวนท่าการบริหารร่างกายที่ช่วยท าให้เกิดความผ่อนคลายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้นผู้จัดท าจึงได้จัดท าโครงงานน าเสนอผ่านทางแอพพลิเคชัน ของโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน  
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์.(Android).เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการพัฒนาแอพพลิเคชันกันอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากพกพาสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน อีก
ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการช่วยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองศ์ความรู้ได้ โดยบางครั้งไม่ต้องท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตก็
สามารถเข้าใช้งานได้อีกด้วย ถือได้ว่าระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ มีหลากหลายแอพพลิเคชันให้เลือกดาวน์โหลด
และติดตั้งลงเครื่องกันได้อย่างมากมาย โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น สิ่งที่ส าคัญนี้ยังให้อิสระในการเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ภายนอกได้ง่ายต่อการใช้งาน 
 การบริหารร่างกายโดยใช้โยคะส าหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้โยคะในการออกก าลังกาย จึงต้องอาศัย
เทคโนโลยีมาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจในเรื่องของการออกก าลังกายโดยใช้
โยคะของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ผู้จัดท าจึงได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้มีความแตกต่างจากเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ จึงเน้น
การดูแลสุขภาพให้เหมาะแก่บุคคลที่ใช้งาน ซึ่งประกอบด้วยส่วนของการแนะน าข้อมูลด้านข้อบ่งบอกอาการที่พบ
ใน.10.โรคของผู้สูงอายุ และยังสามารถเพิ่มการแนะน าด้านการเล่นโยคะที่เหมาะกับผู้สูงอายุได้อีกด้วย ในส่วนของ 
แอพพลิเคชันจะออกแบบให้มีสีสันที่สดใสและมีลูกเล่นตัวการ์ตูนน่ารักเหมาะกับการคลายเครียดไปในตัวของ
ผู้ใช้งาน การใช้งานโดยรวมก็จะมีการให้จดบันทึกข้อมูลส่วนตัวโดยสามารถบอกโรคประจ าตัวและดัชนีมวลกายของ
ผู้ใช้งานได้ อีกท้ังยังสามารถให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลของอาการหรือโรคที่เป็นผ่านกล่องค้นหา จุดเด่นที่ส าคัญคือสามารถ
บอกอาการที่บ่งบอกว่าผู้ใช้เป็นโรค.10.โรค ในผู้สูงอายุและอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงส าหรับผู้ใช้เป็นได้และผู้ใช้ยัง
สามารถเพิ่มรายการบันทึกสุขภาพประจ าวันหรือบันทึกการกินยา และที่ส าคัญยังช่วยแจ้งเตือนให้กับผู้ ใช้งานได้อีก
ด้วย ซึ่งผู้จัดท ามีความคาดหวังว่าแอพพลิเคชั่นน้ีจะมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากข้ึน  
  

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป การเสื่อมลงของระบบในร่างกาย
นี้ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิด  นอกจากภาวะทางด้านร่างกายแล้ว ทางด้านจิตใจก็มีผลต่อการ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักเกิดกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกาย ท าให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือ
อาจเกิดจากการที่ต้องอยู่คนเดียวตามล าพัง การเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง ลดปัญหาทางด้าน
สุขภาพต่างๆ ท่ีมักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 10 โรค ได้แก่ 
 1)…โรคกล้ามเนื้อตาอ่อนล้า ตาพร่า ตาลาย ปวดกระบอกตา โรคตาที่ผู้สูงอายุเป็นกันมาก คือ โรคจอ
ประสาทตาเสื่อม โรคต้อกระจก โรคต้อหิน และน้ าวุ้นตาเสื่อม ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และมีอาการที่แตกต่างกัน 
แต่สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคตาเกิดจากความเสื่อม เนื่องจากอายุที่มากขึ้น ท าให้การมองเห็นลดลง 
 2)…โรคขี้หลงขี้ลืม ความจ าเสื่อม อัลไซเมอร์ โรคทางสมอง พบมากในผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง ไขมันใน
เลือดสูง เบาหวาน โรคอ้วน โรคหัวใจ เครียด ขาดการออกก าลังกาย สูบบุหรี่ คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคสมอง 
และการเสื่อมของเซลล์สมองส่วนใหญ่จะพบในคนอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป  
 3)…โรคหูอื้อ หูน้ าหนวก  การที่ผู้สูงอายุมีความสามารถในการรับเสียงแย่ลง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ หูอื้อ หรือหู
ตึงนั่นเอง และเนื่องจากเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในการสื่อสารกับผู้อื่นน้อยลงโดยไม่
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รู้ตัว ญาติของผู้สูงอายุเอง อาจมีปัญหาอื่นตามมาได้ จากการที่ต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานาน ได้แก่ เสียงแหบ 
เจ็บคอ ไอ และระคายคอเรื้อรัง เป็นต้น  
 4)…โรคหัวใจ (หัวใจขาดเลือด ไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจ) โรคหัวใจขาดเลือด สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิด
โรคนี้ มาจากหลอดเลือดหัวใจตีบ ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ พบมากในผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สูบ
บุหรี่ อ้วนลงพุง ขาดการออกก าลังกาย หรือคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ยิ่งท าให้โอกาสเป็นโรคสูงขึ้น 
อาการส าคัญคือ เจ็บแน่นหน้าอกระหว่างราวนม ลิ้นปี่ คล้ายมีอะไรมากดทับ หายใจไม่สะดวก อาจร้าวไปที่คอ 
กราม แขนซ้ายด้านใน และมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น เหง่ือออก ตัวเย็น เย็นศีรษะ หน้ามืด เหนื่อยหอบ นอนราบ
ไม่ได้ ใจสั่น ดังนั้น เมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอก ควรรีบพบแพทย์โดยเร็วท่ีสุด 
 5)…โรคความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงคนปกติจะมีความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตร
ปรอท หากมีค่าความดันมากกว่านี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งโรคนี้ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดง แต่
บางครั้งจะมีอาการใจสั่น ปวดศีรษะ หน้ามืด ตาพร่า ถ้าไม่รักษาตั้งแต่เบื้องต้นอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น อัม
พฤกษ์ ตาบอด ไตวาย หัวใจวาย เป็นต้น 
 6)…โรคมะเร็ง  โรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็ง
ปอด มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปาก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ าเหลืองและมะเร็งผิวหนัง 
 7)…โรคไตวาย ในช่วงแรกมักไม่แสดงอาการ แต่เมื่อไตเริ่มเสื่อมมากขึ้น จะท าหน้าท่ีลดลง เกิดการคั่งของเสีย
มากขึ้น ความผิดปกติและอาการแสดงจะมากขึ้น เช่น อ่อนเพลีย บวม เบื่อง่าย ความดันโลหิตสูง ถ้าเป็นมากใกล้
เป็นไตวายเรื้อรัง จะเพิ่มอาการซีด คันตามตัว เบื่ออาหาร อันจะน าไปสู่การล้างไต ฟอกเลือด และเปลี่ยนไตในที่สุด 
 8)…โรคเบาหวาน เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลท าให้ระดับ
น้ าตาลในกระแสเลือดสูงเกิน ก่อให้เกิดอาการต่างๆ เช่น ปัสสาวะและกระหายน้ าบ่อย ดื่มน้ าในปริมาณมากต่อครั้ง 
อ่อนเพลีย น้ าหนักตัวลดโดยไม่มีสาเหตุ และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น ตาพร่ามัว หรือตาบอด ไตเสื่อม 
ชาตามปลายมือปลายเท้าและอาจติดเชื้อได้ง่าย 
 9)…โรคไขข้ออักเสบ ข้อเสื่อม โรคเกาต์ มักพบในชายสูงอายุมากกว่าหญิง ท าให้เกิดอาการปวดตามข้อชนิด
หนึ่ง เกิดจากมีกรดยูริกสะสมในร่างกายจ านวนมากโดยเฉพาะตามข้อ ซึ่งคนแต่ละวัยมีระดับกรดยูริกในเลือดที่
แตกต่างกัน 
 10)…โรคขัดเบา กระเพาะปัสสาวะอักเสบ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ชายสูงอายุ ส่วนใหญ่เป็นต่อม
ลูกหมากโต จนกรดท่อปัสสาวะท าให้ปัสสาวะล าบาก ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะกลางคืน ปัสสาวะออกไม่หมดท าให้
เหลือบางส่วนไว้ในกระเพาะปัสสาวะ อันเป็นสาเหตุของการติดเช้ือทางเดินปัสสาวะได้ ในผู้หญิงสูงอายุ มักจะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยู่ หรือทางเดินปัสสาวะผิดปกติ 
 ส าหรับการเล่นโยคะ 15 ท่าท่ีเหมาะส าหรับผู้สูงอายุนั้น จะมี ประมาณ 15 ท่าท่ีเหมาะสม ดังน้ี 
  ท่าท่ี 1  ท่าบริหารกล้ามเนื้อใบหนา้และดวงตา 
  ท่าท่ี 2  ท่าบริหารกล้ามเนื้อต้นคอ 
  ท่าท่ี 3  ท่าบริหารไหล ่
  ท่าท่ี 4  ท่าก้มตัว 
  ท่าท่ี 5  ท่ากางแขน 
  ท่าท่ี 6  ท่าบริหารข้อเท้าและข้อเข่า 
  ท่าท่ี 7  ถ้ามือแตะเท้าสลับกัน 
  ท่าท่ี 8  ท่าบริหารข้อเท้า 
  ท่าท่ี 9  ท่าก้มตัว 
  ท่าที่ 10 ยกเท้า 
  ท่าที่ 11 ต้นไม ้
  ท่าที่ 12 วีรบุรุษ 
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  ท่าที่ 13 ยืดส่วนหลัง 
  ท่าที่ 14 บิดตัว 
  ท่าที่ 15 ผ่อนคลาย 
 

3. วิธีการวิจัย 
 ขั้นตอนในการด าเนินการจัดท าการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สามารถสรุปขั้นตอนได้ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
3.1 แผนภาพกระแสข้อมูล 
 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) คือ แบบจ าลองกระบวนการ (Process Model) ประเภทหนึ่ง 
มักน ามาใช้ในการวิเคราะห์ และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับข้อมูล 
ซึ่งเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของข้อมูลจากกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่งโดยไม่อิงเทคโนโลยีการจัดเก็บ
ข้อมูล 
 3.1.1  ขั้นตอนการท างานโดยรวมของแอพพลิเคชัน 
        ในภาพที่ 3-1 จะมีการอธิบายขั้นตอนการงานโดยรวม เมื่อเริ่มโปรแกรมจะเริ่มด้วยหน้าหลักเข้าสู่แอพ
พลิเคชันก็จะให้ผู้ใช้งาน login เลือกประเภทผู้ใช้งาน 2 ประเภทคือ ผู้ใช้งานหลักหรือบุพการีและผู้ใช้งานร่วมหรือ
บุตร ในส่วนของแอพพลิเคชันจะสามารถเลือกรายการได้ดังนี้ 
   1)…บันทึกข้อมูลส่วนตัว คือแสดงหน้าจอหลักเพื่อให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลส่วนตัวของตนเอง เช่น ช่ือ, เพศ, 
แล้วบันทึกข้อมูล เพื่อไปยังหน้าบอกอาการที่ผู้ใช้ 
   2)…บอกอาการตามส่วน คือ เมื่อเข้าสู่หน้านี้ก็จะสามารถเลือกอาการตามสัดส่วนได้อย่างง่ายดาย และ
ยังสามารถมีหมายเหตุบอกว่าอาหารและยาที่ควรหลีกเลี่ยงทาน เมื่อผู้ใช้ได้กรอกโรคประจ าตัวในหน้าบันทึกข้อมูล
ส่วนตัวไป 
   3)…บันทึกสุขภาพ คือ สามารถเลือกอาการที่ผู้ใช้เป็นวันน้ี.โดยสามารถเลือกได้หลายอาการต่อครั้งแล้ว
ก็สามารถบันทึกอาการในแต่ละวันได้ โดยมีรายละเอียดของยาที่สามารถรักษาอาการนั้น ๆ ได้  
        4)…การแจ้งเตือนการกินยา คือ การแสดงอาการที่ผู้ใช้เลือกสามรถบันทึกการกินยา โดยมีรายละเอียด
ของข้อบ่งใช้ การบันทึกการรับประทานยาครั้งล่ะกี่เม็ด ก่อนอาหารหรือหลังอาหาร ในช่วงเวลา เช้า, กลางวัน, เย็น 
และยังมีการแจ้งเตือนการกินยาไปยังผู้ใช้ร่วม เช่น บุตร ได้ บันทึกสุขภาพของผู้ใช้ในแต่ละวันได้ 
        5)…โยคะเพื่อผู้สูงอายุ คือ การเลือกท่าโยคะที่เหมาะกับผู้สูงอายุทั้งหมด 15 ท่า โดยมีรูปประกอบ
พร้อมวีดีโอและรายละเอียดของกระบวนท่าโยคะ 
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ภาพที่ 1  แสดงการท างานโดยรวมของแอพพลิเคชัน 

 
3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
      เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินแอพพลิเคชันใช้ 5 ระดับ (Rating Scale) ดังนี ้
  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี 
  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
      จากที่ได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผู้จัดท าได้ท าการออกแบบแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ( Android ) ให้สามารถเข้าใช้งานได้จากหน้าหลัก ซึ่งภายในหน้าหลักจะประกอบไป
ด้วยปุ่มลิงค์ไปสู่หน้าเนื้อหาอ่ืน ๆ ดังนี้  
 1. หน้าจอแสดงไอคอนของแอพพลิเคชัน Hotpital Room 
 2. หน้าโหลดเข้าสู่แอพพลเิคชัน 
 3. หน้า Login เข้าใช้งาน 
 4. หน้าสมัครสมาชิก 
  1)  หน้าแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลไม่ครบ 
  2)  หน้าแจ้งเตือนการเลือกข้อมลูผู้ใช้ไม่ครบ 
  3)  หน้าแจ้งเตือนการกรอกยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน 
  4)  หน้ายืนยันข้อมูลของผู้ใช้งาน 
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 5. หน้าแสดงเมนูท้ังหมดของแอพพลิเคชัน 
 6. หน้าจอหลักเมนูโยคะ 
  1)  หน้าจอเลือกเมนูโยคะทั้ง 15 กระบวนท่า 
  2)  หน้าจอแสดงรูปภาพประกอบและรายละเอียดของกระบวนท่าโยคะ 
  3)  หน้าจอแสดงวีดโีอโยคะ 
 7. หน้าจอเมนูหลักของสัดส่วนของร่างกาย 
  1)  หน้าจอแสดงโรคที่เกี่ยวกับศีรษะ 
  2)  หน้าจอแสดงรายละเอียดอาการและสาเหตุของโรคขี้หลงขี้ลืม 
 8. หน้าจอแสดงเมนูหลักหน้าบันทกึการกินยา 
  1)  หน้าแจ้งเตือนการกรอกข้อมูลการกินยาไม่ครบ 

  2)  หน้าจอการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้ไม่ได้เลือกเวลาการกินยา 
  3)  หน้าจอการแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้งานไม่ได้เลือกเวลาก่อนหรือหลังอาหาร 
 9. หน้าจอแสดงเมนูหลักหน้าบันทึกสุขภาพ 
   1)  หน้าจอแสดงการบันทึกสุขภาพเมื่อมีอาการ 
      10.  สรุปการประเมิน 

 

 
ภาพที่ 2  ภาพรวมแอพพลิเคชัน 

 
 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้แอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ
โดยผู้ใช้ตอบแบบสอบถามจ านวน 30 คน ได้น าข้อมูลมาสรุปผลการประเมินได้ดังตารางที่ 1 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย
ประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชัน เท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับดี  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
รายการประเมิน    SD ระดับ 

ด้านความสวยงามในการออกแบบ 
     1. สีสันภายในแอพพลิเคชัน 4.47 0.59 ด ี
     2. มีการจัดประเภทของเนื้อห้ามีความน่าสนใจ 4.39 0.49 ด ี
     3. การออกแบบอินเตอร์เฟสสวยงาม 4.42 0.52 ด ี
     4. ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.27 0.58 ด ี

ค่าเฉลี่ยด้านความสวยงามในการออกแบบ 4.39 ด ี
ด้านข้อมูลของแอพพลิเคชัน 
     1. กลุ่มประเภทของแอพพลิเคชันตรงต่อความต้องการ 4.29 0.71 ด ี
     2. ข้อมูลของแอพพลิเคชันสามารถตอบสนองความเข้าใจผู้ใช้แอพพลิเคชันได ้ 4.32 0.35 ด ี
     3. การจัดประเภทของข้อมูลท าให้ค้นหาได้ง่าย 4.48 0.55 ด ี

ค่าเฉลี่ยด้านข้อมลูของแอพพลิเคชัน 4.36 ด ี
ด้านการท างานของระบบงานแอพพลิเคชัน 
     1. ความเร็วในการใช้งานของแอพพลิเคชัน 4.41 0.57 ด ี
     2. สามารถเข้าถึงข้อมลูภายในแอพพลิเคชันได้ง่าย 4.11 0.61 ด ี
     3. การจัดรูปแบบภายในแอพพลิเคชันง่ายต่อการใช้งาน 4.22 0.54 ด ี
     4. ความพึงพอใจต่อการใช้งานโดยรวม 4.15 0.66 ด ี

ค่าเฉลี่ยด้านการท างานของระบบงานแอพพลิเคชัน 4.22 ด ี
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวมของแอพพลิเคชัน 4.32 ด ี
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากการวิจัย “การพัฒนาแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ” สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยมีลักษณะของการใช้งานของโปรแกรมจะเป็นเมนูมาให้เลือก
ลักษณะการใช้งาน ทั้งการแนะน าท่าโยคะ ,ข้อมูลโรคที่พบในผู้สูงอายุ,บันทึกและแจ้งเตือนการทานยา, บันทึก
สุขภาพ แล้วแต่ความต้องการที่จะรู้รายละเอียดอะไรให้เลือกหัวข้อนั้นโดยการกดไปที่เมนูนั้น ซึ่งหากใช้ไฟล์รูปภาพ
ที่มีขนาดใหญ่เกินไป อาจท าให้แอปพลิเคชันเกิดข้อผิดพลาด จึงท าให้แอปพลิเคชันหยุด และในการทดสอบแอป
พลิเคชัน โปรแกรมจ าลองอุปกรณ์แท็บเล็ต ( Emulator ) ไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอได้ ส่วนข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ควรเพิ่มเนื้อหาและควรเพิ่มเสียงค าพูดภายในแอปพลิเคชันให้มีระดับเสียงท่ีดังข้ึน 
 

ค าขอบคุณ 
งานวิจัยนี้ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี 
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 http://androidthai.in.th/conternt-android/239-install-android-studio-windows-7.html  
( วันท่ีสืบค้น 5 กันยายน 2559 ) 

 

 
  

https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8.aspx?keyword=%e0%b8%93%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2+%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a8&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%98%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A2.aspx?keyword=%e0%b8%9e%e0%b8%87%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%a8%e0%b8%98%e0%b8%a3+%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%a2&search=author
https://www.se-ed.com/product-search/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C.aspx?keyword=%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2+%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c&search=author
http://developer.android.com/guide/topics/graphics/drawable-animation.html
http://androidthai.in.th/conternt-android/239-install-android-studio-windows-7.html
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บทคัดย่อ 
การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นปัญหาส าคัญที่หลายประเทศต่างประสบปัญหา เกิดขึ้นจากการเพิ่มของ

ประชากรในประเทศ เกิดการท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม ผู้พัฒนาเห็นความส าคัญจึงพัฒนาแอพ
พลิเคชันเพื่อการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์เพิ่มช่องทางให้ส าหรับเด็กในช่วง
อายุ 5-7 ปี ใช้สื่อเข้ามาช่วยให้เกิดการตระหนักและ ปลูกฝังในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในสังคมให้รู้จักวิธีการ
ก าจัดขยะมูลฝอยแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง น าไปปฎิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกวิธี มีเนื้อหาใน
การศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นสื่อหรือแนวทางในการให้ความรู้ คือนิทานแอนิเมชัน แบบฝึกหัด ค าศัพท์ ในเรื่องการ
คัดแยกขยะมูลฝอย 

การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิจัยและพัฒนาสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอย เพื่อหาประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จ านวน 23 คน ซึ่งได้
จากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ค่าสถิติ t sigผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี หลังเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบทักษะได้คะแนน
เฉลี่ย 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ 15.91 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.00 
ค าส าคัญ: แอนดรอยด,์คัดแยกขยะมูลฝอยม,นิทาน,แบบฝึกหัด,ค าศัพท์ 

 
ABSTRACT 

Sorting waste is a major problem, a problem caused by the increase of population in the 
country, the destruction of natural resources in the development of environmental importance, 
therefore, to develop applications on the operating system of Android to add the channel. the 
children range in age from 5-7 years of media to help raise awareness about waste segregation 
and disposal of solid waste and solve problems correctly and to perform on a daily basis. And 
media education. Animation is storytelling vocabulary in sorting waste. 

Research media applications on the operating system Android on the separation of solid 
waste for the performance of children aged 5-7 years, the number 23 was used in the research. 
Media applications on the Android operating system and achievement test data analysis to learn 
the average standard deviation and statistics. The average score for children ages 5-7 years after 

mailto:Sangarun.phukkad@gmail.com
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learning the skill test averaged 23.83 points and 4.34 points more than the standard deviation of 
the average prior learning 15.91 points and a standard deviation of 4.52 points, which was the 
first class. And after learning differences are statistically significant. 
Keywords: Android, Story, Training, Terminology, and Waste Segregation 

 
บทน า 

การคัดแยกขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับโลกที่หลาย ๆ ประเทศ ต่างประสบปัญหาเนื่องจาก
ประชากรเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ บนโลกนั้นเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ปัญหาที่พบนั้นทั้งปัญหา
การท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อม และ ปัญหามลพิษที่เกิดจากการอุสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน 
และ สารเคมีอันตราย ซึ่งล้วนแต่ เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้ เช่น การท าลายมลพิษ ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การท าลายสิ่งแวดล้อม ในหลาย ๆ ประเทศ จึงมีการคิดค้นหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้น้อยลง สิ่ง
แรกที่ควร--ตระหนักถึง คือ การปลูกฝังให้รู้จักการพัฒนาสังคมโดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ รอบตัวเรานั่นก็คือ การคัดแยก
ขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ท่ีส่งผลก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อนท้ังที่ท าลายต่อทรัพยากรต่าง ๆ ทางธรรมชาติการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประสบปัญหาเหล่านี้ เนื่องจากประชากรในประเทศไทยไม่มี
วินัยในตนเองในการปฏิบัติในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การไม่ใส่ใจในการทิ้งขยะให้ถูกวิธี และ ในการ
ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ ที่เป็นปัญหาที่ยากต่อการย่อยสลายหรือการก าจัดเพราะขยะบางประเภทต้องใช้
เวลานานกว่าจะย่อยสลาย ประชากรยังขาดความเข้าใจท่ีถูกต้อง และ ถูกวิธีในการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ล้วนแต่ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการคัด
แยกขยะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น และ คิดค้นหาวิธีในการแก้ไขปัญหา เพื่อความเข้าใจที่ดี และ ในความถูกต้องถูกวิธีใน
การรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยการส่งเสริมรณรงค์ การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่เป็น
สื่อกลางในการรับรู้ข่าวสาร เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต บนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยในความ
สะดวกสบายของประชาชน ดังนั้นในการปลูกฝัง จูงใจให้ประชาชนหันมาสนใจหรือใส่ใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
เพราะให้รู้เข้าใจในการลดหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ การท าลายทรัพยากรทางธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจึงน า
ประเด็นหลักของปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอย เช่น การรีไซเคิลขยะ ประโยชน์ในการต่อยอด
ของขยะให้มีคุณค่า และ มีมูลค่าได้ หรือในรูปแบบของเกมเพื่อสร้างเสริมทักษะความรู้ความสามารถให้เป็นเรื่องที่
สนุก และ น่าสนใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถในการช่วยลดหรือแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อยแต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่
ใส่ใจ และ ความสนใจ ไม่ตระหนักปัญหานี้เท่าท่ีควรจึงได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชันเพ่ือให้เป็นสื่อกลางเพื่อลดปัญหา
ให้สภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ ทั้งในน้ า ในอากาศ และในดิน ซึ่งเป็นผลเสียของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นๆให้มีความ
หน้าอยู่อาศัย 

จากการส ารวจทางผู้พัฒนาได้มองเห็นถึงในเรื่องของการคัดแยกขยะมูลฝอย ทางผู้พัฒนาจึงจัดท าแอพ
พลิเคชันบนแอนดรอยน์เพราะด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นสามารถเป็นสื่อกลางการเรียนรู้หรือ
เป็นสื่อให้ความรู้ความคิดเพื่อปลูกฝังมนุษย์ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย จาก แอพพลิเคชันบนแอนดรอยน์
แนวความคิดทางด้านการพัฒนาสังคมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงปัญหาความส าคัญ และประโยชน์ในการคัด
แยกขยะมูลฝอยเพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นบนโลกเกิดจากฝีมือมนุษย์ดังน้ันจึงพัฒนาโลกให้น่าอยู่
ไม่มากก็น้อยอยู่ต่อไป 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย [1] 
ขยะมูลฝอย คือ ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ 

โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเช้ือจากโรงพยาบาล กากสารเคมี 
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สารเคมีก าจัดแมลง กากน้ ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งก าเนิดของเสียที่ ส าคัญ ได้แก่ ชุมชน 
โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้าน
ตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม คือ 

อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
น้ าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าท าให้เกิดภาวะ

มลพิษทางน้ า 
แหล่งพาหะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะน า

โรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
เหตุร าคาญ และความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

 
ตารางที่ 1 ระยะเวลาที่ขยะแต่ละชนิดย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ชนิดของขยะ ระยะเวลาย่อยสลาย 
เศษกระดาษ 2-5 เดือน 
เปลือกสม้ 6 เดือน 
ถ้วยกระดาษเคลือบ 5 ปี 
ก้นกรองบุหรี ่ 12 ปี 
รองเท้าหนัง 25-40 ปี 
กระป๋องอะลูมเีนียม 80-100 ปี 
ถุงพลาสติก 450 ปี 
โฟม ไม่ย่อยสลายควรหลีกเลี่ยงการใช้ 
 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยอันตราย คือ ของเสียที่มีส่วนประกอบหรือเจือปนด้วยวัตถุอันตราย ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ระบุว่ามี 10 ประเภท ได้แก่ วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ 
และวัตถุเบอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุทีก่อให้เกิดการระคายเคือง และวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดอาจ
ท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม 

ปัญหามลพิษจากของเสียอันตราย ท่ีส าคัญซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีดังนี้ 
1) ของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สารเคมี เศษวัตถุดิบ เศษผลิตภัณฑ์ น้ าเสีย 

อากาศเสีย  
2) ของเสียอันตรายจากสถานพยาบาล ได้แก่ มูลฝอยติดเช้ือ เศษช้ินส่วนอวัยวะต่าง ๆ เศษ

เนื้อเยื่อ สารกัมมันตรังสี ซากสัตว์ทดลองและสิ่งขับถ่ายหรือของเหลวจากร่างกายผู้ป่วย 
3) ของเสียอันตรายจากบ้านเรือน เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ได้แก่ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่

รถยนต์ น้ ายาท าความสะอาด เครื่องสุขภัณฑ์ หลอดฟลูออกเรสเซนต์ สารเคมี ก าจัดแมลง 
4) ของเสียอันตรายจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ประเภทสารเคมี ก าจัด

ศัตรูพืช 
วิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ก่อนจะทิ้งขยะ หยุดคิดสักนิดว่าเราจะสามารถลดปริมาณขยะ และน าขยะ

กลับมาใช้ประโยชน์ได้ไหมมีแนวคิดอยู่ 7R คือ 
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1) REFUSE การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็น
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษอ่ืน ๆ 

2) REFILL การเลือกใช้สินค้าชนิดเติมซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์น้อยชิ้นกว่า ขยะก็น้อย 
3) RETURN การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิตได้ เช่น ขวดเครื่องดื่ม

ประเภทต่าง ๆ 
4) REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
5) REUSE การน าบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงกอบแก๊ป 
6) RECYCLE การแยกขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บ และส่งแปรรูป เช่น บรรจุ

ภัณฑ์ พลาสติก แก้ว กระป๋องเครื่องดื่มต่าง ๆ 
7) REDUCE การลดการบริโภค และหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งของเครื่องใช้ต่าง 

ๆ 
 
 

ทิ้งขยะในท่ีที่จัดไว้ให้ ควรมีการคัดแยกขยะ 
1) มูลฝอยทั่วไป หมายความว่า มูลฝอยที่ย่อยสลายได้ยากหรืออาจจะย่อยสลายได้เองตาม

ธรรมชาติ แต่ไม่คุ้มกับต้นทุนในการน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น 
กล่องบรรจุนมพร้อมดื่ม โฟม ซองหรือถุงพลาสติกส าหรับบรรจุอาหารด้วยวิธีสุญญากาศ ซองหรือถุงพลาสติก
ส าหรับบรรจุเครื่องอุปโภคด้วยวิธีรีดความร้อน เป็นต้น 

ภาพที่ 1 ตราสัญญาลักษณ์ของขยะมูลฝอยท่ัวไป 
 

2) มูลฝอยย่อยสลาย หมายความว่า มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถน ามา
หมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ ซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ เป็นต้นแต่ไม่รวมถึงซากหรือเศษ
ของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ 

ภาพที่ 2 ตราสัญญาลักษณ์ของขยะมูลฝอยย่อยสลาย 
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3) มูลฝอยที่ยังใช้ได้ (รีไซเคิล) หมายความว่า มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาท าเป็นผลิตภัณฑ์ได้
ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น เศษเหล็ก แก้ว พลาสติก กระดาษ เป็นต้น 

ภาพที่ 3 ตราสัญญาลักษณ์ของขยะมูลฝอยรีไซเคิล 
 

4) มูลฝอยอันตราย หมายความว่า มูลฝอยที่ปนเปื้อน หรือมีส่วนประกอบของวัตถุดังต่อไปนี้ 
วัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุออกไซด์และวัตถุเบอร์ออกไซด์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืชหรือทรัพย์ เช่น หลอดฟลูออเรส
เซนต์ ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะท่ีใช้บรรจุสารก าจัดแมลงหรือวัชพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุ
สหีรือสารเคมี เป็นต้น 

ภาพที่ 4 ตราสัญญาลักษณ์ของขยะมูลฝอยอันตราย 
 

ผลกระทบของขยะมูลฝอย คือ ปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยสร้างความร าคาญให้แก่ชุมชนพักอาศัย 
แหล่งน้ าเน่าเสียจากการที่ขยะมูลฝอยมีอินทรีย์สารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ เป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สัตว์น้ า รวมทั้งผลเสียในด้านการใช้แหล่งน้ าเพื่อการนันทนาการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เช้ือโรคและสัตว์น าโรคต่างๆ 
เช่น หนู แมลงวัน เป็นต้น การก าจัดมูลฝอยท่ีไม่ถูกหลักวิชาการจะสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้ที่อาศัยข้างเคียง 
รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ท าให้ชุมชนขาดความสะอาด สวยงามและเป็น
ระเบียบ และไม่น่าอยู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น ชุมชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บขนและก าจัดขยะ มูลฝอย 
ค่าชดเชยความเสียหายในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และค่ารักษาพยาบาลหากประชาชนได้รับโรคภัยไข้เจ็บจากพิษของ
ขยะมูลฝอย 

การลดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
1) การลดปริมาณขยะมูลฝอย คือ การลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีต้องเริ่มต้นที่การคัดแยก

ขยะมูลฝอยก่อนท้ิง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ท าให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูง สามารถน าไป Reused-Recycle 
ได้ง่าย รวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน าไปก าจัดมีปริมาณน้อยลงด้วย ซึ่งการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ 
แหล่งก าเนิดนั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละชุมชน เช่น ครัวเรือน ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ส านักงาน 
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บริษัท สถานท่ีราชการต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งปริมาณ และลักษณะสมบัติขยะมูลฝอยที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้การคัด
แยกขยะมูลฝอยสามารถด าเนินการได้ 4 ทางเลือก คือ 

-ทางเลือกที่ 1 การคัดแยกขยะมูลฝอยทุกประเภทและทุกชนิด 
-ทางเลือกที่ 2 การคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท (Four cans) 
-ทางเลือกที่ 3 การคัดแยกขยะสด ขยะแห้ง และ ขยะอันตราย (Three cans) 
-ทางเลือกที่ 4 การคัดแยกขยะสดและขยะแห้ง (Two cans) 

2) การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ คือ การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มี
อยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 5 แนวทางหลัก ๆ คือ 

-การน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Material Recovery) เป็นการน ามูล
ฝอยที่สามารถคัดแยกได้กลับมาใช่ใหม่ โดยจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการแปรรูปใหม่ (Recycle) หรือแปรรูป 
(Reuse) ก็ได้ 

-การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงาน (Energy Recovery) เป็นการน าขยะมูลฝอยที่
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์ 

-การน าขยะมูลฝอยจ าพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบ
อาหารไปเลี้ยงสัตว์ 

-การน าขยะมูลฝอยไปปรับสภาพให้มีประโยชน์ต่อการบ ารุงรักษาดิน เช่น การน าขยะ
มูลฝอยสดหรือเศษอาหารมาหมักท าปุ๋ย 

-การน าขยะมูลฝอยปรับปรุงพื้นที่โดยน าขยะมูลฝอยมาก าจัดโดยวิธีฝังกลบอย่างถูก
หลักวิชาการ (Sanitary landfill) จะได้พื้นท่ีส าหรับใช้ปลูกพืช สร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เป็นต้น 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ด าเนินการตามรูปแบบแบบแผนการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Design) โดยใช้แบบ 

แผนการทดลองกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลัง (One-Group Pretest-Posttest Design)  
ประชากร เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี  
กลุ่มตัวอย่าง เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จ านวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มเลือก 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1) ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอย ส าหรับเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี 

2) ตัวแปลตาม คือ ผลที่เกิดหลังจากการใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ได้แก่  

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปีที่เรียนรู้จากสื่อแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย  

-ประเมินผลความสามารถการเรียนรู้ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปีที่มีต่อการเรียนรู้จากสื่อ
แอพพลิเคชนับนระบบปฏิบตัิการแอนดรอย เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1) สื่อแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เนื้อหาเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
2) คู่มือการใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้มีลักษณะ

เป็น แบบทดสอบเลือกตอบค าตอบท่ีถูกต้องเพียงค าตอบเดียว จ านวน 10 ข้อ 
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4) แบบประเมินความรู้ความสามารถของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนรู้การใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เรื่อง
การคัดแยกขยะมูลฝอย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) ติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อขออนุญาตด าเนินการวิจัย จากนั้นประสานงานกับ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อออกหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
2) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ไปทดสอบกับเด็ก

ช่วงอายุ 5-7 ปีที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่าง ก่อนท่ีจะเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการ
คัดแยกขยะมูลฝอย และเก็บรวบรวมคะแนนของกลุ่มตัวอย่างไว้ 

3) ด าเนินการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอย 

4) หลักจากการท าแบบทดสอบความรู้ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปีแล้วให้ท าแบบประเมินวัด
ผลสัมฤทธ์ิการทดสอบเป็น แบบทดสอบหลังการเรียนรู้โดยเป็นแบบทดสอบฉบับเดิม 

5) น าแบบประเมินวัดผลสัมฤทธิ์การทดสอบให้ผู้วิจัยด าเนินการประเมินเพื่อหาความรู้ที่ได้ที่มี
ต่อการใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ผลการประเมินความเหมาะสมของสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ แสดงผลการวิเคราะห์ ข้อมูล 
2) วิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการท าแบบทดสอบการเรียนรู้ โดยใช้สื่อแอพพลิเคชั นบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน โดย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และแสดงผลข้อมูล 

 
 

ตารางที ่2 สรุปผลการประเมินในทุกด้านของการพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอย ของผู้วิจัย 

รายการ ความพึงพอใจ 
ด้านสื่อการเรียนรู ้ ด ี
ด้านแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิก่อนเรยีน พอใช้ 
ด้านแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิหลังเรยีน ดีมาก 
 
ตารางที ่3 สรุปผลการประเมินคะแนนก่อนเรียนรู้และคะแนนหลังเรียนรู้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จ านวน 23 คน 

รายการ 
คะแนนรวม 
ก่อนเรียน 

คะแนนรวม 
หลังเรียน 

คะแนนเฉลีย่ 
ก่อนเรียน 

คะแนนเฉลีย่ 
หลังเรียน 

ด้านแบบทดสอบวดัสัมฤทธ์ิ 
ก่อนเรียนรู้และหลังเรยีนรู ้จ านวน 23 คน 

366 548 15.91 23.83 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนก่อนเรียนรูม้ีคะแนนเฉลี่ย 15.91 คะแนน โดยคะแนนอยูร่หว่าง 5 ถึง 24 
คะแนน ส่วนตะแนนหลังเรียนรูม้คีะแนนแฉลี่ย 23.83 คะแนน โดยคะแนนอยู่ระหว่าง 16 ถึง 30 คะแนน 
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ตารางที ่4 เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนรู้สื่อแอพพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จ านวน 23 คน 

ก่อนเรียนรู ้ หลังเรียนรู ้ t sig 
คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.88 0.00 

15.91 4.52 23.83 4.34   
 

 จากตารางที่ 4 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี หลังเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบทดสอบได้คะแนน
เฉลี่ย 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกวา่คะแนนเฉลี่ยของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี ก่อน
เรียนรู้ 15.91 คะแนน ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนรู้และหลังเรยีนรู้แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดับ 0.00 

ภาพที่ 5 ภาพรวมของแอพพลิเคชัน 
ผลการวิจัย 

แอพพลิคชันเพื่อการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ส าหรับเด็กช่วงอายุ 
5-7 ปี เนื้อหาภายในแอพพลิเคชันสามารถแนะน าเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและ บอกแนวทางการแก้ไขปัญหา 
วิธีการก าจัดขยะมูลฝอยได้ถูกต้องและ ถูกวิธี ภายในแอพพลิเคชันยังมีเนื้อหาเพื่มเติมในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์จาก
สิ่งของเหลือใช้มาท าให้เกิดประโยชน์และ ยังมีนิทานแอนิเมชันในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย การท าแบบทดสอบ
ฝึกทักษะ ค าศัพท์น่ารู้ทั้ง 3 ภาษา เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ที่ยังสามารถฟังการออกเสียงได้ทั้ง 3 
ภาษาอีกด้วย 

และได้ท าการวิจัยแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ในรูปแบบการท าแบบทดสอบความรู้ที่ได้
จากแอพพลิเคชันจากเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี โดยการสุ่มตัวตัวอย่างมา 23 คน ให้ท าแบบทดสอบความรู้ในการใช้แอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ก่อเรียนรู้และ หลังเรียนรู้ น าผลที่ได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ 
หลังเรียน มาท าการประเมินวัดผลสัมฤทธ์ิโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  

การท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในภาพรวมในการตอบค าถามอยู่ในระดับการพอใช้ทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี มีการ
ตอบค าถามผิดในเรื่องของประเภทขยะมูลฝอยและ สัญลักษณ์ของประเภทขยะมูลฝอย ค าศัพท์ 
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การท าแบบทดสอบหลังเรียนรู้แอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขยะมลฝอย
ในภาพรวมในการตอบค าถามอยู่ในระดับดีมากในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี มีการ
ตอบค าถามได้ถูกต้องในเรื่องของประเภทขยะมูลฝอยและ สัญลักษ์ของประเภทขยะมูลฝอย ค าศัพท์  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประสิทธิภาพของสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับดีมากเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือระดับดีมาก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีและหลังเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดก์ับเกณฑ์ที่ก าหนดไวค้ือระดับดมีาก ผลรวมที่ได้อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเท่ากัน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

สรุปผลการวิจัย พบว่าคะแนนเฉลี่ยของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี หลังเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบทักษะได้คะแนน
เฉลี่ย 23.83 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.34 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนรู้ 15.91 คะแนน ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.52 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมรนนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.00 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการท าแบบทดสอบของเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี ในแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัดแยกขขยะมูลฝอย ระหว่างก่อนเรียนรู้และ หลังเรียนรู้ ผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์จากแบบทดสอบปรากฏว่าเด็กช่วงอายุ 5-7 ปี จ านวน 23 คน โดยการสุ่มตัวเลือกมามีการท า
แบบทดสอบได้ดีจากการท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ในแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอนด์ ในเรื่องของ
ประเภทขยะมูลฝอย สัญลักษณ์ประเภทขยะมูลฝอย ค าศัพท์ ที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้แอพพลิเคชันเพื่อ
การส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา จึงท าให้ทราบว่าแอพพลิเคชันเพื่อการส่งเสริม
รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย เด็กช่วงอายุ 5-7 ปี มีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เนื้อหาภายในแอพพลิเคชันท าให้เด็กช่วง
อายุ 5-7 ปี มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจากความรู้เดิมและ สามารถเพิ่มความรู้ในเรื่องการคัดขยะมูลฝอย
ได้ถูกต้องถูกวิธี สามารถน าไปปฏิบัติตนเองในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย จึงท าให้ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันหรือผู้วิจัย
ท างานได้ตรงจุดประสงค์ของผลที่คาดหวังไว้เป็นอย่างดี 

ข้อเสนอแนะทั้วไป จากผลการศึกษาท่ีพบว่าสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่องการคัด
แยกขยะมูลฝอยที่ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันสร้างขึ้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเรียนรู้มีผลสัมฤธิ์ทางการปฏิบัติตนตาม
แบบสื่อเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ดูแลเด็กที่สนใจแอพพลิเคชันและ ต้องการน าสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงมีความจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญต่อสิ่งน้ี 

 
ข้อเสนอแนะผู้ดูแลเด็ก  

1) ผู้ดูแลเด็กสามารถใช้สื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และ แนว
ทางการปฏิบัติตนตามแบบสื่อเป็นอย่างมากผู้ดูแลเด็กสามารถน าสื่อแอพพลิเคชันมาจัดกิจกรรรมในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อมสามารถน าไปร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยได้อีกด้วยหรือใช้สื่อน้ีเป็นเครื่องมือใน
การซ่อมเสริมด้านการพัฒนาความรู้การเรียนรู้ในเรื่องหลักการท างานของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แต่ผู้ดูแลต้อง
คอยก ากับอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เด็กบรรลุตามจุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

2) ผู้ดูแลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชันบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์อย่างถ่องแท้โดยพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอและพยายามออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาให้มากท่ีสุดเพื่อท าให้การเรียนรู้ประสบความส าเร็จสูงสุด 
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3) ผู้ดูแลจะต้องสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของเด็กโดยจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับท า 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กเกิดความเรียนรู้จากการท ากิจกรรมและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วย
ตนเองให้มากท่ีสุดให้เด็กมีโอกาสบูรณาการความรู้การเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเด็ก เด็กจะต้องให้ความร่วมมือในการศึกษาเรียนรู้และท ากิจกรรมตามที่ระบุไว้ในสื่อแอพ
พลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จึงจะท าให้การเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดป์ระสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายเด็กสามารถเรียนรู้จากสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้
ได้ด้วยตนเองโดยมีผู้ดูแลคอยให้ค าแนะน าบางประการเท่าน้ันดังน้ันเด็กที่มีความสนใจพัฒนาความสามารถด้านการ
เรียนรู้ก็สามารถน าสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยนี้ไปศึกษาได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่น าเสนอไว้
ในสื่อแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ไปขยายผลใช้กับการเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ และระดับช่วงอายุอื่นๆ เพื่อเป็น
การศึกษาถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแอพพลิเคช่ันบนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ที่มีต่อทักษะ
การใช้ โปรแกรมอย่างแท้จริง ควรมีการน าเสนอภาษาในรูปแบบหลากหลายของภาษาเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาของ
ผู้เรียนรู้ต่อไป ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลเพื่อใช้เทคนิคการสอนหรือการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อแอพพลิเค
ชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดไ์ปพร้อมกับการพัฒนาตัวบทเรียน 
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การค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สดุโดยใช้  Google API ส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว 
Finding the shortest path using the Google API for attractions. 

นิติยา ผาเงิน1*, นพดล สถานนิคกุล1, ฑิฆัมพร ทรัพย์สอน1, กฤตณัฐ  หมั่นกิจการ1, กรมวุฒิ  นงนุช1 
Nitiya Phangeon1*, Noppadol Tikumpornsapson1, Kittanat Mankitjakarn1 ,Krommavut Nongnuch1 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดโดยใช้ Google API โดยท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับการค้นหาสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีก าหนดโดยใช้หาระยะทางสั่นท่ีสุด ซึ้งทฤษฎีที่สามารถค้นหาสถานท่ีโดยใช้ 
Google API การเจาะจงสถานท่ีนีค้ือช่องทางการเช่ือมต่อ ช่องทางการเชื่อมต่อ ช่องทางหนึ่งที่จะเชื่อมต่อกับ
เว็บไซตผ์ู้ให้บริการ API จากท่ีอื่น เป็นตัวกลางที่ท าให้โปรแกรมประยุกต์เช่ือมต่อกับโปรแกรมประยุกต์อื่น หรือเช่ือม
การท างานเข้ากับระบบปฏิบตัิการและจะใช้เทคนิคการหาเส้นทางแบบสั้นที่สุด (Shortest Path Routing) 
ข้อก าหนดต่างๆท าให้การค านวณหาที่โอกาสจะไดเ้ส้นทางส าหรับผลงานวิจัยท่ีได้ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เกิดผลการกระท า และการแสดง loop ในการท างานท่ีใกล้เคียงที่สดุอย่างชัดเจน เพื่อค านวณหาระยะทางที่เกิดขึ้น
ในระยะใกลเ้คียงที่สดุ และใช้ระยะทางในการเดินทางน้อยที่สดุ โดยใช้อัลกอริทึมในการหาเส้นทางแบบสั้นที่สุด ( 
Shortest Path Routing ) 
ค าส าคญั: Google API  การหาเสน้ทางแบบสั้นที่สุด 
 
Abstract 
 This research aims to analyze the search shortest path using the Google API research on 
finding sights set on finding the shortest distance. Theory that can search a specific location using 
Google API, this place is a channel connection. Channel Connect One way to connect to a service 
provider from another is an API that allows applications to connect to other applications. Or to 
work with the operating system and is used to find the shortest path. Make regulations 
determining the chance to get directions for research to be made aware of the factors that cause 
actions, and the effect loop to run closest well. To calculate distance that closest place in 
stages. The distance to travel as little as possible. The algorithm for finding the shortest path. 
Keywords: Google API Shortest Path Routing 
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1.บทน า 
 การค้นหาเส้นทางโดยใช้ Google Maps API นั้นเป็นบริการของ Google อีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถน า
ข้อมูลของ Google Maps ที่ทางบริษัท Google ให้บริการน ามาพฒันา เพื่อใช้กับงานของผู้พัฒนาโดย API 
(Application Programming Interface) ช่วยให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันแลกเปลีย่นและพัฒนาข้อมูลตา่งๆ โดยการ
ส่งข้อมูลเข้าไปเพื่อประมวลผล โดยใช้งานบริการ API จะก าหนดขอบเขตในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของ  API 
สามารถแบ่งออกมาได้หลายรูปแบบ พร้อมท้ังช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์หรือแอบพลิเคช่ัน ท าได้ง่ายและรวดเร็ว 
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 ผู้พัฒนาจึงได้ใช้บริการของ Google Maps API มาพัฒนา โดยใช้การหาเส้นทางบนแผนท่ี ท่ีสั้นท่ีสดุ ( 
Shortest Path Routing ) ในการเดินทางให้มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา ในการเดินทางไปสถานที่
ท่องเที่ยว เพราะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหากรรมทีส่รา้งมูลค่า และรายได้ให้ประเทศ 
 
2.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นักพัฒนาไดน้ าเสนอระบบเครือข่ายโลจสิติกสข์ึ้นโดยประยุกตใชเทคโนโลยี Google Maps API โดยระบบแบ่งเป็น
โมดลูสอบถามข้อมลู สามารถสอบถามข้อมูลเกีย่วกับรถบรรทุก คลังสินค้าช่วยให้สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสม
ได้ โมดูลน าทางช่วยใหคนขับรถสามารถทราบเสนทางจากจุดเริม่ตน้ไปยังจุดสิ้นสดุได้ โมดลูตดิตาม ชวยให้ทราบว่า
สินค้าที่ต้องการใกลจ้ะมาถึง โดยจะทราบต าแหนงของรถบรรทุกไดแ้บบ real-time และโมดูลแสดงจดุอ้างอิง เพื่อ
ใหสามารถทราบที่ตั้งของบริษัท สถานท่ี จอดรถส าหรับรถบรรทุก คลังสินค้ายอยต่างๆ และข้อมูลจุดอา้งอิงอื่นๆ ได้
ตามต้องการ[2]  
Hofstede และ Fioreze [3] ได้พัฒนาระบบ SURF map เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตดิตามความหนาแน่นของ
การจราจรบนเครือข่าย เพื่อใหผจูัดการเครือข่ายสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครอืข่ายได้ อย่าง
เหมาะสม โดยระบบนี้สามารถใหข้้อมูลในเชิงภูมิศาสตรไ์ดเ้ปนการเพิ่มมุมมองอีกหนึ่งมุมมองใหก้ับข้อมูลโดยใช้ 
Google Maps API ซึ่งมีความสามารถในการขยายไดห้ลายระดับ 
 สารัตถ [4] ไดพัฒนาระบบท่ีน าเอาข้อมูลสถานท่ีราชการและสถานที่เอกชน รวมถึงสถานท่ีทองเที่ยว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่มาน าเสนอข้อมูลในรูปแบบเชิงแผนที่โดยใช้ Google Maps ในการน าเสนอข้อมูลโดย
สามารถแสดงแผนท่ีแบบย่อขยาย สามารถน าข้อมลูเชิงบรรยายเข้าไปจัดเก็บในฐานข้อมูลโดยผ่านหนา้จอ ของ
ระบบได้ สามารถแสดงรายละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบของสถานท่ีได้ 
API (Application Programming Interface) เป็นลักษณะการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใหบ้ริการ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทยีบการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุแล้ว เหมือนกับเป็นอินเตอร์เฟสของคลาสต่างๆ ซึ่งผูใ้หบ้ริการจะมีไลบรารี่
หรือคลาสเพื่อใหบ้ริการ โดยการเรียกใช้ผ่านอินเตอรเ์ฟสที่จัดไว้ให้ แสดงดังรูปที่ 1 
 
  
รูปที่ 1. แสดงการเช่ือมต่อกับ API ของ Google 
จะเห็นได้ว่า Google Maps API สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานใหเกิดประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ไดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
3.ขั้นตอนการเตรียมข้อมลู 
การคัดเลือกข้อมูลเพื่อจะให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษาในเรื่อง การค้นหาเส้นทางที่สั้นทีสุ่ดโดยใช้  Google Maps 
API ส าหรับสถานท่ีท่องเที่ยว มีขั้นตอนดังน้ี  
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาเส้นทาง โดยใช้ Google Maps API 
เป็นส่วนส าคัญที่ใช้ในการเช่ือมต่อกับ Google เพื่อเรียกอ่านข้อมูลทางภูมิศาสตรซ์ึ่งเปนบริการที่ Google จัดเตรียม
ไว้ให้โดยจะอิมพลเีม็นตด์วยภาษา JavaScript และรับส่งขอมูลดวยภาษา XML ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ จากรูปที่ 2 จะอธิบายถึงการท างานกับ Google API โดยในการเรยีกดูแผนท่ีแต่ละครั้งจ าเปนตองมีการระบุ 
Google Map API Key ตามที่ไดลงทะเบียนไวก้ับ Google เพื่อแจง ความต้องการขอใช Google Maps API เพื่อ
ท าการประมวลผลจากนั้น Google ก็จะส่งข้อมลูแผนที่กลับมาเพื่อแสดงขอมูลแผนท่ีใหกับผู้ที่ร้องขอ  
 
  
รูปที่ 2. แสดงการท างานกับ Google API 
การรวบรวมข้อมูล 
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 ข้อมูลปฐมภมูิ (Primary Data) วัดในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นต้นแบบในการน าเสนอ
ประวัติของสถานท่ี การสรุปผลของข้อมูล ตามแนวคิดการคิดวเิคราะห์การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive 
reasoning) ซึ่ง เป็นกระบวนการใช้เหตุผล โดยสรุปแหล่งข้อมลูต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดย การบรูณาการศาสตร์ทางด้านการรับรูร้ะยะไกลร่วมกับศาสตรด์้านสังคม โดย
ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google Earth เพื่อให้ได้มาซึ่งเรื่องความเป็นมาของสถานท่ี  
 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) ประกอบด้วย ช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว จังหวัด ภาพ ค าบรรยาย 
แหล่งข้อมูล ต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยว และเรื่องเล่าหรืออัตลักษณ์และวิถี ชีวิตชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว จากนั้นน า
ข้อมูลที่ไดม้าเช่ือมโยงตาราง (Joins) เพื่อเพ่ิมรายละเอียดของเขตขอ้มูลชุด ใหม่ โดยใช้เขตข้อมูลร่วม (Common 
filed) ที่มีค่าเหมือนกันเป็นตัวเชื่อมโยง ใช้ช่ือสถานท่ีและระยะทางเป็น ตัวเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกัน 
 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อสามารถประมวลผลและให้สารสนเทศในรูปแบบของ 
ฐานข้อมูล โดยผู้พัฒนาได้ใช้ภาษา Java ที่ต้องพัฒนาให้เป็นในรูปแบบ Mobile Application ของ Android 
ร่วมกับแผนท่ี Google Maps API จาก Google ใน การพัฒนาระบบ โดยผลลัพธ์ทีไ่ด้จะเป็นประเภทแอพพลิเคชั่น
ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชั่นน้ีจะใช้ความสามารถของ โครงสร้างภาษา XML ในการพัฒนาระบบ และเช่ือมต่อข้อมูล
แผนที่ภูมิศาสตร ์
การออกแบบและจดัท าแอพพลิเคช่ัน 
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Google Map Services เพื่อบูรณาการข้อมูลการท่องเที่ยววัดในพ้ืนท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรซ์ึ่งได้ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบแอพพลเิคชัน่ โดยแบ่ง
การท างานออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และส่วนของการประมวลผล ดังนี้ ในส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 
(Graphic User Interface) จะประกอบด้วย 3 เมนูคือ 1.ค้นหาวัดในอ าเภอเมืองนนทบุรี จะเน้นการน าเสนอข้อมูล
ต าแหน่งสถานท่ี แสดงสัญลักษณอ์้างอิงพิกัดผ่าน Google Maps API เมื่อคลิกเลือกสัญลักษณ์(Icon) จะแสดงช่ือ
และภาพของสถานท่ี และสามารถคลิกปุ่ม 2.ค้นหา 9 วัดโดยอัตโนมตัิ แสดงแผนทีต่ าแหน่งท่ีผู้ใช้งานอยู่ และ
ต าแหน่งของวัดที่ใกล้ที่สุด พร้อมทั้งเส้นทางและรายละเอียดของสถานท่ีนั้น ส่วนของการประมวลผลเป็นการ
ให้บริการแผนท่ี (Web Map Services: WMS) มีหน้าที่สนับสนุนในการร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้บริการ (Client) เป็น
การรับค าร้องจากผู้ใช้และจัดส่งข้อมูลยังผู้ใช้ผ่าน Google Maps API ในการแสดงข้อมูล โดยใช้ GeoServer เป็น
ตัวแม่ข่ายซึ่งจะท าหนา้ที่ในการน าข้อมูลในรูปของ Shape file จัดเก็บไว้ใน Data Stores ผ่านส่วนตดิต่อผู้ใช้งาน 
(Application-based user interface) ของระบบ การพัฒนาระบบ และเช่ือมต่อข้อมลูแผนทีภู่มิศาสตร์ และการ
ปัก หมุดสถานท่ีท่องเที่ยวโดยการสร้างสญัลักษณ์อ้างอิงพิกัดจากค่าละติจดู (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) 
บน แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมบน Google Maps API แสดงป๊อบอัพแสดงรูปภาพสถานท่ีท่องเที่ยวของผู้มาเยือน 
การแสดงผลส่วนน้ีจะเชื่อมโยงกับหน้าแสดงรายละเอียดของสถานท่ีประวัติของสถานท่ี และ แผนที่ท้ังหมดของ
อ าเภอเมืองนนทบุร ี
 
 
 
 
 
4. ผลการวิจยั 
ภาพรวมโปรแกรม 
 โปรแกรมที่เขียนขึ้นจัดท าในรปูแบบแอพพลิเคชั่น โดยแบ่งเป็น 3 เมนู ดังนี้ 1.ค้นหาวัดในอ าเภอเมือง
นนทบุรี 2.ค้นหา 9 วัดโดยอัตโนมตัิ 3.แผนที่ท้ังหมดของอ าเภอเมืองนนทบุรี ดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 ภาพเมนูการท างานของแอพพลิเคชั่น ค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยว 9 วัดในอ าเภอเมืองนนทบุรี 
 เนื่องจากสามารถก าหนดและสามารถบอกต าแหน่งของสถานท่ีท่องเที่ยวได้อย่างชัดโดยผา่น Google 
Map ในแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะใช้ Google Maps Api เป็นตัวกลางการสื่อสารโดยการดึงข้อมูล
ละติจดู และ ลองติจูด ท่ีเก็บไว้ในฐานข้อมูลแบบ SQLite น ามาประมวลผลและสามารถไปสถานท่ีท่องเที่ยวท่ี
ก าหนดไว้น ามาแสดงผลดังรูปที่ 4 
 
  
รูปที่ 4 ภาพเมนูการท างานของ google maps น าทาง 
5.สรุป 
 การพัฒนาแอพพลิเคช่ันโดยอาศัยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ 
ของข้อมูล โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลของสถานท่ีท่องเที่ยว พร้อมท้ังมีระบุคต าแหน่งท่ีตั้งของ
แหล่งท่องเที่ยว เผยแพร่แอพพลเิคช่ันเพื่อเพิ่มช่องทางให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวกขึ้น แม้ว่ากรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท าฐานข้อมูลแหลง่ท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต (กรมการท่องเที่ยว, 2554) รวมทั้งสิ้น 4,776 แหล่ง พร้อมทั้งแสดงต าแหน่งสถานท่ีท่องเที่ยว ภาพ 
และ เนื้อหาของแหล่ง เช่นเดียวกับแอพพลิเคชั่นแผนท่ีระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
(กอง การท่องเที่ยว ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว, 2557) และมีความคล้ายคลึงกับงานวิจยัของ สุรางค์
รัตน์ เชาว์ โคกสูงและจักรกฤษณ์ เสน่ห์ (2554) ได้พัฒนาระบบบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะน าก าาหนดการ
ท่องเที่ยวในเขต พ้ืนท่ีภาคเหนือ แสดงข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบภาพ ข้อความ เสียง และแอนิเมชัน่(Animation) 
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้น เป็นเพียงข้อมลูทั่วไป ไมไ่ด้บ่งบอกถึงเรื่องเล่าหรืออัตลักษณ์และวิถีชีวิตชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว 
อีกท้ังภาพถ่ายเป็น เพียงรูปภาพทัว่ไปของสถานท่ีนั้น ไม่มีการอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนท่ีเพิ่งเปิด ใหม ่งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจและความดึงดูด
มากขึ้น โดยการใช้รูปแบบการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดจาก Google Maps API และได้น าเสนอในรูปแบบการบูรณา
การ ข้อมูลต าแหน่งทางภูมิศาสตรส์ถานท่ี ร่วมกับการศึกษาวิจัยรวบรวม และกลั่นกรองข้อมูลทตุิยภมูิ (Secondary 
Data) เหล่านั้น ก่อนเผยแพรค่วามรู้สูส่าธารณะ และการศึกษาวิจัยโดยใช้ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เชิงลึก 
เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ สถานท่ีท่องเที่ยวของอ าเภอเมืองนนทบุรี บนพ้ืน
ฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ (Data Reliability) มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวรับรู้เรื่องเล่าหรืออัตลักษณ์ ในสถานที่ท่องเที่ยวและ
สะท้อน ดังนั้นผู้ที่สนใจท้ัง ภาครัฐและเอกชนสามารถน าข้อมลูเหลา่นี้ไปสู่การวางรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบบูรณาการอย่างยั่งยนืต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพือการสร้างกฏการตัดสินใจส าหรับน าไปใช้ในการท าระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงตาม
ระดับน้ าตาลส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานและระดับความดันโลหิตส าหรับผู้เป็นโรคความดันโลหิตได้ เพื่อแจ้งเตือน
ระดับน้ าตาลในเลือดและแจ้งเตือนระดับความดันโลหิต ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเอง ในการวิจัยท าการศึกษาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับค่าระดับน้ าตาลและความดันโลหิตของผู้ป่วยท่ีจ าเป็นต้องพบแพทย์โดยข้อมูลค่าต่างๆเหล่านั้น น ามา
วิเคราะห์หากฏการตัดสินใจ โดยอาศัย Decision tree  และ Decision table ในการสร้างกฏการตัดสินใจ เมื่อน า
กฎการตัดสินใจที่ได้ไปประเมินกับผู้เชี่ยวชาญ ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ 10 ท่าน พบวา 
มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.14 ดังนั้นกฏทีไ่ด้ จากการสร้างโดยอาศัย 
Decision tree  หรือ Decision table  มีคาความพึงพอใจในระดับปานกลาง และสามารถน าไปประยุกตใชงานใน
การพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดันโลหิตได  
 
ค าส าคัญ : เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ระดับน้ าตาล , ระดับความดันโลหิต ,  แผนผังการตัดสินใจ 
 
 

ABSTRACT 
 

 The propose of the research is to creating rules of decision to inform the risking of the sugar 
level of the Diabetics and blood pressure of the Hypertension to take care of themselves. The 
research is about sugar level and blood pressure of the patient that need to see the Doctor by 
can use all the information to make the decision by use the Decision tree or Decision table. The 
specialist  evaluate rules of the decision. The result pf the evaluate by 10   specialists found that 
the average of satisfaction value is 3.65 and standard deviation is 0.14 . So, The result by use the 
Decision tree or Decision table has the satisfaction in the middle level and can apply to develop 
warning system to the Diabetics and Hypertension. 

 

https://dict.longdo.com/search/Diabetics
https://dict.longdo.com/search/specialist
https://dict.longdo.com/search/specialist
https://dict.longdo.com/search/central%20value
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1.บทน า 
  
 เบาหวานและความดันโลหิตเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาดและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากมาย จากการที่
ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ และไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ ส าหรับประเทศไทย
พบผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่จ านวนมาก ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
ครอบครัวเป็นอย่างมาก การที่จะให้ความรู้และสนับสนุนส าหรับผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิต สามารถจัดการ
เบาหวานและความดันโลหิตด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการดูแลรักษาและควบคุมเบาหวานและความดนัโลหติ 
[1] 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงน า Decision tree  และ Decision table มาช่วยในการตัดสินใจส าหรับระบบแจ้งเตือนผู้
เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดันโลหิต โดยจะใช้ Decision tree  และ Decision table ช่วยในการสร้างกฎ
การตัดสินใจในการพบแพทย์หรือการแจ้งเตือนตามช่วงระดับ (สูง,ปกติ,ต่ า) ของผู้ใช้งานได้ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถมี
เครื่องมือท่ีเป็นตัวช่วยในการแจ้งเตือนระดับน้ าตาลและผู้เป็นความดันโลหิตด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
คาดว่างานวิจัยนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเป็นตัวช่วยการแจ้งเตือนของผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดัน
โลหิต และมีส่วนช่วยในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้เป็นเบาหวานที่อยู่ในความดูแลที่จะน าไปสู่การมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

2.เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 ตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) เปน การจ าแนกประเภทขอมูลซึ่งมีลักษณะเหมือน โครงสรางตนไม ที่มี
โหนดแสดงถึงคุณลักษณะของ ขอมูล (Attribute) แตละโหนดจะมีกิ่งเพื่อแสดงผลใน การทดสอบของขอมูล และลิฟ
โหนด (Leaf  Node) แสดงถึงประเภทของขอมูลที่ก าหนดไว ซึ่งตนไม ตัดสินใจสามารถสรางกฎไดงาย และเลือก
เฉพาะ คุณลักษณะของขอมูล (Attribute) ที่ส าคัญในการสราง โมเดล [2] 
 ตารางตัดสินใจ (Decision table) วิธีการตัดสินใจแบบตารางเป็นตารางแบบ 2 มิติ โดยที่แถวตั้งด้านซ้ายเป็น
เงื่อนไข และแถวนอนเป็นรายละเอียดของเงื่อนไขและผลของการตัดสินใจ เงื่อนไขก็คือ สิ่งที่มีค่าเปลี่ยนแปลงได้ [3]  
 เบาหวาน โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ าตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน  
เมื่อน้ าตาลไม่ได้ถูกใช้จึงท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปรกติ  ในปัจจุบันหลายประเทศใช้เกณฑ์ระดับ
น้ าตาลที่ >126 มก./ดล.  โดยมีข้อแม้ว่าเป็นค่าของน้ าตาลในน้ าเลือดหลังจากอดอาหารมาอย่างน้อย 8 ชม. แล้ว  
แต่ถ้าบังเอิญท่านไม่ได้อดอาหารมาก่อน  แต่ต้องการตรวจเลยโดยไม่อยากกลับมาใหม่ในวันรุ่งนี้  ก็จะสามารถเจาะ
เลือดได้เลยโดยใช้ค่า 200มก./ดล.เป็นเกณฑ์  [4] 
 ความดันโลหิต หรือ ความดันเลือด (Blood pressure) คือ ความดันในหลอดเลือดเมื่อหัว ใจบีบตัวสูบฉีด
เลือดเข้าสู่หลอดเลือด ซึ่งเรียกว่า ความดันโลหิตซีสโตลิค (Systolic blood pressure) และเมื่อหัวใจพักคลายตัว 
ซึ่งเรียกว่า ความดันโลหิตไดแอสโตลิค (Diastolic blood pressure) ดังนั้น การรายงานผลความดันโลหิต จึง
ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัวเสมอ โดยจะบันทึกความดันซีสโตลิกเป็นตัวแรก หรือ ตัวบน ส่วนความดันไดแอสโตลิกจะ
บันทึกเป็นตัวตาม หรือ ตัวล่าง เช่น วัดความดันโลหิตได้ 120/80 [5] 
งานวิจัยท่ีใช้ Decision Tree  
 วีณา คงพิษ และ จรัญ แสนราช (2558)  การวิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน 
รายวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล และใช้ต้นไม้การตัดสินใจ
ในว่าผู้เรียนท่ีมีพฤตกิรรมการเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อท าการสร้างตัวแบบจ าลองส าหรับการตัดสินใจ
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ในการจัดกลุ่มผู้เรียนที่มีพฤตกิรรมการเข้าเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรียน และทันต่อเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว [6] 
 

3.วิธีการวิจัย 
 

1.การศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้า ข้อมูลระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานและระดับความดัน
โลหิตของผู้เป็นความดันโลหิตผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานและ
ระดับความดันโลหิตของผู้เป็นความดันโลหิตโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการเก็บข้อมูลระดับน้ าตาลและระดับ
ความดันโลหิต ในระดับที่สูง,ปกติและต่ า เพื่อน ามาใช้ในการสร้างกฏการตัดสินใจส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้
เป็นโรคความดันโลหิต 
2.การวิเคราะหแ์ละออกแบบ 
 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้เง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นโรคเบาหวาน มาแบ่งตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงระดับน้ าตาล (สูง,ปกติ,ต่ า) โดยแสดง
ค่าระดับน้ าตาล [7]  ในตารางที ่1   
 

เง่ือนไขของแต่ละช่วงระดับน  าตาล 
การตรวจวัดค่าน  าตาลในเลือด ค่าน  าตาลในเลือด แสดงการแจ้งเตือน 

หลังรับประทานอาหารได้ 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล > 140 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดสูง 
หลังรับประทานอาหารได้ 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล < 80 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดต่ า 
หลังรับประทานอาหารได้ 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล 80-140 แจ้งเตือนแสดงค่าน้ าตาลในเลือดปกติ 
หลังรับประทานอาหารไม่ถึง 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล > 160 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดสูง 
หลังรับประทานอาหารไม่ถึง 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล < 100 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดต่ า 
หลังรับประทานอาหารไม่ถึง 2 ช่ัวโมง  ค่าน้ าตาล 100-160 แจ้งเตือนแสดงค่าน้ าตาลในเลือดปกติ 
ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล > 120 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดสูง 
ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล < 80 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดต่ า 
ก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล 80-120 แจ้งเตือนแสดงค่าน้ าตาลในเลือดปกติ 
ก่อนรับประทานอาหารไม่ถึง  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล > 120 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดสูง 
ก่อนรับประทานอาหารไม่ถึง  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล < 80 แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าน้ าตาลในเลือดต่ า 
ก่อนรับประทานอาหารไม่ถึง  8 ช่ัวโมง ค่าน้ าตาล 80-120 แจ้งเตือนแสดงค่าน้ าตาลในเลือดปกติ 
 

ตารางที่ 1  เงื่อนไขของแต่ละช่วงระดับน้ าตาล 
 

 และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้เง่ือนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับระดับความดันโลหิตของผู้เป็นโรคความดัน
โลหิตมาแบ่งตามเงื่อนไขของแต่ละช่วงระดับความดันโลหิต (สูง,ปกติ,ต่ า) โดยแสดงค่าระดับความดันโลหิต [8]  ใน
ตารางที ่2 
 

เง่ือนไขของแต่ละช่วงระดับความดันโลหิต 
การตรวจวัดค่าความดันโลหิต ค่าความดันโลหิต แสดงการแจ้งเตือน 

วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน >180/ 
 ความดันล่าง >110 

แจ้งเตือนพบแพทย์ทันที ค่าความดันโลหิต
ระดับอันตราย 
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วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน >160/ 
 ความดันล่าง >100 

แจ้งเตือนพบแพทย์ภายใน 1 เดือน ค่าความ
ดันโลหิตระดับสูง และ อันตราย 

วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน >140/ 
 ความดันล่าง >90 

แจ้งเตือนพบแพทย์ ค่าความดันโลหิตระดับ
ระดับสูงมาก 

วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน >120/ 
 ความดันล่าง >80 

แจ้งเตือนปรึกษาแพทย์ ค่าความดันโลหิต
ระดับระดับค่อนข้างสูง 

วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน <90 / 
 ความดันล่าง < 60 

แจ้งเตือนพบแพทย์ทันที ค่าความดันโลหิต
ระดับต่ ามาก 

วัดขณะนั่งพักอย่างน้อย 15 นาที  ความดันบน 120/ 
 ความดันล่าง 80 

แจ้งเตือนแสดงค่าความดันโลหิตปกติ 

 
ตารางท่ี 2  เงื่อนไขของแต่ละช่วงระดับความดันโลหติ 

3.การสร้างกฏการตัดสินใจโดยอาศัยเทคนิค Decision tree และ Decision table 
 จากการรวบรวมข้อมูลระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์และ
ออกแบบ แล้วน ามาสร้างเป็น Decision tree  ดังภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที่ 1 Decision tree  การตดัสินใจแบบต้นไม้เพื่อแจ้งเตือนตามช่วงระดับน้ าตาล  

 
 และน ามาสร้างเป็น Decision table ซึ่งสามารถน าไปสร้างเป็นกฏการตัดสินใจส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวาน 
ช่วยในการสร้างกฎการตัดสินใจในการพบแพทย์หรือการแจ้งเตือนตามช่วงระดับน้ าตาล (สูง,ปกติ,ต่ า) ของผู้ใช้งาน 
ตัวอย่างดังแสดงในตารางที่ 3 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Conditions                     

รับประทานอาหาร Y Y Y Y Y N N N N N 
หลังอาหาร 2 ช่ัวโมง Y Y Y N N N N N N N 
ก่อนอาหาร 8 ช่ัวโมง N N N N N Y Y N N N 

ค่าน้ าตาล > 140 Y N N N N N N N N N 
ค่าน้ าตาล > 160 N N N Y N N N N N N 
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ค่าน้ าตาล > 120 N N N N N Y N Y N N 
ค่าน้ าตาล < 80 N Y N N N N Y N Y N 

ค่าน้ าตาล < 100 N N N N Y N N N N N 
Actions                     

แจ้งเตือนพบแพทย์ X X   X X X X X X   
แสดงค่าปกต ิ     X             X 

แสดงค่าสูง X     X   X   X     
แสดงค่าต่ า   X     X   X   X   

 
ตารางที่ 3  Decision table แจ้งเตือนตามช่วงระดับน้ าตาล 

 
จากการรวบรวมข้อมูลระดับความดันโลหิตของผู้เป็นความดันโลหิตและน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์

และออกแบบ แล้วน ามาสร้างเป็น Decision tree  ดังภาพท่ี 2   
 

 
  

ภาพที่ 2 Decision tree  การตดัสินใจแบบต้นไม้เพื่อแจ้งเตือนตามช่วงความดันโลหติ 
 

 และน ามาสร้างเป็น Decision table ซึ่งสามารถน าไปสร้างเป็นกฏการตัดสินใจส าหรับผู้เป็นโรคความดัน
โลหิต ช่วยในการสร้างกฎการตัดสินใจในการพบแพทย์หรือการแจ้งเตือนตามช่วงระดับความดันโลหิต (สูง,ปกติ,ต่ า) 
ของผู้ใช้งาน ตัวอย่างดังแสดงในตารางที ่4 
 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Conditions                         
นั่งพัก 15 นาที Y Y Y Y Y Y N N N N N N 
ความดันบน >180/ ความดันล่าง >110 Y N N N N N Y N N N N N 
ความดันบน >160/ ความดันล่าง >100 N Y N N N N N Y N N N N 
ความดันบน >140/ ความดันล่าง > 90 N N Y N N N N N Y N N N 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

445 

ความดันบน >120/ ความดันล่าง > 80 N N N Y N N N N N Y N N 
ความดันบน <90 / ความดันล่าง < 60 N N N N Y N N N N N Y N 

Actions                         
แจ้งเตือนพบแพทย์ทันที X       X   X       Y   

แจ้งเตือนพบแพทย์ภายใน 1 เดือน   X           X         
แจ้งเตือนพบแพทย ์     X           X       

แจ้งเตือนปรึกษาแพทย ์       X           X     
แสดงค่าระดับอันตราย X           X           

แสดงค่าระดับสูง และ อันตราย   X           X         
แสดงค่าระดับสูงมาก     X           X       

แสดงค่าระดับค่อนข้างสูง       X           X     
แสดงค่าระดับต่ ามาก         X           X   

แสดงค่าระดับปกต ิ           X           X 

 
ตารางที่ 4  Decision table การตัดสินใจแบบตารางแบบ 2 มิติ เพือ่แจ้งเตือนตามช่วงความดันโลหติ 

 
4.ผลการวิเคราะห์ 
 น ากฏการตัดสินใจส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดันโลหิต โดยใช้ Decision tree และ 
Decision table ไปท าแบบส ารวจจากผู้เช่ียวชาญ  มีคาความพึงพอใจในระดับปานกลาง และสามารถน าไปประ
ยุกตใชงานในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดันโลหิตได  

 
4.ผลการวิจัย 

 
จากผลการวิจัยเมื่อได้กฏการตัดสินใจแล้วจึงน ากฏไปประเมินจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 10 ท่าน ผลที่ได้จากการ
ประเมินความพึงพอใจ พบวา มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 3.65 และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.14 แสดง
รายละเอียด ในตารางที่ 5  
 

ประเด็นความพึงพอใจ  S.D ควาหมาย 

1. ความครบถ้วนของข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห ์ 3.9 0.74 ปานกลาง 

2. ความถูกต้องของข้อมูลที่วิเคราะห ์ 3.9 0.74 ปานกลาง 

3. ความสามารถในการช่วยในการตัดสินใจ 3.5 0.53 ปานกลาง 
4. ความถูกต้องของกฏการตัดสินใจ 3.3 0.48 ปานกลาง 

โดยรวม 3.65 0.14 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 

5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
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 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากฏการตัดสินใจส าหรับผู้เป็นโรคเบาหวานและผู้เป็นโรคความดันโลหิต โดยใช้ 
Decision tree และ Decision table อยู่ในระดับดี  และได้น ากฏไปใช้ในการพัฒนาระบบในการแจ้งเตือนพบ
แพทย ์หรือการแจ้งเตือนตามช่วงระดับ ( สูง,ปกติ,ต่ า ) ของผู้ใช้งาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองเป็น
ระบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เป็นเบาหวานและผู้เป็นความดันโลหิต ช่วยให้ผู้เป็นเบาหวานและผู้เป็นความดันโลหิต
สามารถจัดการตนเอง เพื่อควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดและระดับความดันโลหิตได้ดีขึ้น ช่วยลดภาวะแทรกซ้อน ลด
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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บทคัดย่อ 

    ในงานวิจัยนี้ ศึกษาเกี่ยวกับ Digital Signage ป้ายประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่เพื่อทดแทนการ
ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อแบบเก่า เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ที่สิ้นเปลืองทรัพยากร สิ้นเปลืองเวลา ในส่วนการท างาน Digital 
Signage มีเครื่องผู้ให้บริการ server และเครื่องผู้ใช้บริการ client เช่ือมต่อกัน มี sever ที่มี Web application 
Xibo ที่เป็น open source ในการบริหารจัดการตัวระบบ และส่วนของ client เป็นส่วนท่ีใช้ในการแสดง Output 
โดยมี บอร์ดRaspberry เป็นตัวรับข้อมูลและแสดง Output ผ่านจอ LED และ LED Touch screen โดยด้มีการ
ทดสอบน าอุปกรณ์ติดตั้งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี และทดสอบการใช้งาน 
พบว่า ตัวระบบ Digital Signage มีความเสถียรคงที่ ทั้งนี้อาจมีปัญหาเนื่องจากองค์ประกอบภายนอก เช่น 
Internet และสถานท่ี   
ค าส าคัญ: Digital Signage, open source, Web application Xibo 

 
ABSTRACT 

 In this research, we learn about the digital signage Public Relations new format to 
replace the Public Relations, such as print media that cause a waste of human resources time in 
the working digital signage is the system server and client has a sever the web application xibo 
open source in the management of the system and the part of the client is used to display the 
output. With a raspberry board is the information and displays the output through the LED 
display LED and the touch screen by we have to test the device installed in the University of 
Rajamangala campuses Suvarnabhumi Nonthaburi and trial use found that the system digital 
signage is stable fixed there may be a problem because the external components such as the 
internet and the place. 
Keywords: Digital Signage, open source, Web application Xibo 
 

1. บทน า 
เนื่องจากการใช้สื่อประชาสัมพันธ์มีความจ าเป็นต่อการเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และโฆษณาต่างๆ ส่วนใหญ่

จะเห็นการใช้กระดาษ ป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งก่อให้เกิดความสิน้เปลืองของต้นทุนอีกทั้งยังมีข้อจ ากัดในการ
เผยแพร่ข้อมลู และยังมสีื่อประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบหนึ่ง คือ ป้ายดจิิตอลที่มีความทันสมยัแต่มรีาคาคอ่นข้างสูง 
ระบบการจัดการที่มีข้อจ ากัดเรื่องการบริหารจัดการนอกพ้ืนท่ี และไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยตรงเพราะตัว
อุปกรณ์ไม่สามารถรองรับระบบทัชสกรีนได ้

ทางผู้จัดท าจึงได้จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่ คือ ฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอลซึ่งมีการ
ประยุกต์ใช้ Raspberry Pi เพื่อท่ีน ามาเป็นตัวจดัการบริหาร ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการท างานของ 
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ฮารด์แวร์ป้ายดิจิตอล โดยมีการเพิ่มการใช้ระบบทัชสกรีนเพื่อโตต้อบกับผู้ใช้งาน และพัฒนาระบบท าให้สามารถ
บริหารจดัการอุปกรณร์ะบบฮารด์แวร์ป้ายดิจติอลให้ท างานสะดวกมากข้ึน 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 โครงงานเรื่องฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอล ได้ค้นคว้ารวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ระบบ Digital Signage เป็นเทคโนโลยีที่สามารถน าไปใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้ในทุกองค์กรและทุกสถานที่ที่มี
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าถึงได้ นอกจากนี้ ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในส่วนของการจัดพิมพ์เอกสาร 
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งวัสดุที่ใช้ส่วนมากไม่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ระบบการท างานของฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอล โดยทั่วไปเรียกว่า Digital Signage คือ สื่อประชาสัมพันธ์ทาง
จอภาพรูปแบบใหม่ ที่น ามาแทนป้ายประกาศ  สามารถแสดงข้อมูล สินค้า และ บริการที่เป็นภาพนิ่ง หรือ 
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น สามารถบริหารจัดการผ่านทางระบบเครือข่าย ได้ สามารถแบ่ง
การท างานเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของServer และ Client 
  2.1 Server เป็นส่วนการรวบรวมจัดเก็บและรับส่งข้อมูล รวมถึง Content ต่างๆ ซึ่งระบบจะ
ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูล (Database System) ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ บนระบบปฏิบัติการ Linux ได้เลือกใช้เป็น Ubuntu เป็น
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการ Server เพราะมีการท างานที่รวดเร็ว และเป็น Open Source ใช้งานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งServer ต้องมี Apache, PHP, MySQL และ PHP Myadmin เป็นองค์ประกอบการท างาน 
และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน Virtual Private Network (VPN) เพื่อให้การท างานของระบบสามารถท างานได้จาก
ภายนอกเครือข่าย อีกทั้งยังมีตัว Virtual Network Computing (VNC) เป็นตัวรีโมทการท างานของตัว Client มี
การน ามาประยุกต์ใช้ในการแสดง Output โดยทั้งหมดนี้มี Web Application เป็นตัวจัดการะบบท้ังหมด  
 Xibo คือ Digital Signage ที่เป็น Open Source สามารถปรับปรุงแก้ไข ตัวโปรแกรมได้ สามารถใช้ได้ทั้ง 
Windows, Mac, Linux และใช้ได้ฟรี ลักษณะการท างานที่เป็นระบบ Server-Client โดยมี Webserverเป็น
อินเตอร์เฟสกลางโดยมี client เป็น Media Player ในการจัดการแสดง output 

 
ภาพที ่1 ภาพแสดงตัวอย่างการบริหารระบบอินเตอร์เฟสกลางโดยมี client เป็น Display แสดง output 

 
2.2 Client หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่ร้องขอ บริการ

ไฟล์ข้อมูลจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ ในส่วนการท างานของ Client ในระบบฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอลได้มีการน าบอร์ดรา
สเบอรี่พาย มาเป็น client มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้  

2.2.1 บอร์ดราสเบอรี่พาย เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วที่มีขนาดเพียงเท่ากับบัตรเครดิต ที่ส าคัญ
ราสเบอร์รี่พายนี้มีราคาที่ถูก เมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปปกติ ท างานได้เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกอย่าง
โดยสามารถต่อบอร์ดราสเบอรี่พาย นี้เข้ากับจอคอมพิวเตอร์หรือจอทีวีที่รองรับ HDMI นอกจากต่อจอแสดงผลแล้ว 
ก็ต้องต่ออุปกรณ์รับข้อมูล raspberry pi นี้ก็สามารถรองรับเมาส์และคีย์บอร์ดผ่าน USB port ปกติ เพราะฉะนั้น
สามารถน าเมาส์และคีย์บอร์ดที่มีอยู่แล้วมาต่อได้เลย ส่วนระบบจ่ายไฟของราสเบอร์รี่พาย เพียงเสียบสาย Mini 
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USB ที่ใช้ชาร์จมือถือและอุปกรณ์อื่นๆ อยู่ทุกวันเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเข้ากับหัวชาร์จไฟมือถือ โดยรับไฟ 5 โวลต์
จาก USB แล้วใช้วงจรแหล่งจ่ายบนบอร์ดไฟสร้างแรงดัน 3.3, 2.5 และ 1.8 โวลต์ขึ้นใช้งาน 

ในครั้งนี้ได้น า Raspberry pi มาประยุกต์ใช้กับระบบ Digital Signage เป็น media player ในการแสดง 
output บนจอ LED Touch screen และ จอ LED ปกติ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ภาพแสดงลักษณะบอร์ดบอร์ดราสเบอรี่พาย 
  

 3. วิธีการวิจัย 
 การทดสอบหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ได้ด าเนินการทดสอบ โดยด าเนินการจัดท าตามวิธีการด าเนินงานที่ได้
วางแผนไว้ สามารถใช้งานได้ดังต่อไปนี้ 

3.1 แผนภาพโดยรวมการท างานของบอร์ดบอร์ดราสเบอรี่พาย และระบบ Digital Signage 
แผนภาพน่ีแสดงหลักการท างานของระบบ Digital Signage โดยบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ Admin, Server และ 
Client  
 

 
 

ภาพที่ 3  แผนภาพโดยรวมการท างานของบอร์ดบอร์ดราสเบอรี่พายและระบบ Digital Signage 
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3.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล Level 1 (Data Flow Diagram)     

  

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพการไหลของข้อมูล Level 1 (Data Flow Diagram) 
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3.3 ทดสอบในส่วนของจอแสดงผลแบบทัชสกรีนผ่านบอรด์ราสเบอรี่พาย 
 

 
ภาพที ่5  จอแสดงผลแบบทัชสกรีนผ่านบอรด์ราสเบอรี่พาย 

 

 
ภาพที่ 6 การเช่ือมต่อระหว่างบอร์ดราสเบอรี่พาย กับจอทัชสกรีนผา่น 

 
3.4 ทดสอบในส่วนของจอแสดงผลแบบ LED ผ่านบอร์ดราสเบอรี่พาย 
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ภาพที่ 7 การเช่ือมต่อระหว่างบอร์ดราสเบอรี่พาย กับจอ LED ผ่านพอร์ต HDMI 

 
ผลการวิจัย 

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของ ระบบฮาร์ดแวร์ป้ายดจิิตอลพบว่าการระบบการท างานประสิทธิภาพ
ทั้งด้านระบบบรหิารจดัการ และดา้นอุปกรณส์ามารถรองรับการแสดงสื่อในรูปแบบต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี ผู้ใช้งาน
สามารถจัด content ก าหนดตัวอปุกรณ์ที่ใช้ในการแสดง Output ได้ด้วยตนเองท าให้มีความสะดวกในการใช้งาน
และเป็นไปตามขอบเขตที่ต้องการ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอลหลังจากที่ได้ทดลองติดตั้งอุปกรณ์และ
เช่ือมต่อกับระบบ Digital Signage และทดสอบกาท างาน โดยการจัดท าสื่อในรูปแบบต่างๆที่มีความจ าเป็น เช่น 
รูปภาพและเสียง ฟีด เว็บไซด์ วีดีโอ เป็นต้น และเหมาะสมในการเผยแพร่ ไม่เกิดปัญหาหรือข้อบกพร่องในการ
น าเสนอใดๆ 
 จึงสรุปได้ว่าการท างานของฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอลนั้น ที่มีการประยุกต์ใช้ บอร์ดราสเบอรี่พาย มาเป็นตัว
จัดการนั้นมีความเหมาะสมในการน ามาใช้เพื่องานวิจัยฮาร์ดแวร์ป้ายดิจิตอล ที่แสดงสื่อที่มีหลายรูปแบบและการ
ท างานแบบต่อเนื่องอย่างไรก็ดี ในการทดลองนี้เป็นเพียงการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ Digital Signage เพียง
ระบบเดียว ดังนั้น ในขั้นต่อไปของการวิจัยจึงควรท าการศึกษาทดลองเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของระบบ Digital 
Signage อื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการน ามาใช้งานให้กับนักพัฒนาโปรแกรมและระบบมาประยุกต์ใช้งาน Digital 
Signage ต่อไป 

ค าขอบคุณ 
 งานวิจัยท่ีได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี  นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวนามในท่ีนี้ได้ทั้งหมด จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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บทคัดย่อ 

การเลือกสาขาการเรียนของผู้ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ในสถาบันอุดมศึกษานั้นที่
สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆของมหาวิทยาลัยสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ น้ันเป็นสิ่งท่ีส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงกับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาทางด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นตัวช่วยในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับช้ันมหาวิทยาลัย โดยมีการส ารวจข้อมูลที่ใช้จ านวน 10 คน จากผู้ที่ก าลังจะจบการศึกษาระดับช้ันมัธยม
ปลายหรือเทียบเท่า จากผลการวิจัยพบว่าคุณภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง(  =3.19) 
 
ค าส าคัญ: ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ,หลักสูตรของสาขาวิชาทางดา้นคอมพิวเตอร,์แอนดรอยด ์
 

ABSTRACT 
 The selection of people who want to apply to study in university. In the higher education 
institutions that are interested in courses in The Department of Computer Technology of 
Rajamangala University of Technology and Rajabhat University are very important. Because it will 
be directly affect the people to study in a university in Computer Major. This research develops 
decision support systems that are in the Subject of the computer for admission into a university 
on the operating system Android. The survey used data of 10 people who will be graduated from 
high school or equivalent. The result showed that this application was 3.19.  
 
Keywords: Decision Support System, Bachelor degree, Android 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว สมาร์ทโฟนคือหน่ึงในเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมา และด้วยความสามารถของสมาร์ทโฟนที่ท าให้
การติดต่อสื่อสารหรือการค้นหาข้อมูลเป็นไปด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงท าให้มีผู้ใช้งานทุกเพศทุกวัย ซึ่ง
แทบทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัว สมาร์ทโฟนจะท างานไม่ได้ถ้าขาดแอพพลิเคชัน จึงเกิดแอพพลิเคชันมากมายที่
สามารถรองรับการท างานและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟน 
 เนื่องด้วยทุกปีจะมีผู้ที่จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมปลายหรือเทียบเท่าเป็นจ านวนมากที่สนใจในการเข้าศึกษา
ต่อในระดับมหาวิทยาลัยทางด้านคอมพิวเตอร์ ปัญหาหนึ่งคือการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน
ทางด้านคอมพิวเตอร์ หนึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะมีการเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์หลายสาขาด้วยกัน ผู้จัดท า
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพราะมีผู้ใช้งานแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นคือการเข้าดูข้อมูลอาจต้องหาข้อมูลจากหลายที่ดูประกอบกันอาจท าให้
เสียเวลาและส่งผลให้ในการตัดสินใจผิดพลาดได้ 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการจัดท าแอพพลิเคชัน “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชา
ทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” เป็นการแสดงข้อมูล
ของมหาวิทยาลัยหรือสาขาและจุดเด่นในเรื่องการเรียนการสอนของ   มหาวิทยาลัยราชภัฏ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ เพื่อเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ในการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย แอพพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจง่ายข้ึนและลดเวลาในการหาข้อมูล ซึ่งภายในแอพพลิเค
ชันจะมีตัวช่วยในประกอบการตัดสินใจ  
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
ในปัจจุบันการพัฒนาแอพพลิเคชันนั้นมีให้เลือกใช้งานมากมาย ในด้าน Software ที่น ามาใช้งาน เพื่อท า

ให้มีความสะดวกรวดเร็วในการพัฒนาแอพพลิเคชันให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และเห็นความส าคัญของการพัฒนา
ระบบโดยใช้เทคโนโลยีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่จะกล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ได้ศึกษาเพื่อช่วยในการท า
โครงงาน ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี ้

2.1 หลักสูตรวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 2.2  Android Studio  
 2.3. SQLite 
 2.4  Decision Support System 

 2.5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean)  
2.1.หลักสูตรวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 2.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 

    1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
    4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

 2.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
  1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
          2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
         3) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
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2.2.  Android Studio  
   Android Studio ซึ่งเป็น IDE Tool จาก Google ไว้พัฒนา Android ส าหรับ Android Studio เป็น IDE 
Tools ล่าสุดจาก Google ไว้พัฒนาโปรแกรม Android โดยเฉพาะ โดยพัฒนาจากแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ 
IDEA คล้าย ๆ กับการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือ
ต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ 
GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App มุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ล่ะรุ่น สามารถแสดงผล
บางอย่างได้ทันทีโดนไม่ต้องท าการรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วของ 
Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน 
 2.3.  SQLite 

   SQLite เป็น Database ขนาดเล็กท่ีได้รับความนิยมอย่างมากกับ Application ที่ท างานบน Smart Phone 
ประเภทต่าง ๆ รูปแบบการท างานของ SQLite เป็นแบบ Standalone ท างานอยู่ใน Application นั้น ๆ SQLite มี
โครงสร้างง่ายต่อการจัดเก็บและน าไปใช้ และไฟล์ที่จัดเก็บนั้นก็มีขนาดเล็กมาก เกือบเท่ากับการเก็บข้อมูลจริง 
เพราะฉะนั้น SQLite Database จึงเหมาะสมกับ Application ที่ท างานบน Smartphone อย่างยิ่ง โดยเฉพาะ   
อันเนื่องจากข้อจ ากัดทางด้าน Hardware และ Memory รวมทั้งความสามารถในการ Process ข้อมูลต่าง ๆ ใน 
Smartphone ย่อมน้อยกว่า PC Desktop เป็นธรรมดา 
2.4. Decision Support System 

   DSS เป็นซอฟแวร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
สร้างตัวแบบท่ีซับซ้อน ภายใต้ซอฟต์แวร์เดียวกัน นอกจากน้ัน DSS ยังเป็นการประสานการท างานระหว่างบุคลากร
กับเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์ โดยเป็นการกระท าโต้ตอบกัน เพื่อแก้ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง และอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผู้ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดขั้นตอนหรืออาจกล่าวได้ว่า DSS เป็นระบบที่โต้ตอบกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
เพื่อหาค าตอบท่ีง่าย สะดวก รวดเร็วจากปัญหาที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ดังนั้นระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ จึง
ประกอบด้วยชุดเครื่องมือ ข้อมูล ตัวแบบ (Model) และทรัพยากรอื่นๆ ที่ผู้ใช้หรือนักวิเคราะห์น ามาใช้ในการ
ประเมินผลและแก้ไขปัญหา ดังนั้นหลักการของ DSS จึงเป็นการให้เครื่องมือที่จ าเป็นแก่ผู้บริหาร ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีรูปแบบท่ีซับซ้อน แต่มีวิธีการปฏิบัติที่ยืดหยุ่น DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ไม่
เพียงแต่การตอบสนองในเรื่องความต้องการของข้อมูลเท่านั้น 
2.5 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic Mean)  
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต หมายถึง การหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด การหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิตสามารถหาได้ 2 วิธี  
 1.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ สามารถค านวณได้จากสูตร 

           
  

 
   

      เมื่อ          (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต    
                   คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 
               คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 2.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ สามารถค านวณได้จากสูตร  

            
   

 
   

       เมื่อ          (เอ็กซ์บาร์) คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                  คือ ความถี่ของข้อมูล 
                  คือ ค่าของข้อมูล (ในกรณีการแจกแจงความถี่ไม่เป็นอันตรภาคช้ัน) หรือ จุดกึ่งกลางของ
อันตรภาคชั้น(ในกรณีการแจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้น) หาได้จาก 
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ค่าสูงสุดของอันตรภาคช้ัน   ค่าต่ าสดุของอันตรภาคช้ัน 

 
 

                  คือ ผลรวมความถี่ท้ังหมด หรือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) [3] 
 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นค่าวัดการกระจายที่ส าคัญทางสถิติ เพราะเป็นค่าที่ใช้บอกถึงการกระจาย
ของข้อมูลได้ดีกว่าค่าพิสัย และค่าส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสามารถหาได้ 2 วิธี 
 1.  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข้อมูลไม่ได้มีการแจกแจงความถี่ สามารถหาได้จาก
สูตร 

     สูตรที่ 1       
       

   
   หรือ 

      สูตรที่ 2       
          

      
 

                   เมื่อ        คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                 คือ ข้อมูล ( ตัวที่ 1,2,3...,n) 
                                  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                                 คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
 2.  การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีข้อมูลมีการแจกแจงความถี่ สามารถหาได้จากสูตร 

     สูตรที่ 1       
        

   
   หรือ 

          สูตรที่ 2       
           

      
 

                   เมื่อ        คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                 คือ ความถี ่
                                 คือ จุดกึ่งกลางช้ัน  
                                  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
                                 คือ จ านวนข้อมูล 
 

 
3. วิธีการวิจัย 

 การวิเคราะห์ระบบงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อ
ในระดับมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อย่างละเอียด โดยใช้การออกแบบระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาระบบมีกระบวนการออกแบบดังนี้ 
3.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 
3.2 อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 
3.3 Storyboard การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน 
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3.1 ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมูล (Pre-processing) 
 ขั้นตอนการจัดเตรยีมข้อมลูมีจุดประสงค์เพื่อเตรยีมข้อมลูต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ก่อนการทดลองในขั้น
ต่อไป ซึ่งการจดัเตรียมข้อมลูจะเปน็ข้ันตอนท่ีท าเพียงครั้งเดียว โดยประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักสูตรดงัต่อไปนี้ 
3.1.หลักสูตรวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ 
 3.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ 

    1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  
    4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 

 3.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
 1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
       2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       3) สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 

 
3.2 อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 
 (Entity Relationship Model) หรือ E-R Model เป็นวิธีการแสดงความต้องการสารสนเทศในระบบ
ธุรกิจให้เป็นแผนภาพ ในข้ันตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล เน้นตัวข้อมูลที่มีอยู่จริงโดยไม่ค านึงถึง
รายละเอียดในการ ติดตั้ง, ความต้องการพิเศษอื่นในแง่การใช้งาน และความเร็วในการสืบค้นข้อมูล หรืออาจกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่าโมเดลข้อมูลเชิงตรรกะเป็นการสร้างโครงร่างวิวของผู้ใช้ (Skeletal User View) จะแสดงข้อมูลใน
ขอบเขตที่ผู้ออกแบบสนใจโดยมีสิ่งที่ต้องก าหนดเป็นพื้นฐานได้แก่ เอนทิตี้ , รีเลช่ันชิป, แอททริบิวต์ ในแง่ของ      
ER-Diagram Model ช่วยอธิบายโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 

 
ภาพที่ 3-1 อีอาร์ไดอะแกรมระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการเลือกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อ

ในระดับมหาวิทยาลยับนระบบปฏบิัติการแอนดรอยด ์
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3.3 Storyboard การพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
      Storyboard คือ รูปร่างหน้าจอของโปรแกรมส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้งาน และแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่
ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ เช่น ปุ่มต่างๆ ในโปรแกรม หรือหน้าจอโปรแกรม การออกแบบ Storyboard จึงต้อง
ออกแบบให้มีการใช้งานที่ง่าย และสะดวกสบายไม่มีความซับซ้อนมากนัก และยังรวมไปถึงการออกแบบให้มีความ
สวยงามให้เกิดความน่าใช้งาน 
 
 หน้าจอแรกของโปรแกรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2 ภาพหน้าแสดงแอพพลิเคชัน 
 

ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าแรกแสดงโลโก้ ก าหนดระยะเวลาประมาณ 3 วินาท่ี ให้ท าการไปหน้าถัดไป 
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ภาพที่ 3-3 หน้าหลักแอพพลิเคชนั 
 
ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอหลักเป็นการแสดงเมนูของแอพพลิเคชัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-4  หน้าจอตัวเลือกในการตัดสินใจ 

 
ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอตัวเลือกในการตัดสินใจ 
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ภาพที่ 3-  หน้าจอค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอค้นหารายชื่อมหาวิทยาลยัเป็นการคนรายช่ือของสองมหาวิทยาลัยทีผู่้ใช้งานต้องการเรยีกดู 
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ผลการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื อหาวิธีการเกี่ยวกับ 

ระบบสนับสนนุการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 

ค าชี แจ้ง:  โปรดแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับความเหมาะสมรายการต่าง ๆ ด้วยการท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่
ตรงกับความคดิเห็นท่ีเป็นจริงของท่านมากที่สุดและโปรดตอบทุกข้อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x  
 

SD 
 

ระดับคะแนน 

1) ด้านเนื อหาของแอพพลิเคชั่น 3.3 0.21 ปานกลาง 

1.1 รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 3.1 0.57 ปานกลาง 

1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 3 0.47 ปานกลาง 
1.3 เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ปริญญาตรี 4 0.82 ด ี
1.4 มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของแอพพลิเคชั่น 3.1 0.32 ปานกลาง 
2)  การน าเสนอเนื อหา 3.28 0.15 ปานกลาง 
2.1 การน าเสนอเนื้อหามีความชัดเจน 3.4 0.52 ปานกลาง 
2.2 ความเหมาะสมของล าดับในการน าเสนอเนื้อหา 3.1 0.74 ปานกลาง 
2.3 ความน่าสนใจในการน าเสนอเนื้อหา 3.2 0.42 ปานกลาง 
2.4 รูปแบบของการน าเสนอกระตุน้ความสนใจ 3.6 0.70 ปานกลาง 
2.5 ภาษาที่ใช้น าเสนอมีความเหมาะสม 3.2 0.42 ปานกลาง 
2.6 เรียงล าดับการน าเสนอสอดคล้องวัตถุประสงค ์ 3.2 0.42 ปานกลาง 
3) ด้านการออกแบบแอพพลิเคชัน่ 3.09 0.19 ปานกลาง 

3.1 เมนูเลือกใช้งานเข้าใจง่ายและสะดวกในการใช้งาน 3.4 0.52 ปานกลาง 
3.2 การจัดรูปแบบในแอพพลิเคชัน่ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 3.3 0.48 ปานกลาง 
3.3 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม และความนา่สนใจของ
แอพพลิเคชั่น 

2.7 0.48 น้อย 

3.4 ภาพกับเนื้อหามีความสอดคลอ้งกันและสามารถสื่อความหมายได้ 3.1 0.57 ปานกลาง 
3.5 การแบ่งหมวดหมู่ในแอพพลิเคช่ันชัดเจน ใช้งานได้ง่าย 3 0.00 ปานกลาง 
3.6 รูปแบบตัวอักษรเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน 3.2 0.63 ปานกลาง 
3.7 ภาพนิ่งที่ใช้ประกอบ ขนาดเหมาะสมกับหน้าจอ 2.8 0.42 น้อย 
3.8 การจดัวางองค์ประกอบแตล่ะส่วนภายในหน้าจอมีความเหมาะสม 3.2 0.42 ปานกลาง 

4) ด้านการใช้งาน 3.13 0.18 ปานกลาง 

4.1 แอพพลิเคชั่นสามารถท างานได้ถูกต้อง ผู้ใช้มีความ  พึงพอใจในระดับใด 3 0.47 ปานกลาง 

4.2 ผู้ใช้มีความพึ่งพอใจในความเร็วของในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่น
มากน้อยเพียงใด 

2.7 0.67 
น้อย 

4.3 แอพพลิเคชั่นมีประโยชน์ต่อทา่นมากน้อยเพียงใด 3.7 0.82 ปานกลาง 
เฉลี่ยโดยรวม 3.19 0.18 ปานกลาง 
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จากตารางผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจใน
การเลือกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  
จ านวน 10 ท่าน พบว่า คุณภาพโดยรวมของแอพพลิเคชั่นมีคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง (  = 3.19) เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านของการประเมินสรุปผลได้ดังนี้ 

ส่วนด้านเนื้อหาของแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับ ปานกลาง  (  = 3.3)  
ส่วนด้านการน าเสนอเนื้อหาอยู่ในระดับ ปานกลาง  (  = 3.28) 
ส่วนด้านการออกแบบแอพพลเิคชัน่อยู่ในระดับบ ปานกลาง   (  = 3.09) 
ส่วนด้านการใช้งานอยู่ในระดับ ปานกลาง  (  = 3.13) 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

 จากผลการทดสอบประสิทธิภาพของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ พัฒนาระบบ โดย
มุ่งเน้นที่จะน าเสนอข้อมูลหลังสูตรของมหาวิทยาลัยสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
ราชมงคงและมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับช้ัน
มหาวิทยาลัยให้สามารถใช้งานง่าย ท าให้ผลการตัดสินใจของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ไปในทางที่ดี 
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ระบบจัดการข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด 
 

IPad Management System         
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด (IPad Management System ) มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีระบบที่สามารถท าการ ยืม -คืน อุปกรณ์ไอแพด และลด
ระยะเวลาในการท าเอกสารแบบฟอร์มการ ยืม-คืน รวมถึงการจัดเก็บบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด โดยระบบเดิมนั้น
จะต้องมีการสร้างเอกสารแบบฟอร์มการ ยืม-คืน ขึ้นมาโดยใช้กระดาษและป้อนข้อมูลจากเอกสารเพื่อจัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์ไอแพด การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนการท าเนินงานโดยการ
รวบรวมข้อมูล จากการสอบถามเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักวงจรการพัฒนา System 
Development Life Cycle :SDLC ทั้ง  7 ขั้นตอนเพื่อพัฒนาระบบตามต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดหลังจากการ
พัฒนาระบบเสร็จสิ้น ผู้ใช้ได้ท างานทดสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและผู้ที่มีสิทธิ์ในการยืม
อุปกรณ์ไอแพด เป็นผู้ทดสอบระบบและประเมินผล ระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดท าการออกแบบและ
พัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้สะดวก ค้นหาได้รวดเร็ว และป้องกันการ
สูญหายของข้อมูล 
 
ค าส าคัญ:     ระบบจัดการข้อมลู, อุปกรณ์ไอแพด, วงจรการพัฒนาระบบ 
 

ABSTRACT 
 The development of iPad Management System is intended to support the computer 
systems and network systems that can be borrowed - return the iPad device and shorten the 
time to document the Lending - borrowing form of the iPad device. The system then created 
forms of lending - borrowing to the iPad. 
 The development of iPad device, the developers have studied the process by 
gathering information. The staff employees were then analyzed using the development cycle 
System Development Life Cycle: SDLC. The seven steps to develop a system based on the needs 
of the users after completed the development. The user operates the system performance test. 
The officer in charge and who is eligible to borrow iPads. A system test and evaluation. The iPad 
Management System was designed and developed. To develop a system of iPad Management 
System allowing convenient use, rapidly search and prevent loss of data. 
 
Keywords: Data Management System, iPad, system development life cycle  
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1. บทน า 
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เดิมใช้ช่ือว่า การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย หรือ 
ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นองค์กรบริหารงานท่าอากาศยานระดับแห่งชาติของไทย เพื่อ
ด าเนินกิจการท่าอากาศยานต่างๆ ให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ต่อมา ทอท. ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทภายใต้
นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลช่ือ "บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)" 
และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ ส่วนช่ือภาษาอังกฤษคือ Airports of Thailand Public Company Limited ใช้ช่ือย่อ
ว่า AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีพนักงานมากมายหลากหลายระดับและหลายต าแหน่ง ซึ่งทาง
บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารส าหรับผู้บริหารระดับสูง จึงมีการด าเนินการให้ยืมอุปกรณ์ไอ
แพดพร้อมซิมการ์ดคู่สัญญาที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการยืม และให้ท าการส่งคืนเมื่อ
อุปกรณ์ไอแพดหมดสัญญา โดยต้องท าการกรอกเอกสารแบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์ 
 จากระบบเดิมจะต้องมีการสร้างเอกสารแบบฟอร์มการยืม-คืนขึ้นมา โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย การสร้างแบบฟอร์มการยืม-คืนให้แก่ผู้ที่ท าการยืม-คืนโดยใช้กระดาษ เป็นวิธีการที่
สิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากต้องใช้กระดาษเป็นจ านวนมาก และใช้คนในการดูแลการกรอกแบบฟอร์มยืม-คืน และ
การป้อนข้อมูลการยืม-คืนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเก็บข้อมูล นอกจากนี้บางครั้งแบบฟอร์มการยืม -คืนที่เป็น
เอกสารทั้งตัวจริงและส าเนาเกิดการสูญหาย หรือไม่ทราบก าหนดการคืนที่แน่นอน และระยะเวลาในการด าเนิน
รวบรวมเอกสารและและจัดเก็บบันทึกข้อมูลใช้เวลานาน จึงท าให้ยากต่อการเก็บข้อมูลที่แน่นอน ยากต่อการค้นหา
ข้อมูลอุปกรณ์ที่ยืมและผู้ยืม และใช้ทรัพยากรในการจัดท าเอกสารแบบฟอร์มการยืม-คืนจ านวนมาก  
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้พัฒนาระบบจึงมีแนวคิดที่จะน าระบบการยืมคืนอุปกรณ์ไอแพดแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีระบบที่สามารถท าการยืมคืนอุปกรณ์ไอแพด 
และลดระยะเวลาในการท าเอกสารแบบฟอร์มการยืมคืน รวมถึงการจัดเก็บบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด 
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด ได้ศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด ดังต่อไปนี้  
          วงจรการพัฒนาระบบ (System development Life Cycle : SDLC) ที่มักถูกน าไปใช้หลายๆ
องค์กรด้วยกัน ซึ่งทั่วไป การพัฒนาซอฟต์แวร์ มักจะประกอบด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วนหลักๆ 1) การวิเคราะห์      
2) การออกแบบ และ 3) โดยกิจกรรมทั้ง 3 เหล่านี้สามารถน าไปใช้งานได้ดีกับโครงการซอฟแวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่
โครงการซอฟแวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนาซอฟแวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุก
กิจกรรม  
       วงจรการพัฒนาระบบ System development Life Cycle : SDLC ซึ่งประกอบด้วยระยะต่างๆ และมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
      ขั้นตอนท่ี 1: การศึกษาระบบงานเดิม ขั้นตอนในการศึกษาการก าหนดปัญหาระบบงานเดิม หรือเข้าใจ
ปัญหาระบบงานเดิมเป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการพัฒนาระบบ ซึ่งนักพัฒนาระบบจะต้องท าความเข้าใจของปัญหา
ระบบงานเดิมที่เกิดขึ้น และความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อหาแนวทางของระบบใหม่ที่จะต้องสนองความต้องการ
ของผู้ใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้ 
      ขั้นตอนท่ี 2: วิเคราะห์ระบบ เริ่มเข้าสู่การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ระบบเริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบ
การท างานของธุรกิจนั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเป็นระบบสารสนเทศอยู่แล้วจะต้องศึกษาว่าท างานอย่างไร 
เพราะเป็นการยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมท างานอย่างไร หรือธุรกิจด าเนินการอย่างไร 
หลังจากนั้นก าหนดความต้องการของระบบใหม่ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบบจะต้องใช้เทคนิคในการเก็บข้อมูล ได้แก่ ศึกษา
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เอกสารที่มีอยู่ ตรวจสอบวิธีการท างานในปัจจุบัน สัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้จัดการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ การศึกษา
วิธีการท างานในปัจจุบันจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบรู้ว่าระบบท างานอย่างไร เพื่อให้เข้าใจ ว่าขั้นตอนการท างานเป็น
อย่างไร ซึ่งจะท าให้นักวิเคราะห์ระบบค้นพบจุดส าคัญของระบบว่าอยู่ที่ใด การสัมภาษณ์เป็นอย่างหนึ่งที่
นักวิเคราะห์ระบบควรจะต้องมีเพื่อเข้ากับผู้ใช้ได้ง่าย และสามารถดึงสิ่งที่ต้องการจากผู้ใช้ได้ เพราะว่าความต้องการ
ของระบบคือ สิ่งส าคัญที่จะใช้ในการออกแบบต่อไป ถ้าเราสามารถก าหนดความต้องการได้ถูกต้อง การพัฒนาระบบ
ในขั้นตอนต่อไปก็จะง่ายขึ้น  
      ขั้นตอนท่ี 3: ออกแบบระบบ ในระยะแรกของการออกแบบ นักวิเคราะห์ระบบจะน าการตัดสินใจ ของ
ฝ่ายบริหารที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย (ถ้ามีหรือเป็นไปได้) 
หลังจากนั้นนักวิเคราะห์ระบบจะน าแผนภาพต่างๆ ที่เขียนขึ้นในขั้นตอนการวิเคราะห์มาแปลงเป็นแผนภาพล าดับ
ขั้น (แบบต้นไม้) ดังรูปข้างล่าง เพื่อให้มองเห็นภาพลักษณ์ที่แน่นอนของโปรแกรมว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และ
โปรแกรมอะไรบ้างที่จะต้องเขียนในระบบ หลังจากนั้นก็เริ่มตัดสินใจว่าควรจะจัดโครงสร้างจากโปรแกรมอย่างไร 
การเช่ือมระหว่างโปรแกรมควรจะท าอย่างไร ในขั้นตอนการวิเคราะห์นักวิเคราะห์ระบบต้องหาว่า "จะต้องท าอะไร 
(What)" แต่ในขั้นตอนการออกแบบต้องรู้ว่า "จะต้องท าอย่างไร (How)" ในการออกแบบโปรแกรมต้องค านึงถึง
ความปลอดภัย (Security) ของระบบด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น "รหัส" ส าหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์
ส ารองไฟล์ข้อมูลทั้งหมด เป็นต้น 
      ขั้นตอนท่ี 4: การพัฒนาระบบ จะเป็นการสร้างส่วนประกอบแต่ละส่วนของระบบโดยเริ่มเขียนโปรแกรม
และทดสอบโปรแกรมพัฒนาการติดต่อระหว่างผู้ ใช้กับระบบและฐานข้อมูลจากข้อมูลต่างๆ ของระบบ 
โปรแกรมเมอร์จะเขียนโปรแกรมตามข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ซึ่งควรมีการตรวจสอบผลการ
ท างานของโปรแกรมร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบ เพื่อค้นหาว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นที่ใดบ้าง ในการทดสอบ
โปรแกรมนั้นเป็นหน้าท่ีของโปรแกรมเมอร์ ที่จะต้องทดสอบกับข้อมูลที่เลือกแล้วชุดหนึ่ง ซึ่งอาจจะเลือกโดยผู้ใช้ก็ได้ 
เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมจะต้องไม่มีความผิดพลาด ภายหลังจากการเขียนและทดสอบโปรแกรมด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยแล้วจะต้องมีการเขียนคู่มือการใช้งาน พจนานุกรม ส่วนของการขอความช่วยเหลือ บนจอภาพ เป็นต้น
ดังนั้น ภายหลังจากเสร็จสิ้นในขั้นตอนนี้ ก็จะได้โปรแกรมที่ท างานของระบบใหม่ คู่มือการใช้งาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบใหม่  
      ขั้นตอนท่ี 5: การทดสอบระบบ เป็นขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนที่จะน าไปปฏิบัติการใช้งานจริง 
ทีมงานจะท าการทดสอบข้อมูลเพิ่มต้นก่อน ด้วยการสร้างข้อมูลจ าลองเพื่อตรวจสอบการท างานของระบบ หากมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะย้อนกลับไปในขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมใหม่ โดยการทดสอบระบบนี้ จะมีการ
ตรวจสอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือการตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน และการตรวจสอบวัตถุประสงค์งานกับความ
ต้องการ 
      ขั้นตอนที่ 6: การติดตั้งระบบ จะเป็นการน าส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้สร้างไว้ในขั้นตอนของการสร้าง
หรือการพัฒนาระบบมาติดตั้งเพื่อใช้ท างานจริง ในการติดตั้งระบบสามารถท าได้ 2 วิธี คือวิธีที่ 1 ติดตั้งและใช้ระบบ
ใหม่ควบคู่ไปกับระบบเก่า วิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดสามารถป้องกันความเสียหายจากการท างานที่ผิดพลาดของ
ระบบใหม่ได้ แต่ก็เป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายมาก และผู้ใช้ก็ไม่ชอบท างานซ้ า ๆ ในขณะเดียวกันวิธีที่ 2 ปรับเปลี่ยน 
(Conversion) ไปใช้ระบบใหม่โดยหยุดท างานระบบเก่า ซึ่งวิธีนี้ มีความเสี่ยงสูงมากต่อการเกิดความเสียหาย ถ้า
ระบบใหม่เกิดท างานผิดพลาดขึ้น และความผิดพลาดนั้น ก็เกิดขึ้นได้ง่าย เพราะผู้ใช้ยังไม่ชินกับการท างานกับระบบ
ใหม่นอกจากนี้จะต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน ให้มีความเข้าใจ สามารถใช้งานและท างานได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือ
ปัญหาใด 
      ขั้นตอนที่ 7: บ ารุงรักษาระบบ การบ ารุงรักษาระบบได้แก่ การแก้ไขโปรแกรมหลังจากการใช้งานแล้ว 
สาเหตุที่ต้องแก้ไขโปรแกรมหลังจากใช้งานแล้วมี 2 ข้อ คอื 1. มีปัญหาในโปรแกรม (Bug) และ 2. การด าเนินงานใน
องค์กรหรือธุรกิจเปลี่ยนไป เมื่อธุรกิจขยายตัวมากขึ้น ความต้องการของระบบอาจจะเพิ่มมากขึ้น เช่น ต้องการ
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รายงานเพิ่มขึ้น ระบบที่ดีควรจะแก้ไขเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องการได้การบ ารุงรักษาระบบ ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของ
นักวิเคราะห์ระบบ [2] 

 
3. วิธีการด าเนินงาน 

 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดให้สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
จะด าเนินการตามขั้นตอน SDLC 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 การศึกษาระบบงานเดิม  
 จากการศึกษาระบบงานเดิมของการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด เพื่อน าข้อมูลมาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน โดยการสอบถามจากพนักงานที่ปรึกษาในฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเอกสารต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้คือ ระบบงานเดิมของทางบริษัทที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบเอกสาร 
ซึ่งท าให้ค้นหาได้ยาก และใช้เวลานาน ข้อมูลสามารถผิดพลาดได้ เอกสารสามารถเสียหายและสูญหายได้ 
3.2 การวิเคราะห์ระบบ  
 จากการศึกษาระบบงานและรวบรวมความต้องการของระบบงานใหม่ กลุ่มผู้พัฒนาได้น าข้อมูลที่ได้มี
การวางแผนในการออกแบบและพัฒนาระบบใหม่ โดยพัฒนาเป็นการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล และมีพัฒนา
เว็บไซต์ เพื่อใช้ในการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ไอแพด และบุคคลที่ท าการยืมอุปกรณ์ไอแพดจากการศึกษาและ
วิเคราะห์ระบบจากระบบงานเดิม ท าให้ทราบถึงกระบวนการในการท างาน และความต้องการของระบบในแต่ละ
ด้านแล้ว การจัดการข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลท าให้ ระบบมีประสิทธิภาพ การออกแบบระบบใหม่โดย
ใช้แผนภาพบริบทและแผนภาพกระแสข้อมูลในการบรรยายภาพรวมของระบบ โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
โปรเซสและข้อมูล แต่ไม่ได้แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลว่ามีอะไรบ้างในการออกแบบ 
 
3.3 การออกแบบระบบ  
 เป็นขั้นตอนการออกแบบหน้าการท างานของระบบในส่วนต่างๆ ให้มีความสวยงาม และสามารถใช้งาน
ได้ง่าย เพื่อสร้างความรวดเร็วและสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน 
3.4 การพัฒนาระบบ  
 จากการออกแบบโครงสร้างของระบบ ผู้พัฒนาได้เริ่มต้นพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด 
โดยมีการใช้โปรแกรมต่างดังนี ้
 3.4.1 โปรแกรม XAMPP คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ให้ท างานใน
ลักษณะของ Webserver เครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นทั้งเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่องเดียวกัน ท าให้ไม่ต้อง
เชื่อมต่อกับ Internet ก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้ 
 3.4.2 Editplus Text Editor คือโปรแกรม text editor ตัวหนึ่ง) ที่ใช้ในการพัฒนาสคริปต์โปรแกรม
ต่าง ๆ เขียนและแก้ไข Source code ในการสร้างเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML, PHP, Java   เป็นต้น   
3.5 การทดสอบระบบ  
 เป็นการทดสอบโปรแกรมที่ใช้งานในระบบว่าสามารถท างานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะด าเนินการ
ติดตั้งระบบ อาจมีความจ าเป็นต้องจ าลองสถานการณ์ด าเนินงานขึ้นมา เพื่อให้เกิดเหตุการณ์และมีการบันทึกข้อมูล
เข้าสู่ระบบพร้อมกับข้อมูลที่จ าลองขึ้นมาเพื่อใช้งานในการทดสอบระบบ  
      การทดสอบโดยผู้ใช้ระบบ เป็นการทดสอบโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทดสอบระบบในด้านต่างๆ หลังจากการ
ทดสอบผู้ทดสอบจะท าแบบประเมินให้คะแนนประสิทธิภาพของระบบ ประกอบด้วยค าถามปลายปิด แบ่งค าตอบ
เป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ปรับปรุง 
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ตารางที ่1 เกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพของแบบประเมิน 
คะแนน ความหมาย 

5 ดีมาก 
4 ด ี
3 ปานกลาง 
2 พอใช้ 
1 ปรับปรุง 

 
3.6 การติดตั งระบบ  
 เมื่อท าการทดสอบระบบจนมีความสมบูรณ์แล้ว การเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อน าข้อมูล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานต่างๆ ที่ได้รับการพัฒนานั้นก็พร้อม ที่จะถูกติดตั้งลงบน Server ของ
ทางฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดยติดตั้งเป็นระบบใหม่ที่ไม่มีการแทนท่ีระบบใด ๆ  
 
 
3.7 การบ ารุงรักษาระบบ  
 การบ ารุงรักษาระบบเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรการพัฒนาระบบ SDLC ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนของขั้นตอนการทางานของระบบหลังการติดตั้งระบบใหม่ ผู้พัฒนา
จะต้องท าการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และอาจมีการพัฒนาให้ดีขึ้นตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ส่วนการเริ่มด าเนินการซ่อมบ ารุงสามารถเริ่มดูแลได้ทันทีหลังจากการเริ่มใช้งานระบบใหม่ แต่
จะซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลานานเท่าใดขึ้นอยู่กับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้ระบบใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลจากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด โดยการทดสอบจากผู้ใช้
ระบบจริง โดยทดสอบการท างานของระบบในด้านต่างๆ หลังจากการที่ผู้ทดสอบให้คะแนนประสิทธิภาพของระบบ 
สามารถสรุปได้ว่าเว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด อยู่ในเกณฑ์ ดี ตรงตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อสร้างเว็บแอพพลิเคชั่นระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด 
 2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดของ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

5. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 เว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด คือระบบจะเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดของฝ่าย
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยจะเก็บข้อมูลรายละเอียดของ
อุปกรณ์ไอแพด และข้อมูลของผู้ที่ท าการยืมหรือคืนอุปกรณ์ไอแพด สามารถท าการบันทึกข้อมูลและออกรายงาน
ให้แก่ผู้ดูแลได้ โดยมีประโยชน์ท่ีได้รับ ดังนี ้
 1. ได้เว็บแอปพลิเคชันระบบการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพด 
 2. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ไอแพดของ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ณ 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เพิ่มมากข้ึน 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ส าหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น 
 2. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้มากขึ้น 
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Asset Management System By QR Code System 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้น าเสนอการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเป็นเครื่องมือในการจัด 
การ และตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์ นนทบุรี โดยพัฒนาระบบเป็นแอพพลิเคชันบนแอนดรอยด์โฟนด้วยภาษาจาวาและใช้มายเอสคิวแอลเป็นระบบ
จัดการ ฐานข้อมูล ระบบได้รับการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คน จากผลการประเมิน
ระบบข้างต้นสามารถท่ีจะสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสามารถท่ีจะน าไป ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการครุภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี    
 
ค าส าคัญ: ระบบจัดการครุภัณฑ์, คิวอาร์โค้ด, แอนดรอยด์ 

Abstract 
This paper proposed to develop the durable articles management system using QR Code 

technology, that is developed as a tool, for manage and able to examine durable articles in the 
faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
Nonthaburi Campus. The system is developed as application on android phone which is used 
Java programing language and MySQL as a database management. The performance system is 
tested by 10 peoples, the result indicated that the developed system has efficiency at a good 
level. In addition, it can be efficiently applied for the durable articles management system.    
 
Keywords: Durable Articles Management System, QR Code Technology, Android. 

 

 
 
 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีบาร์โค้ดเป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในด้านของธุรกิจต่าง ๆ เพราะง่ายต่อ

การใช้งานในการเก็บข้อมูลของสินค้า หรือใช้งานในด้านการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องของทางองค์กร บาร์โค้ดมีหลาย
ประเภทให้เลือกใช้งาน การใช้งานบาร์โค้ดแต่ละประเภทมีการใช้งานแตกต่างกันไป เช่น EAN-8 EAN-13 UPC-A UPC-E 
เป็นต้น ซึ่งจะเลือกใช้งานแบบไหนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของรูปแบบงานธุรกิจ ซึ่งส่วนใหญ่การอ่านบาร์โค้ดนั้นต้องใช้
เครื่องอ่านข้อมูลที่ถูกบรรจุใบบาร์โค้ดนั้น ท าให้คณะผู้จัดท าเล็งเห็นถึงปัญหาในการเก็บข้อมูล แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนา
ระบบ QR Code หรือ Quick Response เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ และสามารถสแกนผ่านทาง Application บนมือถือได้
ท าให้การอ่านข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวก และง่ายต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
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เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบการจัดการครุภัณฑ์ภายในสาขานั้น เป็นระบบการจัดการโดยใช้เอกสารในการจัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์ต่าง ๆ ท าให้ข้อมูลบางส่วนมีการช ารุด สูญหาย เกิดการสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารครุภัณฑ์ แต่
ปัญหาของผู้ใช้ปัจจุบันคือไม่ทราบที่อยู่ของครุภัณฑ์ช้ินนั้น อีกทั้งยังไม่มีการแก้ไขข้อมูลของครุภัณฑ์ภายในเอกสารที่
บันทึก ให้สอดคลอ้งกับที่เป็นอยู่จริง ณ ปัจจุบัน 

ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นปัญหาของระบบในปัจจุบัน และ ประโยชน์ของเทคโนโลยี QR Code จึง
ต้องการน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒนาระบบจัดการครุภัณฑ์ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ผ่านทางเว็บไซต์ และ 
แสกนข้อมูลผ่านทางแอพพลิเคชัน เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ครุภัณฑ์ภายในสาขา 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

การพัฒนาการจัดการครุภัณฑ์ภายในในสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการน าเว็บแอพพลิเคชัน และ 
แอพพลิเคชันเพื่อใช้ในการจัดการครุภัณฑ์ภายในสาขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทางผู้จัดท าได้ศึกษาทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาซึ่งกล่าวสรุปตามหัวข้อดังต่อไป 
2.1  Andriod Studio เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Application 

Android Studio คือโปรแกรมที่ใช้ส าหรับพัฒนาแอพพลิเคชันโดยใช้ภาษา Java ซึ่งโปรแกรม Android 
Studio เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนา Application Server ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นซอฟต์แวร์ 
OpenSource ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้โดยนักพัฒนาเอง ท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาของ Android Studio เป็นไป
อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
2.2  MySQL ใช้ในการสร้างฐานข้อมูลและจัดการข้อมูล 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล ที่พัฒนาโดยบริษัท MySQL AB มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ รองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล ท่ีต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณา
การ เพื่อให้ได้ระบบงานท่ีรองรับความต้องการของผู้ใช้ 
2.3  Xampp เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจ าลองเซิฟเวอร์ 
 Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ท างานในลักษณะ
ของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นท้ังเครื่องแม่ และเครื่องลูกในเครื่องเดียวกัน ท าให้ไม่ต้อง
เชื่อมต่อกับ Internet คุณก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 
 
2.4  Sublime Text เป็น Tool ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน 
 Sublime Text เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดซึ่งสนับสนุนภาษาที่หลากหลาย C, C++, C#, CSS, D, Erlang, 
HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, 
PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile และ XML หน้าตาโปรแกรมสวยและใช้งานง่าย 
2.5  Genymotion เป็นตัวจ าลองการแสดงผลของ Application 
   Genymotion เป็น Android Emulator ที่มาพร้อมกับ Android System Image และ AVD ส าเร็จรูป
มากกว่า 10 ตัว ช่วยให้นักพัฒนาไม่ต้องกังวลเรื่องการตั้งค่า AVD อีกต่อไป ที่ส าคัญ Genymotion ท างานเร็วกว่า 
Emulator ที่มากับ Android SDK มาก ๆ 
2.6  QR Code เป็นเทคโนโลยีที่น าข้อมูลมาบีบอัดเป็นรูปแบบรูปภาพสี่เหลี่ยมและสามารถสแกนได้ 

QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ (2D CODE) ชนิดหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทในประเทศญี่ปุ่น นั่นคือ DENSO WAVE 
(ปัจจุบัน เป็นแผนกหนึ่งใน DENSO Corporation) มีการผลิตออกมาครั้งแรกในปี 1994 มีวัตถุประสงค์ตามชื่อ QR นั่นคือ Quick 
response หรือการตอบสนองที่รวดเร็ว 
2.7  ครุภัณฑ์ เป็นสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งานเกินกว่า1ปี 

http://www.ninetechno.com/a/website/846-web-server.html
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ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่ส่วนงานมีไว้เพื่อใช้ในการด าเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป ตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ ถาวร
ในบัญชีของส่วนงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้ค านวณค่าเสื่อมราคาประจ าปี 

 
3. วิธีการวิจัย 

ในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนในการวิเคราะห์ระบบงานของเว็บไซต์และแอพพลิเคชันการจัดการครุภัณฑ์
ภายในสาขาโดยใช้หลักการออกแบบ Infographics อย่างละเอียด โดยใช้การออกแบบระบบอย่างมี ประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาระบบมีกระบวนการ ออกแบบดังนี้  
  3.1  แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) 
 3.2  อีอาร์ไดอะแกรม (ER-Diagram) 
         3.3  Storyboard การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
3.1  แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram) 

แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม คือ แผนภาพท่ีแสดงการท างานของผู้ใช้งานระบบและความสัมพันธ์กับระบบ
ย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ซึ่งในการเขียนยูสเคสไดอะแกรมผู้ใช้งานระบบจะถูกก าหนดให้เป็น                  
แอ็คเตอร์ (Actor) และระบบย่อย (Sub systems) คือยูสเคส (Use Case) จุดประสงค์หลักของการเขียน                         
ยูสเคสไดอะแกรมก็เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดของระบบว่ามีการท างานอะไรบ้าง เป็นการดึงความต้องการของระบบ 
(Requirement) หรือเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ใช้งานระบบ ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในยูสเคสไดอะแกรมจะใช้สัญลักษณ์รูปคนแทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรีแทน Use Case และใช้
เส้นตรงในการเช่ือมแอ็คเตอร์กับยูสเคสเพื่อแสดงการใช้งานของยูสเคสของแอ็คเตอร์ นอกจากนั้นยูสเคสทุก ๆ ตัว
จะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกันซึ่งมีชื่อของระบบระบุอยู่ด้วยเพราะถือว่าเป็นการก าหนดขอบเขตของระบบ 
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ภาพที ่3-1 ยูสเคสไดอะแกรมระบบบริหารจัดการครุภณัฑภ์ายในสาขา 
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3.2  แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม (ER Diagram) 
 

 

 

ภาพที ่3-2 อีอาร์ไดอะแกรมระบบบริหารจดัการครุภณัฑภ์ายในสาขา 
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3.3  Storyboard การพัฒนาแอพพลิเคชัน 
      Storyboard คือ รูปร่างหน้าจอของโปรแกรมส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน เช่น ปุ่มต่างๆ ในโปรแกรม หรือหน้าจอ
โปรแกรม การออกแบบ Storyboard จึงต้องออกแบบให้มีการใช้งานท่ีง่าย และสะดวกสบายไม่มีความซับซ้อนมาก
นัก และยังรวมไปถึงการออกแบบให้มีความสวยงามให้เกิดความน่าใช้งาน 
        

หน้าจอแรกของโปรแกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่3-3  ภาพหน้าแสดงแอพพลิเคชัน 

 
ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5.5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าแรกแสดงโลโก้ ก าหนดระยะเวลาประมาณ 3 วินาท่ี ให้ท าการไปหน้าถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-4  หน้าล็อคอิน 
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ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5.5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : เป็นหน้าส าหรับล็อคอินเข้าไปใช้งานในแอพพลิเคชัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-5 หน้าจอหลักของแอพพลิเคชัน 

ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ  Android ขนาด 5.5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอหลักเป็นการแสดงช่ือผู้ใช้และเมนูของแอพพลิเคชัน 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3-6 หน้าจอกล้อง 
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ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5.5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอกล้องเป็นการสแกน QR code เพื่อเข้าถึงครุภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-7 หน้าจอข้อมูลครภุัณฑ ์

ชนิดอุปกรณ์ : โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ขนาด 5.5 นิ้ว 
ค าอธิบาย : หน้าจอข้อมูลครุภัณฑ์แสดงครุภัณฑ์ทั้งหมด 
 

 
ผลการวิจัย 

แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื อหาวิธีการเกี่ยวกับ 
ระบบการจัดการครุภัณฑ์โดยใช้รหัสคิวอาร์โค้ด 

ค าชี แจ้ง:  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมรายการต่าง ๆ ด้วยการท าเครื่องหมาย √ 
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นที่เป็นจริงของท่านมากที่สุดและโปรดตอบทุกข้อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

x̄  SD ระดับคะแนน 

1. เนื้อหาครอบคลมุวัตถุประสงคท์ี่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่ 3.8 0.42 ปานกลาง 
2. ความถูกต้องของข้อมูลครุภณัฑ ์ 3.9 0.57 ปานกลาง 
3. รูปแบบของการน าเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม 3.9 0.57 ปานกลาง 
4. ความน่าสนใจในการน าเสนอเนือ้หา 4.1 0.74 ด ี
5. องค์ประกอบการน าเสนอเว็บไซด ์ 3.8 0.42 ปานกลาง 
6. รูปแบบของการน าเสนอกระตุน้ความสนใจ 4 0.67 ด ี
7. ภาษาที่ใช้น าเสนอมีความเหมาะสม 4.2 0.63 ด ี
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จากตารางผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 10 ท่าน พบว่า 

คุณภาพโดยรวมของการพัฒนาระบบจัดการครุภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้มีคณุภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง 
(  = 3.94) เมื่อพิจารณาแตล่ะด้านของการประเมินสรุปผลได้ดังนี้ 

ความน่าสนใจในการน าเสนอเนื้อหา  รูปแบบของการน าเสนอกระตุ้นความสนใจ    ภาษาที่ใช้น าเสนอมี
ความเหมาะสม  หน้าจอแสดงผลเข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งาน  ระบบการค้นหาครุภณัฑ์ง่ายต่อการค้นหา  การ
ออกแบบหน้าจอโดยรวม และ เปน็ประโยชน์แกผู่้ใช้ระบบ อยู่ในระดับ ดี 

เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  ความถูกต้องของข้อมูลครุภณัฑ์  รูปแบบของการ
น าเสนอแสดงผลจอภาพมีความเหมาะสม  องค์ประกอบการน าเสนอเว็บไซด์  ปุ่มการใช้งานสามารถสนับสนุนการ
ท างานของระบบ  เทคนิคการน าเสนอข้อมูล และ การจดัการแกไ้ขข้อมูลส่วนตัว อยู่ในระดับ ปานกลาง 
          โดยผลเฉลี่ยโดยรวม อยูใ่นระดับ ปานกลาง (  = 3.94) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. ปุ่มการใช้งานสามารถสนับสนนุการท างานของระบบ 3.8 0.42 ปานกลาง 
9. เทคนิคการน าเสนอข้อมูล 3.7 0.48 ปานกลาง 
10. การจดัการแกไ้ขข้อมูลส่วนตัว 3.9 0.57 ปานกลาง 
11. หน้าจอแสดงผลเข้าใจง่ายและง่ายต่อการใช้งาน 4 0.67 ด ี
12. ระบบการค้นหาครุภณัฑ์ง่ายตอ่การค้นหา 4 0.67 ด ี
13. การออกแบบหน้าจอโดยรวม 4 0.47 ด ี
14. เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ระบบ 4.1 0.32 ด ี

เฉลี่ยโดยรวม 3.94 0.12 ปานกลาง 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ และเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่ง
ข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหมด 50 ข้อ โดยการ
เปรียบเทียบโมเดลที่ถูกสร้างขึ้น จากอัลกอริธึมต้นไม้ตัดสินใจ คือ C4.5(J48) เพื่อหาความถูกต้องก่อนพัฒนาระบบ 
ระบบนี้ถูกพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชันร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งได้น าข้อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ผู้ใช้กรอกลงไปโดยใช้โปรแกรม Weka  เป็นเครื่องมือในการสร้างกฎ ดังนั้นจะได้กฎ จ านวน 13 ข้อ ผลที่ได้ คือ 
โมเดลที่ถูกสร้างจากอัลกอริธึม C4.5(J48) โดยมีค่าความถูกต้อง (Correctly Classified Instances) เมื่อทดสอบกับ
กลุ่มข้อมูลส าหรับการเรียนรู้ (Training Data)  กลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน เท่ากับ 80% จะน าไปพัฒนาเป็น
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ต่อไป  
ค าส าคัญ: สหกิจศึกษา, ต้นไม้ตดัสินใจ, เว็บแอพพลิเคชัน  
 

ABSTRACT 
 This article aims to develop a decision support system with decision tree technique in 
selected areas of co-operative education. This was guided in deciding which areas of co-operative 
education of each student. The data used in the analysis. The data used in the analysis of the 
questionnaire on-line information technology by comparing the total 50 models were built by  
algorithm is a decision tree C4.5 (J48) which was funded correct pre-development system. This 
system was developed as a web application with a database to a SQL (MySQL), which can lead 
to data from questionnaires filled out using Weka was instrumental in establishing rules. So rule 
number 13 is the result is a model that was created by the algorithm C4.5 (J48) with accuracy 
(Correctly Classified Instances) when tested with data for learning (Training Data. ) sample of 200 
people, 80% will be used to develop a decision support system in selected areas of cooperative 
education and using a decision tree further. 
Keywords: Co-Operative Education, Decision Tree, Web Application 

1. บทน า 
 สหกิจศึกษา (Co-Operative Education : Co-Op) เป็นระบบการศึกษา ที่จัดให้มีการผสมผสานระหว่างการ
เรียนของนักศึกษาในห้องเรียน เข้ากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อ ให้ได้ประสบการณ์ตรง โดย
ก าหนดให้นักศึกษาออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการณ์ เสมือนเป็นพนักงานในองค์กรนั้นเป็น ระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา หรือ ประมาณ 16 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสสร้างความเข้าใจและคุ้นเคย กับสถานการณ์แห่ง
ความเป็นจริงของการท างาน และเรียนรู้ให้ได้มาซึ่งทักษะของงานอาชีพ และทักษะทางด้านการพัฒนาต้นเอง เป็น
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การศึกษาท่ีบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา ณ สถานประกอบการ 
เพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการท างานในอนาคตต่อไป 
 จากท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น การเลือกสายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนจ าเป็นต้องเลือกสายงานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและทักษะที่ตนเองถนัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความต้องการของตัวนักศึกษาเอง แต่ในปัจจุบันสาย
งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีหลากหลายสายงานให้นักศึกษาได้เลือกตัดสิน ใจ อาทิ เช่น สายงานทางด้าน 
System Analysis, Programming, Web Design, Graphic and Animation และ Network เป็นต้น จึง เป็นเรื่อง
ที่ยากแก่การตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา เพราะปัญหาที่พบส่วนใหญ่ของนักศึกษา คือ นักศึกษาบาง
คน ยังขาดทักษาในบางด้านของแต่ละสายงาน นักศึกษาบางคนยังขาดความมั่นใจในความสามารถของตนเอง จึงมัก
เกิดค าถามขึ้นเสมอว่า “ควรสหกิจด้านใด” หากเรามีระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยวิเคราะห์ความสามารถ ความ
ถนัดของนักศึกษาแต่ละคนว่ามีความสามารถหรือความถนัดในสายงานด้านใดมากที่สุด ก็จะท าให้นักศึกษาสามารถ
ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ว่าตนเองเหมาะสมที่จะเลือกสายงานสหกิจศึกษาในด้านใด เพื่อให้การ สหกิจศึกษาของนักศึกษา  
มีศักยภาพและเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของนักศึกษาให้มากยิ่งข้ึน 
 จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดท าได้ลงความเห็นว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับนักศึกษาที่จะเลือกสายงานสห
กิจศึกษา จึงได้คิดโครงการการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา  โดยใช้
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree Technique) ซึ่งข้อมูลที่น ามาใช้คือข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถตัดสินใจในการเลือกสายงานสหกิจศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและทักษะของ
ตัวนักศึกษา ซึ่งจะน าไปสู่การสหกิจศึกษาที่บรรลุเป้าหมายและความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน และส่งผลต่อ
การออกไปประกอบอาชีพของตนเองต่อไปในอนาคต  
 

2. วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ 
2. เพื่อประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาในการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

3. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
3.1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System)  [1] เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ  โดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยให้ผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจเหตุการณ์หรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน  หรือก่ึงโครงสร้าง  ระบบสนับสนุนการตัด สินใจอาจจะใช้ได้กับบุคคลเดียว  หรือช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม  นอกจากนั้นยังมีระบบ สนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  ได้เริ่มขึ้นในช่วง  ปี  ค .ศ.  1970  โดยมีหลายบริษัทเริ่มที่จะ พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อที่จะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจปัญหาที่มีโครงสร้างที่ไม่แน่นอน  หรือกึ่งโครงสร้างโดยข้อมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งระบบสารสนเทศเดิมที่ใช้ในลักษณะระบบการประมวลผลรายการ  (Transaction  
Processing  System)  ไม่สามารถกระท าได้  นอกจากนั้นยังมี  วัตถุประสงค์เพื่อลดแรงงาน  ต้นทุนที่ต่ าลงและยัง
ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์การสร้างตัวแบบ (Model) เพื่ออธิบายปัญหาและตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ  จนกระทั่งปี  ค.ศ. 
1980  ความพยายามในการใช้ระบบ นี้เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจได้แพร่ออกไป ยังกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
3.2 การท าเหมืองข้อมูล  (Data Mining) 
 การท าเหมืองข้อมูล [2] คือ ขบวนการท างานในการกลั่นกรองข้อมูล  จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Large 
Information) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ียังไม่รู้ เป็นสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งเป็นสิ่ง ส าคัญที่ช่วยตัดสินใจใน
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การท าธุรกิจ  โดยการท าเหมืองข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการค้นหาองค์กร ความรู้ในฐานข้อมูล (Knowledge 
Discovery in Database) หรือที่เรียกว่า KDD เช่น การวิเคราะห์พฤติกรรมในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค  การ
พยากรณ์อากาศ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
  3.2.1 การท าความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) เป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์  
  3.2.2 การจัดรูปแบบข้อมูล (Data  Transaction Identification) เป็นการจัดข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบที่
เหมาะสมก่อน  
  3.2.3 การรวบรวมข้อมูล (Data Integration) เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการ ซึ่งอาจอยู่ในหลาย
ฐานข้อมูล หลายระบบปฏิบัติการ ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน หรือ ตารางเดียวก่อน อาจใช้ในลักษณะของคลังข้อมูล 
(Data Warehouses) ในการรวบรวมข้อมูล 
  3.2.4 การแปลงข้อมูล  (Data Transformation) เป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีค่าค่าที่ เหมาะสมในการ 
  3.2.5 การค้นหารูปแบบ (Pattern Discovery) เป็นการก าหนด รูปแบบในการค้นหา เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่
ต้องการ  
  3.2.6 การวิเคราะห์รูปแบบ (Patten Analysis)  เป็นรูปแบบการน าผลลัพธ์จากการค้นหามาท าการ
วิเคราะห์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจหรือการวางแผนธุรกิจ 
3.3 ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree)  
 กระบวนการทางด้านเหมืองข้อมูลนั้น (Data mining) [3] ได้น าการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้มาช่วยในการ
ท างานด้านการตัดสินใจต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบธุรกิจหรือด้านอื่น ๆ  โดยปกติมักประกอบด้วยกฎใน
รูปแบบ “ถ้า เง่ือนไข แล้ว ผลลัพธ์” เช่น “If  ncome = High and Married No THEN Risk = Poor”  โดย
ลักษณะของการตัดสินใจแบบโครงสร้างต้นไม้มีลักษณะคล้ายกับต้นไม้กลับหัว  โดยโหนดแรกสุดจะเป็นรากของ
ต้นไม้ (Root node)  แต่ละโหนดแสดงคุณลักษณะ  (attribute)  แต่ละกิ่งจะแสดงค่าผลในการทดสอบ  และโหนด
ใบ (Leaf node)  แสดงคลาสที่ก าหนดไว้  
3.4 อัลกอริทึม J48 
อัลกอริทึม  J48  [3]  Decision  Tree  หรือ อัลกอริทึมของ C4.5  ซึ่งเป็นอัลกอริทึมอันหนึ่งที่ใช้สร้าง  Decision 
Tree ที่พัฒนาโดย  Ross Quinlan โดย C4.5  นี้ คือส่วนขยายที่เพิ่มเติมมาจาก อัลกอริทึม ID3 Decision Tree 
โดยโครงสร้างนี้สามารถถูกใช้ส าหรับการคัดแยกกลุ่มข้อมูล (Classification)  และด้วยเหตุผลนี้ C4.5  ถูกเรียกใช้
บ่อย ๆ ส าหรับตัว Statistical  Classifier ในส่วนของอัลกอริทึม C4.5 สร้าง  Decision Tree  มาจากกลุ่มของ 
Training Data  เหมือน ID3 ที่ใช้ หลักการของ  Information  Entropy  โดย C4.5  ใช้ความถูกต้องของแต่ละ
แอทิบิวต์ของข้อมูล  เพื่อใช้เป็นการตัดสินใจแบ่งกลุ่มข้อมูลไปยังกลุ่มย่อย ๆ ซึ่ง C4.5  จะพิจารณาตรวจสอบ  
Normalized Information  Gain  (ความแตกต่างใน  entropy)  ผลลัพธ์จากการเลือกแอทริบิวต์ส าหรับแบ่งกลุ่ม
ข้อมูล โดยคุณลักษณะด้วยค่า  normalized  information  gain  ที่สูงสุดนั่นคือหนึ่งในการสร้างการตัดสินใจ  
ผู้จัดท าไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีการหรือเทคนิคใดดีที่สุด  ดังนั้นการท าวิจัยจะต้องท าการทดลองสร้างโมเดลหลาย ๆ 
ครั้งแล้วน ามาเปรียบเทียบกันว่าโมเดลใดใช้ท านายค่า (Prediction)  ได้ดีที่สุด 
3.5  โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL 
 MySQL คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบรองรับค าสั่ง SQL เป็นเครื่องมือ
ส าหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือหรือโปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการ เพื่อให้ได้ระบบงานที่รองรับความ
ต้องการของผู้ใช้ เช่น ท างานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ท างานฝั่ง
เครื่องบริการ (Server-Side Script)  
3.6 โปรแกรม Weka 
 โปรแกรม Weka  (Waikato  Environment  for  Knowledge   Analysis) [5] เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 1993 
โดยมหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์  เป็นซอฟต์แวร์ส าเร็จ ประเภทฟรีแวร์ อยู่ภายใต้การควบคุมของ 
GPL License โปรแกรมถูกเขียนมาโดยเน้นกับการงานทางด้านการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และ



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

482 

การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) เป็นเครื่องมือที่ใช้ท างานในการท าดาต้าไมน์นิ่งที่รวบรวมแนวคิดอัลกอริทึม
มากมาย ซึ่งอัลกอริทึมสามารถเลือกใช้งานโดยตรงได้จาก 2 ทาง คือ จากชุดเครื่องมือที่มีอัลกอริทึมมาให้ หรือ
เลือกใช้จากอัลกอริทึมที่ได้เขียนเป็นโปรแกรมลงไปเป็นชุดเครื่องมือเพิ่มเติม และชุดเครื่องมือมีฟังก์ชันส าหรับการ
ท างานร่วมกับข้อมูลได้แก่ Pre-Processing, Classification, Regression, Clustering, Association rules, 
Selection และ Visualization 
 ข้อดีของโปรแกรม WEKA  คือ  มีอัลกอริทึมที่รู้จักกันดีของการท าดาต้าไมน์นิ่งให้เลือกใช้อย่างครบถ้วน  และ
สามารถเขียนฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมเองได้  ท าให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้
ฟังก์ชันตามความต้องการของข้อมูลได้อย่างชัดเจน 
3.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กิตติ โฉมฉาย และ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ [6] ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค โดยใช้เทคนิค Decision Tree Classification พบว่าระบบถูกพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยให้
ผู้ใช้ระบุความต้องการในการตัดสินใจเลือกซื้อ และระบบจะแสดงผลการวิเคราะห์เป็นรุ่นต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ผลการประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบพบว่ามี
ค่าเฉลี่ย 4.12 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 และสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 วีระถล หาญโชติช่วง ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ และ กฤษณะ ไวยมัย [7] เทคนิคการน าแนกประเภทข้อมูลโดยใช้
กฎความสัมพันธ์  (Associative Classification) เป็นเทคนิคหนึ่งในการจ าแนก  ประเภทข้อมูล (Data 
Classification)  ที่น่าสนใจ  ให้ความแม่นย าใน การท านายสูง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้น าเสนอวิธีในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจ าแนกประเภทข้อมูล  โดยการพิจารณากฎความสัมพันธ์หลายกฎพร้อมกันในการท านายและ
จะให้ความส าคัญกับกฎความสัมพันธ์ที่มีความยาวมากที่สุด (Maximal Frequent Item Sets)  ก่อน จากผลการ
ทดลอง พบว่าเทคนิคของเรา มีความแม่นย าในการท านายสูงขึ้น  โดยเปรียบเทียบกับ CMAR (Classification 
Based on Multiple Class Association Rules)  และ CBA (Classification Based Association Rules)  ซึ่ง
เป็นเทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูลโดยใช้กฎความสัมพันธ์อื่นท่ีมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบัน  
 บุญมา เพ่งช่วน [8] งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนาตัวแบบเพื่อใช้ในการท านายแนวโน้มเลือก
อาชีพแรกหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และน าข้อมูลรายบุคคล นักศึกษา  ของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ปีการศึกษา  2548  มาวิเคราะห์ตัวแบบที่สร้างได้  และน าเสนอในรูปแบบของรายงาน  
แบบตารางและกราฟ  เพื่อน าไปสนับสนุนการตัดสินใจในด้านการผลิตบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า สามารถน าตัวแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมาหาแนวโน้มเลือกอาชีพแรกหลังส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้  และน าข้อมูล
รายบุคคลนักศึกษามาประมวลผลกับตัวแบบเพื่อน าไปสนับสนุนการตัดสินใจด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ต่อไปได้ 
 อนุชิต และ วงกต [9] ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการ
ท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ซึ่งเทคนิคที่น ามาใช้คือ ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) ข้อมูลที่น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ siamphone.com ซึ่งเป็นข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ที่มีจ าหน่ายตั้งแต่ปี 
2009-2011 ระบบนี้ถูกพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี (PHP) ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อให้ระบบ
สามารถแนะน าโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
4. วิธีการวิจัย 

 วิธีการด าเนินการวิจัย สามารถแบ่งวิธีการด าเนินงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้ ดังภาพท่ี 1 
4.1. การก าหนดปัญหา 

 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจตัดสินใจนี้ ต้องท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายงานในการสหกิจศึกษา
เนื่องจากสายงานทางด้านเลือกสายงานในการสหกิจศึกษาโดยใช้เทคนิคต้นไม้เทคโนโลยีสารสนเทศมีหลากหลาย จึง
เป็นเรื่องยากในการตัดสินใจ และมีความส าคัญอย่างมากและจ าเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
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และทักษะที่ตนเองถนัด ปัญหาที่พบคือนักศึกษาบางคนขาดทักษะ ความสามารถ และความรู้ ในแต่ละสายงาน 
4.2 รวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจ
ศึกษา  โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเลือกสายงานสหกิจศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ดังนี ้ 

     4.2.1  ศึกษา  และทบทวนวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  (Review  Literature) 
     4.2.2  ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ตัดสินใจ  และอัลกอริธึมของเทคนิคต้นไม้ ตัดสินใจแต่

ละตัว 
         1)  ศึกษาขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ต้นไม้ตดัสินใจ  
         2)  ศึกษาถึงเครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่น ามาใช้ในการพัฒนาระบบ สร้างโมเดล และทดสอบ

อัลกอริธึม ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจนี้ ได้เลือกใช้เครื่องมือ คือซอฟต์แวร์โปรแกรม Weka 
         3) ศึกษา สายงานจากเว็บไซต์สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และ  ศึกษาจาก

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  และได้แบ่งสายงาน  5  
สายงานดังต่อไปนี้  

 สายงานนักเขียนโปรแกรม                                                                               
 สายงานนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ                                                               
 สายงานเว็บไซต์                                                                                                          
 สายงานการออกแบบ/เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์/งานสามมิติ/Animation                                    
 สายงานเทคโนโลยีโทรคมนาคมและเครือข่าย 
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รวบรวมข้อม ล 

 ดัเรี งข้อม ล 

ออกแบบระบบ 

แบบสอบถาม ฐานข้อมูล

กรองข้อมูล

จ าแนกประเภท กฎการตัดสินใจ

พัฒนาระบบ

ประชากร ส่วนติดต่อผู้ใช้ กรองข้อมูล กฎการตัดสินใจ ผลลัพธ์

ทดสอบ

การน าไปใช้

การก าหนดปั หา

        

ภาพที่ 1 วิธีการด าเนินงาน 

4.3 แหล่งที่มาของข้อมูล 
ท าการจัดเรียงข้อมูลเพื่อใช้ในการสร้างโมเดล และทดสอบอัลกอริธึม มีรายละเอียด ดังนี ้
 4.3.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จ านวน 200 คน    
 4.3.2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี  จ านวน 33 คน            
4.4 ออกแบบระบบ 

เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วจากน้ันจะท าการเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล จากน้ันจะท าการกรองข้อมูล และ
เข้าสู่กระบวนการของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจได้เป็นกฎการตัดสินใจ โดยใช้โปรแกรม Weka 3.6 ในการวิเคราะห์
ข้อมูลและ สร้าง Model ซึ่งใช้ในการจ าแนกสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบ
หาอัลกอริธึม 
4.5 การพัฒนาระบบ 

การด าเนินการการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษา  โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ตัดสินใจ นั้นผู้ใช้จะให้ข้อมูลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ จากนั้นจะท าการกรองข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้มาเป็นข้อมูลที่ให้ระบบ
เรียนรู้ และเข้าสู่กระบวนการกฎการตัดสินใจ และได้การพยาการณ์ผลลัพธ์แก่ผู้ใช้ การพัฒนานั้นจะพัฒนาด้วย
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ภาษา PHP ในการสร้างหน้าเว็บ และสร้างโมดูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานทั้งหมด และใช้ร่วมกับ โปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูล My SQL ในการจัดการและออกแบบฐานข้อมูลของระบบ โดยแสดงผลลัพธ์ผ่านทางโปรแกรมเว็บ
บราวเซอร์ 
  

5. ผลการศึกษา 
     จากการศึกษาโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์หากฎการตัดสินใจและเข้าสู่กระบวนการ 
การใช้โปรแกรมสร้างโมเดล คือ โปรแกรม Weka เพื่อหาค่าความถูกต้อง โดยจะพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เลือกสายงานในการสหกิจศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ โดยจะพัฒนาเป็น Web Application ร่วมกับ SQL 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือค าตอบในการช่วยตัดสินใจ 
 

6. อภิปรายกรอบการศึกษา 
   กฎที่ได้จากการท าแบบสอบถามระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการสหกิจศึกษา โดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจของ
ผู้กรอกแบบสอบถาม 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัลกอริทึมที่ใช้ 

Trianing  Test Accuracy Error 

Percentry 
 

66% 25% 73% 26% 

75% 20% 80% 20% 

50% 32% 64% 36% 

Use training -   - 97% 3% 

Cr
os

s-
va

lid
at

ion
 10 - 82% 18% 

20 - 88% 12% 

30 - 84% 16% 

 
 
A36

 4 (20.0) A17
A25

 2 (14.0) A2  5 (5.0)  3 (19.0/1.0) A9 A41

 1 (7.0)  3 (3.0/1.0)  1 (0.0)  1 (12.0)  2 (4.0/1.0)  5 (3.0)  5 (10.0)  2 (2.0)  2 (1.0) 

 =2 
 =1 

 =0 

 =2  =1  =0  =0  =1  =2 

 =2  =1  =0  =1  =2  =0  =1  =2 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างต้นไม้ ที่ไดจ้ากการประมวลผล 
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กฎที่ได้จากการประมวลผล ได้ทั้งหมด 13 กฎ ดังน้ี 

1. IF A36 = 2 THEN Class is 4 
2. IF A36 = 1 AND A17 = 2 THEN Class is 2 
3. IF A36 = 1 AND A17 = 1 AND A2 = 2 THEN Class is 1 
4. IF A36 = 1 AND A17 = 1 AND A2 = 1 THEN Class is 3 
5. IF A36 = 1 AND A17 = 1 AND A2 = 1 THEN Class is 1 
6. IF A36 = 1 AND A17 = 0 THEN Class is 5 
7. IF A36 = 2 AND A25 = 1 THEN Class is 3 
8. IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A9 = 2 THEN Class is 1 
9. IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A9 = 1 THEN Class is 2 
10. IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A9 = 5 THEN Class is 5 
11. IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A41 = 2 THEN Class is 5 
12 IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A41 = 1 THEN Class is 2 
13. IF A36 = 2 AND A25 = 1 AND A41 = 0 THEN Class is 2 

 
7. สรุปผลการศึกษา 

    ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานในการสหกิจศึกษาโดยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ได้น า
เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจมาประยุกต์ใช้ ในการหากฎการตัดสินใจ โปรแกรมที่น ามาใช้ในการสร้างโมเดล คือ โปรแกรม 
Weka จากอัลกอริธึม C4.5(J48) พบว่าค่าความถูกต้อง เท่ากับ 80% โดยจะพัฒนาเป็น Web Application ท างาน
ร่วมกับฐานข้อมูล SQL หลังจากการพัฒนาเสร็จสิ้น จะน าไปใช้ผ่านเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเป็นตัวช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเลือกสายงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาต่อไป 

ค าขอบคุณ 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ทีเ่อื้อเฟ้ือข้อมูลนักศึกษาภายในสาขาวิชาฯ  
 

เอกสารอ้างอิง 
[1]  ทวีศักดิ์ นาคม่วง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support    Systems) 
[2] สิทธิชัย ค าคง  “การท าเหมืองข้อมูล” เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางเทคนิคศึกษา ภาควิชาครุ

ศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
[3] ชัดชัย แก้วตา และ อัจฉรา มหาวีรวัฒน์. การวินิจฉัยคดีด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ

และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553 
[4] จิโรจน์ ภาคคีรี และ กาญจนา วิริยะพันธ์. การวิเคราะห์รูปแบบการบุกรุกข้อมูลบนเครือข่าย โดยใช้เทคนิคดาต้า

ไมน์นิง, วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550 

[5] มาโนช ห้วยหงส์ทอง, วิภารัตน์ กุลที และ สรารัตน์ แก้วมานพ “Weka” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

[6]   กิตติ โฉมฉาย และ มณเฑียร รัตนศิริวงศ์วุฒิ. “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คโดยใช้เทคนิค Decision Tree Classification”, งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งท่ี 6, 2553 
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การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 

The Development of 3D Animation on Respiratory System         
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ ในเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมช่ัน 3 
มิติ โดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ สื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมช่ัน 3มิติ เรื่อง
ระบบทางเดินหายใจและ แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ โดยใช้
สถิติ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพด้านเนื้อหาของสื่อแอนิเมช่ัน 3มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 2) ประสิทธิภาพด้านเทคนิคของสื่อแอนิเมช่ัน 3มิติ เรื่องระบบ
ทางเดินหายใจ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  
 
ค าส าคัญ: สื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ,ระบบทางเดินหายใจ 
 

ABSTRACT 
 

 The objective of research were to 1) development of 3D Animation Respiratory 
System. 2) Validate the efficiency of 3D Animation on Respiratory System with specialist.                 
3) Study the gratification of 3D animation on Respiratory System. The sample of this research was 
30 students using the purposive sampling method. The research tool comprises of 3D Animation 
on Respiratory System. Media Assessment Gratification Assessment Form.   
 The results of research showed that: 1) efficiency in content and of the 3D Animation 
Respiratory System in the good level, 2) efficiency in Technical of the 3D Animation Respiratory 
System temple in the good level, 3) and gratification of students in the good level. 
 
Keywords: 3D Animation, Respiratory     
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บทน า 
 การเรียนการสอนในช้ันเรียนของบทเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีบทเรียนที่มีเนื้อหาหลากหลายมีความยาก ง่าย ซับซ้อนแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการคิดที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ได้นั้น จ าเป็นต้องใช้เทคนิคการสอน ตลอดจนสื่ออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน บางเรื่องเนื้อหาง่ายไม่
สลับซับซ้อน ครูผู้สอนอาจใช้วิธีบรรยายและสื่อเพียงสไลด์ภาพนิ่งก็เพียงพอ แต่ในบางเนื้อหาที่มีความซับซ้อน การ
ใช้วิธีดังกล่าวไม่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอส าหรับนักเรียนได้ จึงจ าเป็นต้องใช้สื่อที่
สามารถอธิบายให้มองเห็นภาพในมิติต่างๆ เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพ
ได้ชัดเจน ควบคู่ไปกับการอธิบายของครูผู้สอน 
 มนุษย์ทุกคนต้องหายใจเพื่อมีชีวิตอยู่ การหายใจเข้า อากาศจะผ่านไปตามอวัยวะของระบบหายใจ การ
ด ารงชีวิตของมนุษย์จ าเป็นต้องใช้แก๊สออกซิเจน ถ้าร่างกายขาดแก๊สออกซิเจนไปเพียง 2 - 3 นาที ก็จะท าให้ถึงตาย
ได้ ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างแก๊สออกซิเจนกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนและ
คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแลกเปลี่ยนที่ปอดด้วยกระบวนการแพร่ ในปัจจุบันนี้ผู้ที่ต้องการศึ กษาเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ จะต้องศึกษาจากหนังสือหรืออาจารย์ที่ท าการสอนในรายวิชานั้นๆ ที่ต้องใช้หนังสือประกอบการเล่า
เรื่อง ท าให้ผู้เรียนต้องใช้จินตนาการตามเนื้อหาที่ได้ฟัง ยากต่อการจดจ าและยากต่อการท าความเข้าใจ แต่ปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก การน าแอนิเมชั่นมาประยุกต์ใช้ในสื่อการเรียนการสอนและด้านต่าง ๆ ได้มากมาย โดย
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเรื่องราวให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถให้ความสนุกสนาน ความบันเทิงแก่
ผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจและเกิดการอยากเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น 
 กลุ่มผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ ขึ้นมาเป็นสื่อ
การเรียนรู้ที่สามารถเห็นได้จริงแทนการฟังจากการเล่าเรื่องหรือการอ่านหนังสือ เพราะการอ่านในหนังสือหรือฟัง
บรรยายนั้นผู้ฟงัไม่สามารถมองเห็นภาพกระบวนการท างานของระบบทางเดินหายใจภายในร่างกายได้ สื่อแอนิเมช่ัน
เรื่องนี้จะจ าลองเหตุการณ์ และการท างานของระบบทางเดินหายใจเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพในลักษณะที่เหมือนจริง
และเข้าใจในเนื้อเรื่องตรงกันว่าความเป็นมาเป็นอย่างไร อธิบายความส าคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย  
 ด้วยเหตุผลข้างต้นกลุ่มผู้วิจัยจึงคิดที่จะท าเรื่องนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อการสอนแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน    
เรื่องระบบทางเดินหายใจ ในรูปแบบ 3 มิติ ให้มีเนื้อหาที่กล่าวถึงการท างานของระบบทางเดินหายใจ 
วัตถุประสงค ์ 
    1. เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ ในเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ ที่สามารถจ าลองระบบทางเดินหายใจภายใน
ร่างกายให้สามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน  
    2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ  
    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ  
ขอบเขต  
    1. เนื้อหาที่ใช้ในการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ ในบทเรียนเรื่องระบบร่างกายของ
มนุษย ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
    2. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 2 จ านวน 30 คน  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
    1. ได้สื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ ประกอบการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับบทเรียน  
    2. ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่อธิบายให้เห็นภาพได้ยาก เนื้อหามีความซับซ้อนเข้าใจยากให้ผู้เรียนเข้าใจ
เนื้อหาในส่วนท่ีอธิบายให้เห็นภาพได้ง่าย เห็นเป็นรูปธรรมมากข้ึน  
    3. ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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วิธีการวิจัย 
 การด าเนินงานครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ  
ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ การจัดท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
เรื่อง “ระบบทางเดินหายใจ” ผู้พฒันาได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังนี ้ 
 1. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 2. การทดลองสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
ขั นตอนการด าเนินงาน  
การท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติเรื่อง ระบบทางเดินหายใจ มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
1. ขั้นตอนการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
    1.1 ขั้นการศึกษาและวางแผน  
 1.1.2 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูล  
 1.1.2 ศึกษากลุ่มเป้าหมาย  
 1.1.3 เลือกเรื่องที่จะน ามาพัฒนาเป็นสื่อการสอนแอนิเมชั่น   
    1.2 ขั้นการเตรียมการผลิต  
 1.2.1 เขียนโครงเรื่อง  
 1.2.2 เขียนบทด าเนินเรื่อง  
 1.2.3 เขียนสตอรี่บอร์ด  
 1.2.4 ออกแบบตัวละคร   
   1.3 ขั้นผลิต  
 1.3.1 อัดเสียงตัวละคร  
 1.3.2 พัฒนาผลงานในโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ  
 1.3.3 บันทึกเสียงจริง  
 1.3.4 ตัดต่อวีดีโอ  
   1.4 ขั้นหลังจากผลิต   
 1.4.1 บันทึกลงสื่อ DVD  
 1.4.2 จัดท าคู่มือการใช้งาน  
2. การทดลองสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 2.1 ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาประสิทธิภาพ  
 2.2 น าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย พร้อมประเมินความพึงพอใจ  
 2.3 การหาประสิทธิภาพจากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจ านวนทั้งหมด 6 คน ในการประเมินส าหรับ
ผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งหัวข้อในการประเมินออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาจ านวน 3 คน และด้านเทคนิคจ านวน 3 คน 
 2.4 การศึกษาความพึงพอใจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่ศึกษารายวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 คน 
 2.5 รูปแบบเกณฑ์การประเมินค่า ลักษณะของแบบประเมินการหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจเป็น
รูปแบบของมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 

ดีมาก ให้ 5 คะแนน 
ด ี ให้ 4 คะแนน 
พอใช้ ให้ 3 คะแนน 
ควรปรับปรุง ให้ 2 คะแนน 
ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน 
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โดยเกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล ผู้พัฒนาให้เกณฑ์ของ รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด 
 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย 
4.50 - 5.00 ดีมาก 
3.50 - 4.49 ด ี
2.50 - 3.49 พอใช้ 
1.50 - 2.49 ควรปรับปรุง 
1.00 - 1.49 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง 

 
 2.4 สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล นาผลที่ได้จากการน าแบบประเมินมาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ จากผู้เช่ียวชาญและหาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีสื่อแอนิเมช่ัน 
3 มิติ เรื่อง “ระบบทางเดินหายใจ” ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาท าการหา
ค่าเฉลี่ยและหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งจะต้องใช้สถิติทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 

ผลการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ของสื่อแอนิเมช่ันในรูปแบบ 3 มิติ 
และประเมินความพึงพอใจของการจัดท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ โดยผู้พัฒนาทดสอบและหา
ผลจากการทดสอบ ดังนี้ 
 1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดนิหายใจ 
 3. ผลการหาความพึงพอใจของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดนิหายใจ อธิบายผลการทดลอง
ต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล ที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวิจัยควรเสนอตามล าดับของ
วัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน อาจแสดงในรูปของตาราง หรือภาพประกอบ  
1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ ครั้งน้ีสามารถจ าลองระบบทางเดินหายใจภายในร่างกายมนุษย์ โดย
ผู้วิจัยได้แสดงภาพในการด าเนินงานประกอบเนื้อหาระบบทางเดินหายใจ 
    1.1 ส่วนของไตเติ้ลระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพท่ี 1 
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     1.2 ส่วนของตัวละครด าเนินเรื่องในระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพท่ี 2 
 

 
 

 ภาพที ่2 ส่วนของตัวละครด าเนนิเรื่องในระบบทางเดินหายใจ 
 1.3 ส่วนของกลไกในการหายใจเขา้ในระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 ส่วนของกลไกในการหายใจเข้า 

 

   

 

 

 
   

ภาพท่ี 4-9 ส่วนของอากาศเข้าระบบต่างๆของร่างกาย 
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1.3 ส่วนของโครงสร้างถุงลมภายในปอดในระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพท่ี 10 

 
ภาพท่ี 10 ส่วนของอากาศเข้าระบบต่างๆของร่างกาย 

     1.4 ส่วนของการแลกเปลี่ยนแก๊สในระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพท่ี 11-13 
 

   
 

ภาพท่ี 14-16 ส่วนของอากาศเข้าระบบต่างๆของร่างกาย 
1.5 ส่วนของกลไกในการหายใจออกในระบบทางเดินหายใจ แสดงดังภาพท่ี 17 

 
ภาพท่ี 17 ส่วนของอากาศเข้าระบบต่างๆของร่างกาย 

1.6 ส่วนของตัวละครด าเนินเรื่องมาถึงบทสรุปของเรื่องระบบทางเดินหายใจ แสดงดัง ภาพที่ 18 
 

 
 

ภาพที่ 18 ส่วนของตัวละครดาเนนิเรื่องมาถึงบทสรุปของเรื่องระบบทางเดินหายใจ 
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2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เร่ืองระบบทางเดินหายใจ 
 ในการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ ครั้งนี้ได้ทดสอบประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบ
ทางเดินหายใจ โดยผู้วิจัยสร้างแบบประเมิน ทดสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 6 ท่านโดยแบ่งเป็นด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน 
และด้านเทคนิคจ านวน 3 ท่าน และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที1่ ผลการหาประสิทธิภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
ที่มีต่อการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
                         

รายละเอียด ประสิทธิภาพ 
X S.D. การแปลผล 

1. การเลือกเรื่องที่จะน ามาพัฒนา 4.66 0.57 ดีมาก 
2. การเรียงล าดับของเนื้อหา 4.66 0.57 ดีมาก 
3. ความถูกต้องของเนื้อหา 4.33 0.57 ด ี
4. ความเหมาะสมของเนื้อหากับกลุ่มเป้าหมาย 4.00  0.00 ด ี
5. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ในเนื้อเรื่อง 4.33  0.57 ด ี
6. ระยะเวลาในการน าเสนอเหมาะสมกับปริมาณเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 
7. สาระความรู้จากเนื้อหา 5.00 0.00 ดีมาก 
8. ความน่าสนใจของเนื้อหา 4.33 0.57 ด ี
9. ความบันเทิงจากเนื้อหา 4.33 0.57 ด ี
10. ความเหมาะสมที่ใช้เป็นสื่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  
ระดับมัธยมศึกษา 

4.33 0.57 ด ี

ค่าเฉลี่ยแบบประเมินท้ังฉบับ 4.49 0.39 ด ี
 
จากตารางที1่ ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ ที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าเฉลี่ยของด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 ซึ่งอยู่ใน
ระดับด ี
 
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียง  
ที่มีต่อการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ 
 

รายละเอียด ประสิทธิภาพ 
X S.D. การแปลผล 

1. ความเหมาะสมของภาพ 3 มิติในการนาเสนอ  4 1.00 ด ี
2. ความน่าสนใจของภาพ  3.66 0.57 ด ี
3. ความคมชัดของภาพในการน าเสนอ  4.33 0.57 ด ี
4. การใส่สสีันฉาก  4.33 0.57 ด ี
5. ความสวยงามของฉาก  3.66 1.15 ด ี
6. การใส่สสีันของตัวการ์ตูน  4.00 0.00 ด ี
7. การเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูน  4.00 0.00 ด ี
8. ความต่อเนื่องของภาพ  4.33 0.57 ด ี
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รายละเอียด ประสิทธิภาพ 
X S.D. การแปลผล 

9. การใช้เทคนิคพิเศษ (Special Effect) 4.33 0.57 ด ี
10. คุณภาพเสยีง  4.33 0.57 ด ี
11. ความน่าสนใจของเสียง  3.66 0.57 ด ี
12. ความเหมาะสมของเสยีงพากษ์ตัวการ์ตูน  3.66 0.57 ด ี
13. ความเหมาะสมของเสยีงในการน าเสนอ  4.00 0.00 ด ี
14. ความเหมาะสมของเสยีงดนตรีและเสียงประกอบ  4.33 0.57 ด ี

ค่าเฉลี่ยแบบประเมินท้ังฉบับ 4.04 0.52 ด ี
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ ที่ประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าค่าเฉลี่ยของด้านภาพและเสียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 
ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 
ผลการหาความพึงพอใจของสื่อแอนิเมชั่น 3 มิต ิเร่ืองระบบทางเดินหายใจ 
 ในการพัฒนาครั้งนี้ได้ทดสอบความพึงพอใจของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจโดย
ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 
จ านวน 30 คน น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ หาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา  
ที่มีต่อการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดิน หายใจ 
 

รายละเอียด ประสิทธิภาพ 
X S.D. การแปลผล 

1. นักเรียนชอบการ์ตูนเรื่องนี้  4.1 0.75 ด ี
2. นักเรียนรูส้ึกตื่นเต้นที่ได้ชมการต์ูนเรื่องนี ้ 4.23 0.72 ด ี
3. นักเรียนรูส้ึกสนุกสนานขณะชมการ์ตูนเรื่องนี้  4.2 0.71 ด ี
4. นักเรียนชอบภาพของการ์ตูนเรือ่งนี้  4.13 0.62 ด ี
5. นักเรียนชอบสีของการ์ตูนเรื่องนี้  4.16 0.79 ด ี
6. นักเรียนชอบเสียงของการ์ตูนเรือ่งนี้  4.53 0.62 ดีมาก 
7. นักเรียนมีอารมณร์่วมขณะชมการ์ตูนเรื่องนี้  4.16 0.59 ด ี
8. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาของการต์นูเรื่องนี้  4.03 0.75 ด ี
9. นักเรียนต้องการให้ครูผูส้อนใช้สื่อแบบนี้ในการเรียน การสอน  4.3 0.70 ด ี
ค่าเฉลี่ยแบบประเมินท้ังฉบับ  4.20 0.69 ด ี
 
จากตารางที่ 3 พบว่าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี  ที่ 2 ของโรงเรียน
มวกเหล็กวิทยา จานวน 30 คน ที่มีต่อสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องระบบทางเดิน หายใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และมี
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 ซึ่งอยู่ในระดับดี 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ ครั้งนี ้สามารถอภิปรายผลได้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องดังนี้  
  ประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
พบว่าประสิทธิภาพของสื่อเรื่องนี้อยู่ในระดับ ดี โดยวัดจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญแล้วนามา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติ  
      ความพึงพอใจของสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เรื่องระบบทางเดินหายใจ จากการประเมิน โดยกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่าอยู่ในระดับ ดี โดยวัดจากค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ที่เรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ   

ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติครั้งนี ้มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  
ข้อเสนอแนะจากการพัฒนา  
  ในการพัฒนาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติครั้งนี ้ผู้พัฒนาได้ทางานกันเป็นทีม ดังนั้นในการทางานเป็นทีมจะต้องมี
การบริหารงานท่ีดี ทุกคนจะต้องได้รับมอบหมายงานตามความสามารถท่ีแต่ละคนมี  
 การจัดทาสื่อแอนิเมชั่น 3 มิติ จะต้องมีความละเอียดในการทางานทุกๆขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การสร้างโมเดล 
การใส่พื้นผิว การจัดแสง และมุมมอง รวมไปถึงการตัดต่อและขั้นตรวจสอบ  
 การเลือกเรื่องที่น่าสนใจเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายย่อมส่งผลให้ผลงานที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดท า 69  
ข้อเสนอในการพัฒนาครั งต่อไป  
 การก าหนดเวลาที่เหมาะสมในการนาเสนอ จะช่วยให้การ์ตูนเรื่องนั้นสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้มีความ
เข้าใจยิ่งขึ้น และช่วยดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ดี  
 การท าสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ เนื่องจากปัจจุบันมีโปรแกรมและเทคนิคต่างๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานแอนิ
เมช่ัน 3 มิติที่หลากหลาย วิธีศึกษาอย่างเข้าใจย่อมทาให้สะดวกในการทางานมากขึ้น  
 การพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน 3 มิติ ในหัวข้อเรื่องต่อไป เพื่อนาไปต่อยอด คือการพัฒนาสื่อแอนิเมช่ัน เรื่อง
โรคของระบบทางเดินหายใจ 
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ปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความต้องการผักปลอดสารพิษของ
ผู้บริโภคในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

Psychological factors and lifestyle affect demand for organic vegetables, 
consumers in 

Phra Nakhon Sri Ayutthaya 
  าวล กษ    ุมร น ร 1 กนกนา      น ู า2  ล   า  าคา ร3   ุ  กาญ น    ุกลู4 น  า ร คุ มม  5  

 รา ญ   ว    น6  น น   า    รา ร  7 ว ุ  ดา นุร  มน  8 
Sawaluk Pummarin 1 Kanoknart Thienboocha2 Chonticha Pakaporn3 Chutikarn Jalakool4  

nisatorn Kummanee5 Prach  Phaungngern6 Nantita Petcharaporn7 Wasutida  Nuritlmont8 
 

คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 
Faculty of Business Administration and Information Technology Rajamangala University  of 

Technology Suvarnabhumi 
*E-mail :  Queenoilzx.fin@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความ
ต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือประชากรกลุ่มวัยท างานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ านวน 400 รายและวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ส่งผลต่อความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคผลการศึกษาที่ได้ ผู้จ าหน่ายผักปลอดสารพิษสามารถน าไปใช้
เป็นแนวทางในการจ าหน่ายสินค้าผักปลอดสารพิษแก่ผู้บริโภคได้ 
ค าส าคัญ : ความต้องการผักปลอดสารพิษ , ปัจจัยด้านจิตวิทยา , รูปแบบการด าเนินชีวิต 

Abstract 
This study aimed to examine the psychological factors and lifestyle affect demand for 

organic vegetables to consumers. In Ayutthaya The questionnaire was used to collect data. The 
samples Working-age population In Ayutthaya, 400 and analyzed with descriptive statistics. 
Statistics and Analysis The study indicated that Psychological factors and lifestyle affect demand 
for organic vegetables to consumers. The study was Supplier of organic vegetables can be used 
just a guide to selling vegetables to the consumers. 
Key word: Demand for organic vegetables, psychological factors, lifestyle patterns. 
 
 
 
 

1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญในการผลิตปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์เนื่องจากภูมิ

ประเทศเหมาะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร การผลิตพืชผักเป็นแขนงหนึ่งทางการเกษตร พืชผักน ามาใช้ใน
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การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

498 

การบริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ การที่จะให้พืชผักมีคุณภาพมีคุณภาพตาม
ความต้องการของผู้บริโภคนั้น ต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติและการ
ดูแลรักษาตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยว รวมทั้ งการควบคุมคุณภาพทางด้านโภชนาการ และความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค แต่เดิมเกษตรกรปลูกผักโดยใช้ยาฆ่าแมลง นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้ว ยังเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ภาครัฐเล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว (กรมวิชาการเกษตร 2537) โดยได้
ด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่ให้ความรู้ในการบริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษ ผ่านทางกรมวิชาการเกษตร กรม
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ โดยได้ให้ค าแนะน า สอน และสาธิตวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรกร ท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกได้รับความรู้สามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสารพิษ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทางระบบ
นิเวศวิทยาดีขึ้น ผู้บริโภคได้บริโภคผักท่ีสด สะอาด ปลอดสารพิษควบคู่กันไป 
 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มักบริโภคผักที่หาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด โดยเลือกความ สวยเป็นหลัก 
ความสด และงามของผลผลิตเหล่านั้น มีจ านวนไม่น้อยที่ต้องอาศัยสารเคมีป้องกันจ ากัดศัตรูพืช หรือสารเคมีอื่น ๆ 
ที่ท าให้ผลผลิตคงความสดไว้นาน เมื่อซื้อมาบริโภคมักได้รับอันตรายจากสารพิษตกค้าง เวียนศีรษะ บางรายมีการ
สะสมไว้ในร่างกายทีละน้อยเมื่อมากเข้าจึงเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เช่น มะเร็งหรือโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท (ฬุริยา สิริภัทร ไพศาล 2550:1) ส าหรับผักปลอดสารพิษนั้น  เป็นผักที่ได้ตรวจสอบพิสูจน์แล้วว่าปราศจาก
สารเคมี ป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างหรือไม่เกินค่าความปลอดภัยตามเกณฑ์ขององค์การอาหาร องค์การอนามัยโลก
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO Codes) (กรมส่งเสริมการเกษตร 2539) ขณะเดียวกันปริมาณที่เกษตรกรใช้นั้น 
ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 
 สาเหตุที่กระแสของการบริโภคเพื่อสุขภาพเป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องมาจากผู้บริโภคใส่ใจในการดูแล
รักษาสุขภาพมากขึ้น เลือกซื้อผัก ผลไม้ มารับประทาน โดยมุ่งเน้นผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารพิษ อีกทั้งก รม
อนามัยได้ออกฉลากส าหรับกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดสารพิษผัก ผลไม้อนามัย มีการรณรงค์สินค้าเพื่อสุขภาพต่อเนื่อง 
กลุ่มผู้บริโภคอยู่ในระดับกลางและระดับสูงเป็นหลัก ศึกษาได้จากผลการวิจัยของ ธิติมา เทียนไพร (2550 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค ในอ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 
ผลงานวิจัยของ  สมศิริวัฒนสิน (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของชาว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นต้น ทั้งนี้เป็นที่รู้กันดีว่า “ผัก” มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายแค่ไหนนอกจาก
ช่วยในเรื่องการขับถ่ายแล้ว ยังช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามิน แร่ธาตุ และสารอาหารอื่น ๆ อีกมาก ในผักช่วย
เสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพดี ยิ่งระยะหลังนี้ คนเราหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ความต้องการในการ
บริโภคผักให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของสารพิษตกค้างในผักด้วย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ และ
มารดาที่ตั้งครรภ์ควรรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัย รวมถึงคนชราที่ระบบขับสารพิษตามธรรมชาติของ
ร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพแล้ว การรับประทานอาหารปลอดสารพิษ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าราคาที่แพงกว่าผัก
ทั่วไปหลายคนยังสับสนอยู่ว่า จะยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อให้ได้ผักปลอดจากสารพิษเพื่อสุขภาพนั้นจริงหรือไม่ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ โดยมี
การศึกษาถึงปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบในการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ  
เพราะต้องการทราบถึงความเช่ือมั่น แรงจูงใจ และการรับรู้ประโยชน์ และทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้าน
กิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น โดยมีการศึกษาจากผู้บริโภคที่ต้องการผักปลอดสารพิษ  ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การศึกษาครั้งน้ีจะมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิต 

กับความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสามารถน าเสนอกรอบ
แนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีส่งผลต่อความต้องการผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาส่งผลต่อความต้องการผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ส าหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความ
ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หา
ข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัย
ต่างๆนั้นสามารถสรุปได้ ดังนี้   
ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

จิราภา เต็งไตรรัตน์,จิราภา เต็งไตรรัตน์ , วิทยากร เชียงกูล , สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์  ได้กล่าวว่า 
ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาที่เกี่ยวกับจิตใจ กระบวนการของจิตใจ กระบวนความคิด และ
พฤติกรรมของมนุษย์ที่ศึกษา เช่น การรับรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ พฤติกรรม รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่างๆ ของมนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เช่น กิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว ระบบการศึกษา การจ้างงาน เป็นต้น รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ทางด้านจิตวิทยา ที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในตัวบุคคลและมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดยตรง การศึกษา
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาจะช่วยให้นักการตลาดได้เข้าใจว่า ทาไม (why) และอย่างไร (how) ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรม
ต่อสิ่งเร้าที่ได้รับ จึงนับว่ามีประโยชน์มากต่อผู้ทาการสื่อสารการตลาด ซึ่งปัจจัยทางจิตวิทยาทั่วไป ประกอบด้วย 
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ และบุคลิกภาพ 
รูปแบบการด าเนินชีวิต  
 อาจารี  รุจิชีพ , วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, Giddens Allen, Karen and Susan ,Ropke , 
Spaargaren and  VanVliet ได้กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การที่คนเราพยายามจะมีชีวิตใน
แบบอย่างที่เช่ือที่ฝันและให้คุณค่ากับการที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตที่เราก าลัง

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
      •  ความเชื่อมั่น 
     •  แรงจูงใจ 
     •  การรับรู้ประโยชน์ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต 
     •  กิจกรรม 
     •  ความสนใจ 
     •  ความคิดเห็น 
 

ความต้องการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 
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ด าเนินอยู่หรือท่ีต้องการจะเป็น ดังนั้นถ้าสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตได้ส าเร็จคนเราก็จะ
เข้าใจว่าท าไมถึงแสดงออกเช่นนั้น และมีแบบแผนการด าเนินชีวิตเช่นน้ันจะท าให้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น 
ความต้องการ 
 พจนานุกรมในไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน , กฤษณา  ศักด์ศรี , วราภรณ์  แสงพลสิทธิ์ , Samuelson , 
Maslow , Gilmer ได้กล่าวว่า ความต้องการ หมายถึง ความต้องการของคนที่เกิดขึ้นจากสิ่งเร้าต่างๆที่มากระตุ้น 
ท าให้เกิดความต้องการที่จะหาสิ่งต่างๆ มาตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้นโดยวิธีการต่างๆ จนความต้องการนี้หมด
ไป และเกิดความต้องการขึ้นมาใหม่ ดังนั้นความต้องการของคนจึงไม่มีที่สิ้นสุด 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพ (Quantitative  
Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ประชากรกลุ่มวัยท างาน อายุระหว่าง 20-50 ปี ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยได้เลือกใช้
แบบสอบถาม ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง และ การสุ่มแบบตามสะดวก  โดยได้แนบแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่างคือประชากรกลุ่มวัย
ท างาน อายุระหว่าง 20-50 ปี ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง 
เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้นั้นได้ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Tryout)  
จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอัลฟ่า 
(Cronbach’s alpha)  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่
ระหว่าง 0.78-0.91 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา  0.7 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมี
ความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา  

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามนั้น เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการตอบข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ส าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) 

 
สรุปผลการวิจัย 

 ส าหรับผลการศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาและรูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความต้องการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 อายุระหว่าง 21 – 40 ปี  คิดเป็นร้อยละ 57.30 สถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 41.80 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 62.00 อาชีพเกษตรกร/รับจ้าง คิด
เป็นร้อยละ 28.87 และมีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001 - 35,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 58.50 
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการบริโภคผัก

ปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านความเช่ือมั่น 4.28 0.66 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

2.    ด้านแรงจูงใจ 4.12 0.78 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

3. ด้านการรบัรู้ประโยชน์ 4.26 0.69 พึงพอใจอย่างยิ่ง 
รวม 4.22 0.71 พึงพอใจอย่างย่ิง 

x
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษใน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจาก
มากไปหาน้อย พบว่าด้านท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความเช่ือมั่น ( x = 4.28 ) ด้านการรับรู้ประโยชน์  
( x = 4.26 ) และด้านแรงจูงใจ      ( x = 4.21  ) ตามล าดับ 
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการบริโภค
ผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคผักปลอด
สารพิษในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( x = 4.14 ) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความคิดเห็น ( x = 4.24 ) ด้านความ
สนใจ  ( x = 4.21 ) และด้านกิจกรรม ( x = 3.98 ) ตามล าดับ 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการบริโภคผักปลอด
สารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความต้องการ 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. ท่านจะเลือกซื้อผักปลอดสารพิษทุกครั้งเพราะผักปลอดสารพิษดีต่อ

ร่างกาย 
4.32 0.76 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

2. ท่านจะซื้อผักปลอดสารพิษถึงแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าผักชนิดอื่น 4.08 0.64 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

3. ท่านจะเลือกซื้อผักปลอดสารพิษเมื่อมีโอกาสเสมอ 
4. ถ้ามีร้านผักปลอดสารพิษให้ท่านเลือกซื้อท่านจะซื้อแน่นอน 

4.20 
4.36 

0.72 
2.04 

พึงพอใจอย่ายิ่ง 
พึงพอใจอย่างยิ่ง 

รวม 4.24 1.04 พึงพอใจอย่างย่ิง 
  าก ารา     3 แ ด ความค ด ห็น ก   วก  ความ    การ ร   ค  ก ล ด าร  ษ    ู   ร   ค น   หว ด 
 ระนคร ร    ุ า   วา่ ม ความค ด ห็น  ู ่นระด  มาก    ุด (=4.24)  ม      าร า  ็นรา      วา่ ุก   ม ความ
ค ด ห็น  ู ่นระด  มาก ได แก่   าม ร าน  ก ล ด าร  ษ ห  ่าน ล  กซ ้  ่าน ะซ ้ แน่น น (=4.36)  ่าน ะ ล  ก
ซ ้   ก ล ด าร  ษ ุกคร ้    ราะ  ก ล ด าร  ษด  ่ ร่า กา  (=4.32)  ่าน ะ ล  กซ ้   ก ล ด าร  ษ ม   ม 
  กา   ม  (=4.20)  ่าน ะซ ้   ก ล ด าร  ษ ึ แม วา่ ะม ราคาแ  กวา่  ก น ด   น (= 4.08)  ามล าด   
 
 ารา     4 แ ด  ลการว  คราะห ความ  ม  น           ด าน   ว   า  และความ    การ ร   ค  ก ล ด าร  ษ
    ู   ร   ค น   หว ด ระนคร ร    ุ า 

ตวัแปร ความเช่ือมัน่ แรงจูงใจ การรับรู้ประโยชน์ ความต้องการบริโภคผกั
ปลอดสารพษิของผู้บริโภค 

x

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านกิจกรรม 3.98 0.83 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

2. ด้านความสนใจ 4.21 0.76 พึงพอใจอย่างยิ่ง 

3. ด้านความคิดเห็น 4.24 0.70 พึงพอใจอย่างยิ่ง 
รวม 4.14 0.76 พึงพอใจอย่างย่ิง 

x
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(1) (2) (3) (4) 
(1) 1 0.37** 0.41** 0.30** 
(2)  1 0.42** 0.26** 
(3)   1 0.32** 
(4)    1 

     

 **ระด  น    าค ญ p < 0.01 
 ารา     4 แ ด  ลการว  คราะห ความ  ม  น     การ  มร        ด าน   ว   าและความ    การ ร   ค

  ก ล ด าร  ษ    ู   ร   ค น   หว ด ระนคร ร    ุ า   ด การ   ว   การว  คราะห ค่า  ม ระ     ์  ห  ม  น  
แ      ร   น (Pearson’s Correlation Coefficient)    ว่า      ด าน   ว   า  ระก  ด ว  ด านความ     ม  น 
(AA1) ด านแร  ู    (AA2) และด านการร  รู  ระ   น  (AA3) ม ความ  ม  น   ่ ความ    การ ร   ค  ก ล ด
 าร  ษ    ู   ร   ค น   หว ด ระนคร ร    ุ า  า่ ม น    าค ญ า         ระด  0.01 (r=0.30 , r=0.26 , r=0.32) 

 
 ารา     5 แ ด  ลการว  คราะห ความ  ม  น     รู แ  การด า น น  ว    และความ    การ ร   ค  ก ล ด

 าร  ษ    ู   ร   ค น   หว ด ระนคร ร    ุ า 

ตวัแปร กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเห็น ความต้องการบริโภคผกั
ปลอดสารพษิของ

ผู้บริโภค 
(1) (2) (3) (4) 

x  3.98 4.21 4.24 4.24 
SD.  0.83 0.76 0.70 1.04 
(1) 1    0.44**    0.42**    0.33** 
(2)  1    0.46**    032** 
(3)   1    0.41** 
(4)    1 

 **ระด  น    าค ญ p < 0.01 
  าก ารา     5  แ ด  ลการว  คราะห ความ  ม  น     รู แ  การด า น น  ว   และความ    การ ร   ค  ก
 ล ด าร  ษ    ู   ร   ค น   หว ด ระนคร ร    ุ า   ด การ   ว   การว  คราะห ค่า  ม ระ     ์  ห  ม  น  แ  
    ร   น (Pearson’s Correlation Coefficient)    วา่ รู แ  การด า น น  ว    ระก  ด ว  ด านก  กรรม (BB1) 
ด านความ น   (BB2) และด านความค ด ห็น (BB3) ม ความ  ม  น   ่ ความ    การ ร   ค  ก ล ด าร  ษ   
 ู   ร   ค น   หว ด  ระนคร ร    ุ า  า่ ม น    าค ญ า          ระด   0.01 (r=0.33 , r=0.32 , r=0.41) 
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การอภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านจิตวิทยาและความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ด้านความเช่ือมั่น ด้านแรงจูงใจและด้านการรับรู้ประโยชน์ มีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางปัจจัยด้านจิทวิทยาของ จิราภา เต็งไตรรัตน์ ( 2550 ) ที่กล่าวว่า 
การศึกษาพฤติกรรมกระบวนทางจิตเชิงปรนัย เป็นศาสตร์ที่มีขอบเขตกว้างขวาง เป็นองค์ความรู้ทั้งเชิงศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ คลอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทั้งทางกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ ความคิดสติปัญญา 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษาศาสตร์สายนี้คือ เพื่อที่จะเข้าใจ อธิบาย ท านาย พัฒนาและควบคุมพฤติกรรมด้าน
ต่าง ๆ ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงนุช โกสียรัตน์ ( 2010 ) ที่ว่าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
ต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในร้านค้าเพื่อสุขภาพ แขวงศิริราช งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความต้องการ
บริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค 

ส าหรับรูปแบบการด าเนินชีวิต  ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจและด้านความคิดเห็น  มี
ความสัมพันธ์ต่อความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทางรูปแบบการด าเนินชีวิต อาจารี  รุจิชีพ (2551) ที่
กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง พฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงิน และใช้เวลา ของบุคคลคนนั้น ซึ่งแสดง
ออกมาให้ปรากฏซ้ าๆ กันในสี่มิติต่อไปนี้ คือ มิติทางด้านลักษณะประชากรที่ประกอบกันเข้า เป็นตัวคนคนนั้น 
(Demographics) กิจกรรมที่เขาเข้าไปมีส่วนร่วม (Activities) ความสนใจที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Interest) และ
ความคิดเห็นที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (opinions) มิติทั้ง 3 อย่างหลังนี้ มักนิยมเรียกว่า AIODemographics และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมศักดิ๋ รอดลอย (  2557 ) ที่ว่าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิต การรับรู้
ข่าวสาร และทัศนคติ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค ผักออร์แกนิกของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี ที่เห็นได้ว่า
รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู้บริโภค 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเรื่องความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษด้วยวิธีเชิงลึกในครั้งต่อไป 
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการบริโภคผักปลอดสารพิษ ของผู้บริโภคจากแหล่งอื่นๆ เช่น 

ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล เป็นต้น และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของกลุ่มผู้บริโภคแหล่งอื่นๆ 
ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการตลาดเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 ว     ร          ด าน   ว   าและรู แ  การด า น น  ว   ่  ล ่ ความ    การ ร   ค  ก ล ด าร  ษ   
 ู   ร   ค น   หว ด  ระนคร ร   ุ  า ฉ   น ้   า ร็ ไ ได ด ว  ู  ว    ได ร  ความกรุ า  ่า ด      าก ู   ่ว 
 า  รา าร   ดร.ว ุ  ดา นุร  มน    า าร      รึกษาว       ได  ่ว  หล   ห ค  าแนะน าและ   ค ด ห็น ่า  ๆ  นการ  า
ว    มา ด  ล ด ู  ว     ึ    กรา     ระคุ ไว      กา  
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ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์ 
อาหารคลีน ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
Marketing mix and motivation relationship between to consumer’s decision 

making to purchase clean foods in PhraNakhon Sri Ayutthaya province 
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6 

อ.นันทิตา เพชราภรณ์7 ผศ.ดร.วสธุิดา นุริตมนต์8 
Kanyapat bungsud1 Kittiya suttiphoo2 Jirachaya Panpetch3 Pattamaporn kuwsutam4  
Panicha  suksuras5 Chutinun Wilamas6 Nantita Petcharaporn7 Wasutida Nurittamont8 

 
คณะบริหารธรุกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ 

*E-mail : Jirachaya.foammy@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลโดยการสุ่ม
ตัวอย่างจากผู้บริโภคอาหารคลีนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
คลีน การศึกษาข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเดิม และผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนใน
การผลิตภัณฑ์อาหารคลีน และน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน 
 

Abstract 
 The purpose of this study aims to find the factors of marketing mix and motivation which 
has an relation to consumer’s decision making to purchase clean foods in PhraNakhon  ri 
Ayutthaya province. In order to gather information, the questionnaires had been conducted from 
400 consumers, who buy clean foods in this area. A descriptive analytic was performed in terms 
of frequency, percentage, mean, standard deviation, as well as finding a relation between the 
following variables. As a result, it was found that the factors of marketing mix and motivation has 
an relationship between to decision making to purchase clean foods. All in all, this study will be 
remarkably useful for those existing entrepreneurs and the new comers to adapt the information 
for their decision making to invest on clean food business in the future. 
 
Keyword : motivation , marketing mix (4Ps) , decision making to buy clean food product 
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1. บทน า 
การด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่มีการแข่งขันและความเร่งรีบ จึงท าให้เกิดการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกหลัก 

ซึ่งเป็นผลให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบ 5 หมู่ โดยเฉพาะอาหารในยุคปัจจุบันที่สามารถหาซื้อกันได้ง่ายและ
รวดเร็ว เช่นอาหารประเภทฟาสต์ฟู๊ดส์ หรือที่เรียกกันว่า อาหารขยะ (Junk Food) นั้นเป็นอาหารที่ผ่านการ
ดัดแปลงปรุงแต่งท าให้มีปริมาณไขมันและปริมาณเกลือที่สูง ซึ่งอาหารประเภทนี้ย่อมมีส่วนอั นตรายต่อร่างกาย
ทั้งสิ้นหากได้รับในปริมาณที่ไม่เหมาะสม ถ้าบริโภคสะสมเป็นเวลานานก็จะเป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคภัยต่างๆ ตามมา
ในอนาคต เช่น โรคอ้วนหรือโรคไต เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้น ด้วย
สาเหตุนี้ประชากรยุคใหม่จึงเริ่มหันมาให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยการออกก าลังกายควบคู่ไปกับ
การใส่ใจในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารที่ร่างกายต้องได้รับ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต 
เกลือแร่ วิตามิน และไขมัน หากได้รับสารอาหารเหล่านี้อย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จะเห็นว่า
มีกระแสนิยมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และเป็นที่ได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ คือ การ
รับประทานอาหารแบบคลีนฟู๊ด เป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งหรือดัดแปลงน้อยที่สุด เน้นความเป็นธรรมชาติมาก
ที่สุด เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ได้แก่ อาหาร   จ าพวก ผัก ผลไม้สด ธัญพืช อาหารที่ไม่ผ่านการ
ขัดสี อาหารที่ไม่ปรุงรสจัด อาหารประเภทนี้จึงจัดเป็นอาหารที่เน้นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยตรง ท าให้ในปัจจุบัน
อาหารคลีนจึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

อาหารคลีน ถือเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและก าลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน สง่า ดามาพงษ์ [1] 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และผู้จัดการโครงการโภชนาการสมวัย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) อธิบายว่า “คลีนฟู้ด” (Clean Food) เป็นค าเรียกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนได้เกิดความตระหนักว่า “การกิน
อาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีความปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อน และกินอย่างเพียงพอ ครบ 5 หมู่ ควบคู่กับการออก
ก าลังกาย คือ การน ามาซึ่งสุขภาพที่ดี เพราะการออกก าลังกายเพียงอย่างเดียวโดยไม่ค านึงถึงอาหารการกินนั้นไม่
เป็นผล” นอกจากนี้ถ้ามองถึงประโยชน์ของอาหารคลีนจะพบว่าอาหารประเภทนี้ เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะให้
ผลดีต่อสุขภาพในหลายๆ ด้านอีกด้วย 

เนื่องจากกระแสนิยมของคนรักสุขภาพก าลังมาแรงและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย จากสถิติของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [2] ระบุว่า สาเหตุการตายของประชากรไทยได้เปลี่ยนไปจากเดิม
มาก ในอดีตคนไทยตายมากเพราะโรคติดเช้ือที่แพร่ระบาดไปได้ทั้งทางน้ า อากาศ หรือโดยพาหะน าโรคชนิดต่างๆ 
แต่ในปัจจุบันการตายของประชากรไทยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการกินอยู่และการใช้ชีวิตของตนเอง การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้คนส่วนใหญ่มีสุขภาพที่ดีขึ้น และลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  [3] รายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย พบว่า ในการรับประทานอาหารสิ่งที่ค านึงถึงเป็นอันดับแรกก่อนเลือกซื้อ
อาหาร คือ รสชาติ ร้อยละ 24.50 รองลงมาคือ ความสะอาด ร้อยละ 19.40 ความชอบ 17.00 อยากทาน ร้อยละ 
14.90 คุณค่าทางโภชนาการ ร้อยละ 12.80 ความสะดวก รวดเร็วและราคา ร้อยละ 10.00 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า
ในการเลือกซื้ออาหาร ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้ออาหารเพราะรสชาติ มีเพียงร้อยละ 12.80 เท่านั้นที่ค านึงถึง
คุณค่าทางโภชนาการที่ได้รับ นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก [4] ได้รายงานว่า ประชากรทั่วโลกในแต่ละปีจะ
เสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรควิถีชีวิต (Non-communicable Diseases: NDC) ประมาณร้อยละ 60.00 ของการ
เสียชีวิตทั้งหมด ร้อยละ 80.00 จะเกิดขึ้นในคนท่ีรายได้ต่ าถึงปานกลาง เพราะมักเป็นกลุ่มคนที่มีการดูแลสุขภาพได้
ไม่ดี   
 จากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอาหารคลีนในอนาคต  
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ซึ่งสามารถน าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระ
นคร- ศรีอยุธยา 
 2.  เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3.  เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4. เพื่อศึกษาแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 ส าหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล 
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการวิจัย เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่างๆนั้น
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 
แรงจูงใจ 
 Wilkie [5] ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่า หมายถึง กระบวนการที่ท าให้บุคคลปฏิบัติหรือประพฤติในแบบใดแบบ
หนึ่ง และเพิ่มเติมว่าแรงจูงใจเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกชนิดของผู้บริโภค แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับ การเริ่มต้น
พฤติกรรมว่าเริ่มต้นได้อย่างไร ถูกผลักดันอย่างไร ยังคงมีพฤติกรรมนั้นอย่างไร มีทิศทางพฤติกรรมอย่างไร และ
บุคคลนั้นหยุดพฤติกรรมนั้นอย่างไร อาริดา สัวบุตร [6] ได้ให้ความหมาย แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะที่กระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และเสรี วงษ์มณฑา [7] กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลังกระตุ้น (Drive) 
ภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ  

ปัจจัยแรงจูงใจ 
(Motivation) 

1. ด้านเหตผุล (Rational Motives) 
2. ด้านอารมณ์ (Emotional Motives) 
 

การตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์
อาหารคลีน 

 
ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix)  

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
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 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ มีการกล่าวถึงแนวคิด ดังนี้ การจูงใจและสิ่งจูงใจ Schiffman and Kanuk [8] ได้
กล่าวว่า การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่งกระตุ้น (Drive) จากภายในของแต่ละบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้บุคคล
ปฏิบัติ ดังนั้นการจูงใจจึงเป็นอิทธิพลภายในตัวบุคคลซึ่งผลักดันให้เขาเกิดพฤติกรรม เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
สิ่งจูงใจ (Motivator) เป็นปัจจัยที่สามารถสร้างให้เกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งจะมีอิทธิพลในการชักจูง
บุคคลให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ เสรี วงษ์มณฑา [7] ได้เสนอแนวคิดในเรื่องธรรมชาติของแรงจูงใจในการซื้อว่า 
แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ธรรมชาติของแรงจูงใจ (Nature of Motive) ของมนุษย์ 
ประกอบด้วย            1) แรงจูงใจที่มีพื้นฐานมาจากความต้องการ (Based on needs) คือ มีแรงจูงใจที่เกิดขึ้น
จากความต้องการ ซึ่งความต้องการแบบนี้มีหรือไม่มีก็ได้ ซึ่งไม่จัดเป็นแรงจูงใจ เมื่อไหร่ที่ความต้องการมีความรุนแรง
ขึ้น จนเกิดความตึงเครียดและกลายเป็นแรงจูงใจขึ้นมา 2) แรงจูงใจเป็นความหงุดหงิด หรือความตึงเครียด 
(Frustration) 3) การมุ่งหมายความส าคัญไปที่เป้าหมาย (Goal-Directed) คือ การพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ซึ่งจะต้องมีทิศทางที่แน่ชัดและทิศทางที่ว่านั้นจะต้องมุ่งตรงสู้เป้าหมายของชีวิตเป็นการรวมพลัง 4) การรวบรวม
ความพยายาม (Muster Up all the Efforts) เมื่อพยายามจะรวมพลัง รวมความพยายามต่างๆ ทั้งหลาย เพื่อจะ
บรรลุเป้าหมายที่เราต้องการจะแก้ไขให้ได้ การจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดพฤติกรรมการแสดงออก พิบูล ที
ปะปาล [9] ได้แบ่งประเภทของแรงจูงใจในการซื้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 1) แรงจูงใจด้านเหตุผล 
(Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจท่ีเกิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้ซื้ออย่างมีเหตุผลก่อนว่าท าไม
จึงซื้อสินค้าชนิดนั้น 2) แรงจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional Buying Motives) แรงจูงใจที่มีผลผลักดันให้ผู้ซื้อ
ตัดสินใจซื้อสินค้า อันเป็นผลมาจากอารมณ์ ความรู้สึก 
 
ส่วนประสมทางการตลาด 
 ธงชัย สันติวงษ์ [10] กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การประสมที่เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของการก าหนดราคา การส่งเสริมการขาย ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและระบบการจัดจ าหน่าย ได้มีการจัด
ออกแบบเพื่อใช้ส าหรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ [11] ได้ให้ความหมาย ส่วน
ประสมทางการตลาด (marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันเพื่อสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย และเสรี วงศ์มณฑา [7]  ได้อธิบายส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การมี
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่าย 
เพราะว่ามองเห็นว่าคุ้มค่ารวมถึงการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อให้ความ
สะดวกแก่ลูกค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้า 
 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด มีการกล่าวถึงแนวคิด ดังนี้ Kotler [12] ได้เสนอแนวคิด ส่วน
ประสมทางการตลาด (marketing mix หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดซึ่งควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่
เสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 2) ราคา (Price) หมายถึง 
คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น p ตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า 
ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
เขาก็จะตัดสินใจซื้อ          3) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่ง
ประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปตลาด สถาบันที่พา
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย 
การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้
พนักงานขายท าการขาย (Personal selling) และการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน (Nonpersonal selling) 
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การตัดสินใจเลือกซื อ 
 ฉัตยาพร เสมอใจ และมัทนียา สมมิ [13]  ได้กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่
จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอในชีวิตประจ าวัน โดยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของ สถานการณ์ 
ซึ่งถ้านักการตลาดสามารถท าความเข้าใจและเข้าถึงจิตใจของผู้บริโภค การกระจายสินค้าและสร้างความยอมรับของ
ผู้บริโภคก็จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และอรชร มณีสงฆ์ [14] กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ คือ กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคที่จะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการของตนเอง ดังนั้นจึงมีการแสวงหา
ข้อมูล เปรียบเทียบประเมินทางเลือกต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะได้ค าตอบที่ต้องการมากที่สุด ซึ่งน าไปสู่การ
ตัดสินใจซื้อและหลังจากเมื่อซื้อไปแล้วนั้นผู้บริโภคยังมีการประเมินผลการซื้อในครั้งนั้นๆ เพื่อใช้เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป 
 แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ มีการกล่าวถึงแนวคิด ดังนี้ กระบวนการตัดสินใจซื้อ ธงชัย สันติวงษ์ 
[15] ได้อธิบายว่า ก่อนที่ผู้บริโภคจะท าการตัดสินใจซื้อได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนความคิดอื่นๆ มาก่อน จากการ
ส ารวจผู้บริโภคจ านวนมากในกระบวนการซื้อ พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรับรู้ถึงความ
ต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ ความรู้สึกภายหลังการซื้อ และศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
[16] กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ ผู้บริโภคแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ซึ่ง
เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ท าให้การตัดสินใจซื้อ
ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นนักการตลาดจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม โดยแบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคออกเป็น 2 ประการ ได้แก่ 1) 
ปัจจัยภายใน เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการแสดงออก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ 2) ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคิดและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร       
คลีนในครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริโภคอาหารคลีนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ทราบจ านวน มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  จ านวน 400 คน ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยได้เลือกใช้แบบสอบถาม ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีบังเอิญ โดยได้แนบแบบสอบถามแจกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน
กันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้นั้นได้ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม 
(Tryout)  จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบ
รัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha)  ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้
อยู่ระหว่าง 0.72 – 0.90 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.70 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ และ
สามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามนั้น เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามด าเนินการตอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซึ่งใช้ในการบรรยายประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient)    
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ใน
เขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีอายุระหว่าง 21–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 53.00 มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.30  มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 37.30 และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระหว่าง 15,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.30   

 
ตารางที่ 1 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภคอาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                            

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

แรงจูงใจด้านเหตุผล 4.12 0.60 มาก 

แรงจูงใจด้านอารมณ์ 3.88 0.64 มาก 
รวม 4.00 0.55 มาก 

 จากตารางที่  1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของผู้บริโภคอาหารคลีน ในเขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ เมื่อพิจารณาพบว่า ทั้ง 2 ตัวแปร มี
ความคิดเป็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ แรงจูงใจด้านเหตุผล (    = 4.12) และแรงจูงใจด้าน
อารมณ์ (    = 3.88) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคอาหารคลีน ในเขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา              

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 4.00 0.64 
มาก 

2. ด้านราคา 3.89 0.65 มาก 

3. ด้านสถานที ่ 3.70 0.73 
มาก 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.78 0.66 
มาก 

รวม 3.84 0.57 มาก 
 จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคอาหารคลีน ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณา
พบว่า ทั้ง 4 ตัวแปรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (    = 4.00) 
ด้านราคา       (    = 3.89) ด้านการส่งเสริมการตลาด (    = 3.78) และด้านสถานที่ (    = 3.70) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา   

การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

x

x

x
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ท่านชอบบริโภคอาหารคลีนมากกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ด 3.91 0.86 มาก 

ท่านซื้ออาหารคลีนเพื่อบริโภคอย่างสม่ าเสมอ 3.80 0.88 มาก 

หากมีอาหารคลีนให้ท่านเลือกซื้อ ท่านจะเลือกซื้ออาหารคลีนเป็นอันดับแรก 3.77 0.88 มาก 

หากมีอาหารคลีนให้ท่านเลือกซื้อท่านจะซื้อแน่นอน 3.84 0.87 มาก 

รวม 3.83 0.73 มาก 
จากตารางที ่3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับท่านซื้ออาหารคลีนเพื่อบริโภคอย่างสม่ าเสมอ หากมีอาหารคลีนให้ท่าน

เลือกซื้อท่านจะเลือกซื้ออาหารคลีนเป็นอันดับแรก หากมีอาหารคลีนให้ท่านเลือกซื้อท่านจะซื้อแน่นอน ท่านชอบบริโภค
อาหารคลีนมากกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ด เมื่อพิจารณาพบว่าทุกตัวแปรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ถ้าท่านชอบบริโภคอาหารคลีนมากกว่าอาหารฟาสต์ฟู้ด (     = 3.91) หากมีอาหารคลีนให้ท่าน
เลือกซื้อท่านจะซื้อแน่นอน (    = 3.84) ท่านซื้ออาหารคลีน เพื่อบริโภคอย่างสม่ าเสมอ (    = 3.80) และหากมีอาหารคลีน
ให้ท่านเลือก ซื้อท่านจะเลือกซื้ออาหารคลีนเป็นอันดับแรก (    = 3.77) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ และการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน  
ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวแปร แรงจูงใจ 
ด้านเหตุผล 

(1) 

แรงจูงใจ 
ด้านอารมณ์ 

(2) 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน 

(3) 

x  4.12 3.88 3.83 

S.D 0.60 0.64 0.73 

1 1 0.60** 0.49** 

2  1 0.54** 

3   1 
**ระดับนัยส าคัญ p <0.01, ***ระดับนัยส าคัญ p <0.05  
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ และการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
คลีนในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแรงจูงใจ ประกอบด้วยแรงจูงใจ
ด้านเหตุผล แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน  ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตัวแปร ด้านผลิตภัณฑ ์

 
(1) 

ด้านราคา 
 

(2) 

ด้านสถานที่ 
 

(3) 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

(4) 

การตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน 

(5) 

x  4.00 3.89 3.70 3.78 3.83 

S.D 0.64 0.65 0.73 0.66 0.73 

1 1 0.69** 0.51** 0.61** 0.57** 
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2  1 0.61** 0.70** 0.59** 

3   1 0.71** 0.52** 

4    1 0.60** 
**ระดับนัยส าคัญ p <0.01, ***ระดับนัยส าคัญ p <0.05  
 จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจ ประกอบด้วย แรงจูงใจด้านเหตุผล และแรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า 
ผู้บริโภคมีความเช่ือว่าการบริโภคอาหารคลีนจะส่งผลดีต่อสุขภาพ อีกทั้งอาหารคลีนมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากกว่า
อาหารทั่วไป มีแคลอรี่ต่ า มีสารปรุงแต่งน้อย และมีกระบวนการปรุงที่สะอาดได้มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ         พิบูล ทีปะปาล [9] ทีไ่ด้กล่าวว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการใคร่ครวญพินิจพิจารณาของผู้
ซื้ออย่างมีเหตุผลก่อนว่าท าไมจึงซื้อสินค้าชนิดนั้น และแรงจูงใจด้านอารมณ์ เป็นแรงจูงใจที่มีผลผลักดันให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อ
สินค้า อันเป็นผลมาจากอารมณ์ ความรู้สึก 

ส าหรับส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีน ในเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้าน อยู่ใน
ระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler [12] ได้เสนอแนวคิดว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(marketing mix หรือ 4P’s) เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้ 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย 
สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ มีคุณค่า ในสายตาของลูกค้า จึง
จะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 2) ราคา (Price) เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ 3) การจัดจ าหน่าย 
(Place หรือ Distribution) เป็นโครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปตลาด สถาบันที่พาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย ก็คือสถาบันการตลาด ส่วน
กิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 4) 
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้อ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ     ศริญญา เกษวัฒนากุล [17] พบว่า การศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในทุกด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ควรทราบถึงแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื อผลิตภัณฑ์อาหารคลีนของผู้บริโภค 
เพ่ือจะน ามาใช้ในการท าธุรกิจอาหารคลีน ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับแรงจูงใจตามล าดับ ดังนี  1) ด้าน
อารมณ์ ซ่ึงเกิดจาก ความชื่นชอบส่วนตัว ความนิยมในปัจจุบัน การเห็นผู้อื่นบริโภค ข้อมูลสื่อน าเสนอต่างๆ 
เป็นต้น 2) ด้านเหตุผล เช่น อาหารคลีนมีโภชนาการสูง แต่แคลอร่ีต่ า เป็นอาหารที่มีการปรุงรสน้อย มี
มาตรฐานความสะอาดปลอดภัย เป็นต้น  
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 2. ควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดในทุกด้านที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื ออาหาร
คลีนตามล าดับที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ ดังนี  1) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
แจกแผ่นพับ ใบปลิวให้ข้อมูลข่าวสารและคุณประโยชน์ของอาหารคลีนให้ผู้บริโภคได้รับรู้อย่างทั่วถึง รวมทั งมี
การสาธิตวิธีการท าอาหารให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 2) ด้านราคา ควรมีการตั งราคาที่
หลากหลาย มีความเหมาะกับคุณภาพและปริมาณของอาหารคลีน 3) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรผลิตอาหารคลีนที่มี
ความอร่อย สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน ใช้สารปรุงแต่งรสให้น้อยที่สุด และรักษาคุณค่าทางโภชนาการให้มาก
ที่สุด 4) ด้านสถานที่ ควรมีการจ าหน่ายในแหล่งชุมชนที่สามารถหาซื อได้ง่าย รวมทั งมีบริการส่งแบบ Delivery 
เพ่ือความสะดวกสบายของผู้บริโภค   
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[17] ศริญญา เกษวัฒนากุล. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อเบเกอร่ีของผู้บริโภค ในเขต
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รูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
Lifestyle and Image of Tourism in relationship between Tourist’s need for Self-

Touring of Thailand in PhraNakhon Sri Ayutthaya 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 400 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงวิเคราะห์ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อ
ความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผลลัพธ์
ควรจะน าไปใช้เป็นแนวทางการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
 

ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนนิชีวิต, ภาพลักษณ์ของการทอ่งเที่ยว 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the relationship betweenLifestyle and Image 
of Tourism in relationship between Tourist’s need for  elf-Touring of Thailand in PhraNakhon Sri 
Ayutthaya. The questionnaires were used to collect the data from 400 tourist and analyzed by 
descriptive and analytical statistics. The results found that Lifestyle and Image of Tourism have a 
positive relationship between Tourist’s need for  elf-Touring of Thailand in PhraNakhon Sri 
Ayutthaya. The outcome of study should be guideline to tourist respondent and establish to 
competitive advantage.  
 
Keywords: Lifestyle, Image of Tourism 
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บทน า 
 การท่องเที่ยวเป็นอีกธุรกิจหนึ่งท่ีน าไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายทั่วโลก
ต่างมุ่งหวังให้การท่องเที่ยวเป็นตัวดึงดูดเงินตราเข้าสู่ประเทศ โดยจะเห็นได้จากการที่รัฐบาลและหน่วยงานของกลุ่ม
ประเทศนั้นๆ ต่างพากันจัดตั้งองค์กรด้านการท่องเที่ยวเพื่อหวังที่จะน าประเทศไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีงานท าก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพใน
ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายการพัฒนาและความเจริญไปสู่ท้องถิ่น ท าให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณสุขด้านการคมนาคมและสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐานทั้งนี้เนื่องจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะท า
ให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศได้แก่ธุรกิจโรงแรม การขนส่ง 
ภัตตาคารการผลิตสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกรวมถึงบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้น นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยวยังท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
ตลอดจนการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ประเทศมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยอาศัยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวท่ีแต่ละประเทศมีอยู่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ
ประเทศจะรู้จักใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ตนมีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยิ่งการท่องเที่ยวมีความส าคัญ
มากขึ้นเพียงใดก็ยิ่งจะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของประเทศให้คนท้ังโลกได้รู้จักมากขึ้นการท่องเที่ยว
ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเมื่อมีประชากรที่เพิ่มขึ้นกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนั้น รูปแบบ
การด าเนินชีวิตในปัจจุบันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยิ่งโลกพัฒนาไปไกลเท่าไรเทคโนโลยีก็พัฒนาไปไกลด้วยเช่นกัน 
นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์ในการท่องเที่ยวมากขึ้น มีทางเลือกเพิ่มขึ้นส่งผลท าให้
นักท่องเที่ยวในปัจจุบันหันมาเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองเพราะเดินทางสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีข้อมูลที่
สามารถอ านวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็มีหลายแบบแตกต่างกันกันไป
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการพักผ่อน อาจท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทะเล น้ าตก แต่ถ้าเป็นการท่องเที่ยวแบบศึกษา
ความเป็นมาของอดีตจนถึงยุคปัจจุบันจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งในประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สนใจหลายจังหวัด ซึ่ง 1 ใน 77 จังหวัดนั้นมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ [1] 
หหหหหหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีช่ือเสียงโดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นอกจากนี้ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพุทไธศวรรย์หมู่บ้าน
โปรตุเกส วัดใหญ่ชัยมงคล และวัดพนัญเชิงวรวิหารฯลฯ ยังรวมถึงประเพณีต่างๆ ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถี
ชุมชนเช่น พิธีไหว้ครูบูชาเตาของช่างตีมีดตีดาบหรือพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
หหหหหหจากข้อมูลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต จากท่ีเคยเที่ยวแบบมีแพคเกจ มีไกด์ในการพาเที่ยว แต่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นการท่องเที่ยว
ด้วยตนเองเพิ่มมากข้ึน เพราะมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์และความสะดวกสบายในการเดินทางเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ส่วนท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินึกถึงเป็น
ล าดับต้นๆคือ ภาพลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวที่จะตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่นั้น  ท าให้ผู้วิจัยเกิด
ความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคาดหวังว่านอกจากผล
การศึกษาที่ได้จะมีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือผู้ที่จะสนใจศึกษาด้าน
การท่องเที่ยวอ่ืนๆอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
หหหหห 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยว
เ ชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ด้ ว ย ต น เ อ ง ข อ ง นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช า ว ไ ท ย ใ น จั ง ห วั ด พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า 
 3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ส าหรับงานการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมี

ความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ต ารา รายงานการวิจัย 
เอกสาร โดยจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยต่างๆ นั้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต 
 อดุลย์ จาตุรงค์กุล [2] ได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิต หมายถึง การด ารงชีวิตของมนุษย์แต่
ละยุคมิได้เป็นอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ มนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ที่ ทุกคนในกลุ่มพึงถือปฏิบัติ
พฤติกรรมของแต่ละคนในกลุ่มจึงเป็นไปในท านองเดียวกัน เมื่อกลุ่ม สังกัดช้ันทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มช้ัน
ทางสังคม และวัฒนธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้พัฒนาแบบแผนการด ารงชีพหรือใช้ชีวิตตลอดจนถึงแบบแผนของการ
บริโภคขึ้นมาใช้ในสังคมแบบหรือแบบแผนดังกล่าว เราเรียกว่า “แบบของการใช้ชีวิต” นอกจากนี้อาจารี  รุจิชีพ [3] 
ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิต ใช้เงิน และใช้เวลาของบุคคลคนนั้น ซึ่งแสดงออกมาให้ปรากฏซ้ าๆ กันในสี่มิติ
ต่อไปนี้ คือ มิติทางด้านลักษณะประชากรที่ประกอบกันเข้าเป็นตัวคนคนนั้น ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้
แนวคิดของอดุลย์  จาตุรงคกุล [2] ซึ่งก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบการด าเนินชีวิตได้แก่กิจกรรมที่เขาเข้าไปมี
ส่วนร่วม (Activities) ความสนใจที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Interest) และความคิดเห็นที่เขามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
(opinions) มิติทั้ง 3 อย่างนี้ มักนิยมเรียกว่า AIODemographics  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว 
[4] โดยทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
  วิจิตร  อาวะกุล [5] ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ หมายถึง เป็นภาพของสถาบันหน่วยงาน บริษัทห้าง
ร้าน หรือบุคคลที่เกิดความรู้สึกในจิตใจของคนเราว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เช่ือถือ ไม่เช่ือถือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
ฯลฯ หรือเฉยๆ อยู่ตรงกลางไม่ได้ ไม่เลว ถ้าความเห็นชอบของคนส่วนมากเป็นเช่นไร ภาพลักษณ์ของหน่วยงานก็จะ
เป็นเช่นนั้น ถ้าผลออกมาไม่ดี หรือปานกลางก็ต้องรีบเร่งสร้างภาพลักษณ์ให้ดีขึ้น มิฉะนั้นหากภาพลักษณ์ตกต่ าลง 
จะพาให้การด าเนินงานของสถาบันนั้นล้มเหลวได้ นอกจากนี้วิรัช  ลภิรัตนกุล  [6] ได้กล่าวว่าภาพลักษณ์เป็นความ
ประทับใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อองค์การ สถาบัน บุคคล กลุ่มบุคคล ซึ่งความประทับใจดังกล่าวมีรากฐานมา
จากผลกระทบระหว่างบุคคลกับสิ่งนั้นๆ ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของวิรัช  ลภิรัตนกุล [6]ซึ่งได้
ก าหนดองค์ประกอบภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวได้แก่ ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว ด้านร้านอาหาร ด้านที่พัก ด้านของที่
ระลึกและของฝากด้านความปลอดภัย ด้านการเดินทาง และด้านงบประมาณการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย)ทั้ง 7 ด้านนี้ 
จะสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษดา ขุ่ยอาภัย [7] โดยทั้ง 7 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แนวคิดความต้องการ 
 [8] ได้ให้ความหมายความต้องการ หมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได้หรือประสงค์จะได้ และเมื่อเกิด
ความรู้สึกดังกล่าวจะท าให้ร่างกายเกิดการความขาดสมดุล เนื่องมาจากมีสิ่งเร้ามากระตุ้น มีแรงขับภายในเกิดขึ้น ท า
ให้ร่างกายไม่อาจ อยู่นิ่งต้องพยายามดิ้นรน และแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นๆ เมื่อร่างกายได้รับ
ตอบสนองแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็กลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งหนึ่ง และก็จะเกิดความต้องการใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ทดแทน
วนเวียนอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้กฤษณา  ศักด์ศรี [9] ได้กล่าวว่าความต้องการอันจ าเป็น ซึ่งชีวิตจะขาดเสียมิได้ 
ทุกกริยาท่าทาง หรืออาการที่คนแสดงออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมนี้ก็เพราะแรงผลักดันจากความต้องการเป็นก าลัง
ส าคัญให้แสดงออกมา ความต้องการอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่ได้มาภายหลัง และจากสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้อง
เรียนรู้เป็นความต้องการทางชีววิทยา (Biological Needs) ทั้งที่เป็นสิ่งท่ีแสดงออกมาให้เห็นได้และเป็นสิ่งที่ซ่อนตัว
อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฤดีหลิม ไพโรจน์[10] 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฤษดา  ขุ่ยอาภัย [7] ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจ านวน 400คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่านักท่องเทีย่วชาว
ไทยส่วนใหญ่ให้ความส าคัญด้านสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาด้านร้านอาหาร ด้านที่พัก ด้านความปลอดภัย ด้านการ
เดินทาง ด้านค่าใช้จ่าย และด้านของที่ระลึกและของฝากตามล าดับ 
 ฤดีหลิม  ไพโรจน์ [10] ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสุโขทัย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาถึงภาพลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดสุโขทัย โดยใช้
วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
สะดวกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณผลการวิจัยพบว่าพบว่าภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยมากที่สุดตามด้วยความพึงพอใจด้านสิ่งดึงดูดของแหล่งท่องเที่ ยวคือสถานที่
ท่องเที่ยวมีความสวยงาม 
  ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว [4] ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่งผลต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อศึกษาถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาวไทยส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการ
วิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่ช่ืนชอบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจ านวน 400คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ
สถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นเชิงวัฒนธรรมที่มีประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ รองลงคือนักท่องเที่ยวต้องการไหว้
พระท าบุญ นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนตามล าดับ 
  ยุพิน  ศรีหริ่ง [11] ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจมีผลต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่นโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
จ านวน 400คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเรื่อง 
สถานท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามด้านธรรมชาติวัฒนธรรมความเก่าแก่ทาง
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าประกอบด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุรองลงมาคือการให้บริการมัคคุเทศก์และ
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการจัดการการท่องเที่ยว 
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  พจนา  ชัชวาล [12] ได้ศึกษาเรื่องความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอ าเภอคาม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยใช้วิธีการส ารวจกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามและใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าความเช่ือมั่นในด้านความปลอดภัยของสถานที่ท่องเที่ยว และ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสนใจเรื่องสถานท่ีท่องเที่ยวมีความสวยงาม สถานท่ีท่องเที่ยวน่าสนใจ 
  นงนุช  รุจิรังสิมันตุ์กุล [13] ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจนักท่องเที่ยวและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดปทุมธานีโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยจ านวน 400 คนโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
ความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณผลการศึกษาพบว่าความพึงใจของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานท่ีท่องเที่ยวสถานท่ีพักและด้านความปลอดภัยในระดับเหมาะสมมากท้ังสามด้านเนือ่งจาก
มีความเพียงพอของที่จอดรถและโดยรอบของสถานที่ท่องเที่ยวความสะดวกรวดเร็วในการจองบ้านพักหรือเต็นท์ที่
พักและความเหมาะสมของอัตราค่าบริการบ้านพักและรูปแบบการด าเนินชีวิตนักท่องเที่ยวท ากิจกรรมไหว้พระ
ท าบุญ ด้านความสนใจ นักท่องเที่ยวสนใจประวัติความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ด้านความคิดเห็นคนรุ่น ใหม่ควร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้มากข้ึน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์

ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่ง
สามารถน าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 

 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนี้ เป็นการวิจัยด้วย
วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัย

ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว 
- ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 
- ด้านร้านอาหาร 
- ด้านที่พัก 
- ด้านของที่ระลึกและของฝาก 
- ด้านความปลอดภัย 
- ด้านการเดินทาง 
- ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย) 
 

รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
- ด้านความสนใจทางวัฒนธรรม 
- ด้านความคิดเห็นทางวัฒนธรรม ความต้องการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ด้วยตนเองของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ด าเนินการศึกษาโดยได้เลือกใช้แบบสอบถาม ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยใช้วิธีบังเอิญ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2559 ถึงเดือนธันวาคม2559ซึ่ง
ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้นั้น ได้ด าเนินการทดลองใช้แบบสอบถาม (Tryout) จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลที่
ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบรัชอั ลฟ่า (Cronbach’s alpha) ด้วยค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่ามีค่าที่ได้อยู่ระหว่าง 0.72-0.86 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์
พิจารณา 0.70 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือ และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษา 

 
 

ผลการวิจัย 
 ส าหรับผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 228 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.00 เพศชาย จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 
ร 
ตารางที่1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
นักท่องเที่ยว  

รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักทอ่งเที่ยว 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

4. ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 4.27 0.50 
 

มากที่สุด 

5.   ด้านความสนใจทางวัฒนธรรม 4.27 0.51 มากที่สุด 

6. ด้านความคดิเห็นทางวัฒนธรรม 4.34 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.29 0.50 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยว มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.29) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านที่มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านความคิดเห็นทางวัฒนธรรม ( x = 4.34) ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรมและด้านความสนใจ
ทางวัฒนธรรม ( x = 4.27) ตามล าดับ 
 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว 

ภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียว 
 

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านสถานท่ีท่องเที่ยว 4.34 0.50 มากที่สุด 

2. ด้านร้านอาหาร 4.22 0.56 มากที่สุด 

3. ด้านที่พัก 4.25 0.53 มากที่สุด 

4. ด้านของที่ระลึกและของฝาก 
4.29 0.55 

มากที่สุด 

5. ด้านความปลอดภัย 4.18 0.61 มาก 

x

x
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6. ด้านการเดินทาง 4.24 0.59 มากที่สุด 

7. ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว(ค่าใช้จ่าย) 4.28 0.53 มากที่สุด 
รวม 4.26 0.55 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด ( x = 4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อยพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว( x = 4.34) ด้านของที่ระลึกและของฝาก ( x = 4.29) ด้านงบประมาณการ
ท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย)( x = 4.28) ด้านที่พัก ( x = 4.25)  ด้านการเดินทาง( x = 4.24) และด้านร้านอาหาร( x
= 4.22)  ส าหรั บข้ อที่ มี ความคิ ด เห็ นในระดั บมาก ได้ แก่  ด้ านความปลอดภั ย  ( x = 4.18) ตามล าดั บ 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
 จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด                 
( x = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเองท าให้ท่านไม่ต้องเร่งรีบในการเดินทางท่องเที่ยว  ( x = 4.19) 
และการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง ท่านสามารถบริหารเวลาในการท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งได้ ( x = 4.11) ตามล าดับ 

 
 
 

ความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านมีอสิระใน
การเลือกสถานท่ีท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

4.34 0.70 มากที่สุด 

2. การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง 
ท่านสามารถบริหารเวลาในการทอ่งเที่ยวแต่ละแห่งได้ 

4.11 0.65 มาก 

3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท าให้ท่านได้รูป้ระวตัิศาสตร์ที่ท่าน
สนใจได้อยา่งลึกซึ้ง 

4.26 0.77 มากที่สุด 

4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาด้วยตนเองท าให้ท่านไม่ต้องเร่งรีบในการเดินทาง
ท่องเที่ยว 

4.19 0.72 มาก 

5. สถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถตอบสนอง
ความต้องการของท่านได้อยา่งครบถ้วน 

4.45 0.70 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.70 มากที่สุด 

x
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตัวแปร       ด้านกิจกรรม         ด้านความสนใจ         ด้านความคิดเห็น         ความต้องการท่องเที่ยวเชิง      
ท             ทางวัฒนธรรม         ทางวัฒนธรรม           ทางวัฒนธรรม           วัฒนธรรมด้วยตนเองของว 
นธ                                                                                                       นักท่องเท่ียวชาวไทย 

(1)                       (2)                          (3)                                  (4) 

1                     1                      .619**                              .444**                                        .380** 
2                                                 1                        .554**                                        .383** 
3                                                                               1                               .439** 
4                                                                                                                    1 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธ์
ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
การใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว่า 
รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบไปด้วย ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม (1)  ด้านความสนใจทางวัฒนธรรม (2) และ
ด้านความคิดเห็นทางวัฒนธรรม (3) มีความสัมพันธ์กับความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (4) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  (r = 0.380, 
r=0.383, r=0.439) 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตัวแปร ด้านสถานที่   ด้านร้าน   ด้าน  ด้านของท่ีระลึก  ด้านความ  ด้านการ  ด้านงบประมาณ ความต้องการ
ท่         ท่องเท่ียว     อาหาร    ที่พัก    และของฝาก   ปลอดภัย   เดินทาง     (ค่าใช้จ่าย)   ท่องเที่ยวเที่ยวเ                                                                                                                                                  
ษ                                                                                                               เชิงวัฒนธรรม  

(1)            (2)        (3)          (4)              (5)          (6)           (7)                 (8) 

1             1           .533**    .418**     .381**          .307**     .372**       .421**            .470** 
2                              1      .560**     .435**          .497**      .455**      .447**             .461** 
3                                          1       .620**           .607*       .568*       .575**       .556** 
4                                                       1             .490**      .571**      .496**            .464** 
5                                                                          1        .651**      .493**  .502** 
6                                                                                        1        .595**  .577** 
7                                                                                                      1               .703** 
8                                                                                                                            1 
 จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมี
ความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
Coefficient) พบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยด้านสถานที่ท่องเที่ยวด้านร้านอาหาร ด้านที่พัก 
ด้านของที่ระลึกและของฝาก ด้านความปลอดภัย ด้านการเดินทาง ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว  (ค่าใช้จ่าย)มี
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ความสัมพันธ์กับความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 (r=0.470, r=0.46, r=0.556, r=0.464, r=0.502 , 
r=0.577, r=0.703) 
 

อภิปรายผล 
 ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการที่นักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเพราะกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นเหตุผลที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น นักท่องเที่ยวต้องการไหว้พระท าบุญ เดินทางมาท่องเที่ยว
เพื่อพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว[4]ซึ่งพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านความสนใจทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเพราะความสนใจทางวัฒนธรรมเป็นเหตุผลที่จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช รุจิรังสิมันตุ์กุล [13]ซึ่ง
พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านความคิดเห็นทางวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความคิดเห็นทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งเพราะความคิดเห็นทางวัฒนธรรมเปน็เหตผุลทีจ่ะ
ท าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว [4]ซึ่ง
พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตส่งผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านสถานที่ท่องเที่ยว 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านสถานที่ท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการที่สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยความ มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์สามารถดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ            
กฤษดา  ขุ่ยอาภัย [7]ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านร้านอาหาร 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านร้านอาหารมีความสัมพันธ์ต่อ ความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการที่ร้านอาหารมีคุณภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เพียงพอ อาหารมีเอกลักษณ์ความเป็นไทย
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฤดี  หลิมไพโรจน์ [10] ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 



การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 มกราคม 2560  
  
 

524 

 ด้านที่พัก 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านที่พักมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดง
ว่าการที่ที่พักมีเอกลักษณ์ มีความปลอดภัยและมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน  ศรีหริ่ง [11] ซึ่ง
พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจมีผลต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านของท่ีระลึกและของฝาก 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านของที่ระลึกและของฝากมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการที่ของที่ระลึกและของฝาก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความหลากหลาย บรรจุภัณฑ์สวยงาม 
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของยุพนิ  ศรีหริ่ง [11]ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและความพึงพอใจมีผลต่อความต้องการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
 
 ด้านความปลอดภัย 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการที่ความปลอดภัย มีความปลอดภัย มีป้ายค าเตือนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการท่องเที่ยว 
มีสัญญาณเตือนภัย สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนา  ชัชวาล [12]ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
 ด้านการเดินทาง 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านการเดินทาง มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 แสดงว่าการที่การเดินทางมีหลากหลายเส้นทาง มีป้าบอกทางชัดเจน มีที่จอดรถเพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  
สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพจนา  ชัชวาล [12]ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย 
 
 ด้านงบประมาณการท่องเท่ียว (ค่าใช้จ่าย) 
 จากการศึกษาพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว ด้านงบประมาณการท่องเที่ยว (ค่าใช้จ่าย) มี
ความสัมพันธ์ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าการที่งบประมาณการท่องเที่ยว ประหยัดค่าใช้จ่ายสามารถควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้ สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของฤดีหลิม  ไพโรจน์ [10]ซึ่งพบว่า ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวและความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อ
ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย   
 ผลจากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
  1. หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวตั้งแต่เรื่องของนโยบายในการพัฒนา
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินงานโดยที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นให้การติดตามดูแลเพื่อประเมินผลจาก
การด าเนินการพัฒนาว่าส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
  2. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนั้นปัญหาหลักในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ของงบประมาณที่ใช้ในการพัฒนาหากงบประมาณมีจ ากัดการพัฒนาอาจด าเนินไปอย่างไม่ ต่อเนื่องส่งผลให้เกิด
ปัญหาในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวตามมา 
 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
  1.ควรท าการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  2.ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่ช่วยในการศึกษาความต้องการของท่องเที่ยวได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน  
 

กิตติกรรมประกาศ 

 จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
ต่อความต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิจัย
เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความสนับสนุนจากผศ.ดร. วสุธิดา  นิรุตมนต์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการวิจัย
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คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Brand Equity and Integrated Marketing Communication relationship Between selecting restaurants 
service of tourists in phranakhon Sri Ayutthaya prorirce 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์ เพือ่ศึกษา คุณค่าตราสินคา้และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาสมัพนัธ์ต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยธุยาโดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล โดย
กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยว จ านวน 400 คนและวิเคราะห์ข้อมลูสถิติเชิงพรรณนาและสถติเชิงวิเคราะห์ ผล
การศึกษาพบว่า  คุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการรา้นอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ผลลัพธ์ควรจะน าไปใช้เปน็แนวทางการตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันส าหรับธรุกิจท่องเที่ยว 
ค าส าคญั คุณค่าตราสินค้า การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  การเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว 
Abstract 
The purpose of this research was to Study  the relationship between Brand Equity and Integrated 
Marketing Communication relationship Between selecting restaurants service of tourists in 
phranakhon Sri Ayutthaya prorirce. The questionnaires were used to collect the data from 400 
tourists and analyzed by descriptive and analytical statistics. The results found that Brand Equity 
and Integrated Marketing Communication relationship Between selecting restaurants service of 
tourists in phranakhon Sri Ayutthaya prorirce. The outcome of study should be guideline to 
tourists respondent and establish to competitive advantage 
Keywords:  Brand Equity  Integrated Marketing Communication service of tourists  
1.บทน า 
ปัจจุบันวิถีการด ารงชีวิตของมนุษย์มีความเปลี่ยนแปลงไป ตามสภาพสังคมท่ีมีความเร่งรีบมากขึ้น ไมว่่าจะเป็นเรื่อง
ของธุรกิจ ชีวิตส่วนตัว ซึ่งล้วนแตจ่ะส่งผลกระทบกันอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลาหนึ่งในยุคของโลกาภิวัฒน์  โดย
เมื่อมองในมุมมองของปัจจัยส่วนบุคคลจะสามารถเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน และดว้ยสาเหตุนี้จึงท า
ให้ความต้องการที่มีการขยายตัว และเป็นไปในวงกว้างมากขึ้น และรูปแบบวิถีการใช้ชีวิตเปลีย่นไป เริม่ตั้งแต่สังคม
เมือง ท่ีส่วนใหญ่ เป็นกลุม่ของบุคคลที่มีฐานะทางการเงินสูง และคนวัยท างาน เพราะไล่ไปจนถึงสังคมแถบชานเมือง
ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และเมื่อสภาวะดังกล่าวเป็นตัวกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคคลในกลุ่มต่างๆ 
ให้ความส าคญักับบทบาท เรื่องของค่านิยมทางสังคม และการดูแลสขุภาพของตนเองที่มากข้ึน เพราะในการท างาน 
หรือการใช้ชีวิตนั้นเสี่ยงต่อปัจจัยในเรื่องของโรคภัยต่างๆ ท่ีจะเกดิขึน้กับตนเอง ด้วยเหตุนีเ้องจึงท าให้เกิดกระแสการ
รักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยที่ 5 คือเทคโนโลยทีี่เอื้อต่อการ
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รักษาสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ ของตนเองได้ทันที และจากสถานการณด์ังกล่าวท าให้
เกิดการขยายตัวของธุรกิจ และสถานประกอบการณ์ตา่งๆ มากมาย เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการในส่วนนี้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการ ร้านคา้ปลีกประเภทต่างๆ  
บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจ ากัด คาดว่ามูลค่าธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยในปี 2551 สูงถึงประมาณ 100,000 
ล้านบาท และมีอัตราการขยายตัวประมาณร้อยละ 5.0 โดยค านวณจากค่าใช้จ่ายในการบรโิภคอาหารนอกบ้านของ
คนไทย รวมกับคา่ใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารนอกบ้านของคนไทย เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 927 บาท ต่อครัวเรือน 1 ครัวเรือน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคอาหารนอกบ้านของคนไทย ในแต่ละครัวเรือน เฉลี่ยต่อเดือนนั้นจะแตกต่างกันในแตล่ะภาค กล่าวคือ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 2,158 บาท ภาคกลาง 1,007 บาท ภาคใต้ 876 บาท ภาคเหนือ 555 บาท และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 519 บาท ส าหรับค่าใช้จ่ายดา้นอาหารและเครื่องดื่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเฉลี่ยต่อ
ปีประมาณร้อยละ18.0 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปจัจุบันธุรกิจ
ร้านอาหารมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากมผีู้ประกอบการรายใหม่ทยอยเข้ามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาด
ร้านอาหารรายย่อย อันเป็นผลมาจากการลงทุนไม่สูงมากและระยะเวลาในการคืนทุนค่อนข้างสั้นท าให้
ผู้ประกอบการทั้งรายเกา่ และรายใหม่ต้องมีการปรับกลยุทธ์เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาด  
ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตอยู่ในเกณฑด์ี แนวโน้มของการออกไปรบัประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
ภาวะสังคมที่เปลีย่นแปลงไป ความเร่งรีบท าใหไ้ม่มเีวลาในการประกอบอาหารที่บ้าน ความต้องการเปลี่ยน
บรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัว หรือในกลุม่เพื่อนฝูง 
นอกจากน้ัน บรรดาผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารต่างกต็้องเร่งปรับตัวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หัน
มาใส่ใจในคุณคา่ของอาหารที่รับประทานมากขึ้น และยังเน้นประหยดัค่าใช้จ่าย เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีอัตราการ
เพิ่มจ านวนท่ีมากยิ่งข้ึนเรื่อยๆ การที่นักท่องเที่ยวหันมาให้ความสนใจ นักท่องเที่ยวปัจจุบันต้องการรูปแบบ
ร้านอาหารที่มคีวามแตกต่าง และมีความแปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค ดังนั้นธุรกิจ
ร้านอาหารจึงต้องเพิ่มรูปแบบการจัดการของร้านอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยน าเสนอความเป็นเอกลกัษณ์ที่
แตกต่าง 
ดังนั้น ธุรกิจร้านอาหารจึงควรเพิม่รูปแบบการจดัตกแต่งร้าน และวิธีการบริการซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้มีการ
น าเสนอเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละร้านนั่นเอง คณุค่าตราสินค้าที่
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีประชากรผู้บรโิภคให้ความสนใจด้วยความที่ภาพลักษณ์ตราสินค้า จะบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของร้านอาหารแตล่ะรา้นว่ามีบริการอาหารรูปแบบใดบ้าง รวมไปถึงในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าผู้บรโิภคนิยมเลือก
รับประทานอาหารรา้นอาหารด้วยจุดเด่นทีร่วมไปถึงมีการน าเอา การบริหารจัดการแนวทางใหม่มาใช้โดยเน้นที่
ความเข้าใจ และสามารถเข้าถึงกลุม่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปรับรสชาติที่ก าหนดไวส้ าหรับให้ทุกวัยสามารถเข้าใช้
บริการได้ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการใช้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้บรโิภค รวมไปถึงผู้
มีส่วนร่วมนั่นเอง และจากเหตผุลดังกล่าวจึงต้องการที่จะศึกษาปัจจยัด้านคณุค่าตราสินคา้ และปจัจัยการสื่อสาร
การตลาดแบบ-บูรณาการ สัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจ ร้านอาหารภายในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จากข้อมูลข้างต้นการทราบถึงปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาดดา้น
ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้หันมาเลือกใช้บริการร้านอาหารภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากข้ึน ผู้วิจัยจงึสนใจศึกษาเรื่องปัจจัยด้านคณุค่าตราสินค้า และปัจจัยการสื่อสารการตลาดแบบ-
บูรณาการสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการรา้นอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กรอบแนวคิด 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณค่าตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดด้ังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข้อมูลของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามารับประทานร้านอาหารในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับคุณค่าตราสินค้าสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 3. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 4. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
2.ทบทวนวรรณกรรม 
ส าหรับงานการศึกษาครั้งนีผู้้วิจัยมุง่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณคา่ตราสินค้ามีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า  หาข้อมลู  จาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ  เช่น  ต ารา  รายงานการวิจัย  เอกสาร  โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยต่างๆ 
นั้น  สามารถสรุปได้ดังนี ้
 
คุณค่าตราสินค้า  
มีคนให้ความหมายคณุค่าตราสินคา้ไว้ดังน้ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ [1] ได้ให้ความหมายของคุณค่าตราสินค้าไว้ว่า เป็นคุณ
ค่าที่เกิดขึ้นต่อผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้บริโภครู้สึก คิดแสดงคณุค่าโดยการให้ความเรือ่งตราสินค้า
เช่นเดียวกับด้านราคา ส่วนแบ่งการตลาด และการสร้างก าไร คณุค่าตราสินค้าเป็นคณุค่าด้านจิตวิทยาหรือด้าน
ตัวเลขการเงินของบริษัท และคณุค่าตราเป็นสินทรัพย์ที่ไมส่ามารถจบัต้องได้ นอกจากน้ี เสรี วงษ์มณฑา [2]  ได้ให้
ความหมายของคณุค่าตราสินค้าไว้ว่าคือการที่ตราสินค้าขององค์กร มีความหมายในเชิงที่ดีต่อสายตาผู้บริโภคซึ่งเป็น
ผู้ตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะหต์ลาดท่ีจะต้องพยายามสร้างคุณค่าในสายตาผู้บริโภคใหม้ากท่ีสุดเพื่อ
ดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจในตราสินคา้ที่มีคุณค่าทีเ่หมาะสม และคู่ควร กล่าวคือ การที่ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ตราสินค้า จะส่งผลในการสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้า และส่งผลก่อให้เกิดพฤติกรรมของตราสินคา้นั้นๆ คุณค่า
จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยต่อตราสินค้า มีความรู้สึกท่ีดตี่อคุณค่าตราสินค้าอย่างมัน่คง สามารถ
จดจ าตราสินค้าได้ด้วยคณุสมบัติทีไ่ม่ซ้ ากับตราสินอ่ืนๆส าหรับการศกึษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ  โฉมฉาย ม.ศรี
นครินวโิรฒ [3] ซึ่งก าหนดองค์ประกอบของคุณค่าตราสินคา้ได้แก่ ด้านการรบัรู้ตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรู้ ด้าน
ความผูกพันกับตราสินค้า ด้านความภักดีกับตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤติยา ไตรรตัน ์และนิตนา ฐา
นิตธนกร [4] โดยทั้ง 4 องค์ประกอบมีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้รา้นอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ  
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มีคนให้ความหมายการสื่อสารการตลาดแบบบรณูาการไว้ดังน้ี เสรี วงษ์มณฑา [2]  ให้ความหมายของการสื่อสาร
การตลาด (Integrated Marketing Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสาร
การตลาดที่ต้องใช้การจูงใจหลายรปูแบบกับกลุ่มเปา้หมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือ การที่มุ่งสร้างพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้า (Brand 
Contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าท่ีจะน าไปสู่ความรู้ความคุ้นเคย และความเช่ือมั่นในสินค้ายี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่งซึ่ง IMC เป็นวิธีการพื้นฐานในการส ารวจ นอกจากน้ี ศิริวรรณ เสรรีัตน์ [1] ให้ความหมายว่าการสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการหมายถึงกลยุทธ์การประสานงาน และการรวมความพยายามทางการตลาดของบริษัทเป็น
การติดต่อสื่อสาร เพื่อส่งเสรมิการตลาดหลายเครื่องมือ เพื่อให้เกดิข่าวสารและภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกัน และเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ส าหรบัการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ สรุคุณ คณุสตัยานนท [5] ซึ่งก าหนดองค์ประกอบ
ของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการไว้ดังน้ี การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวสารและการ
ประชาสมัพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐา ตั้งงามสกลุ และนิตนา ฐานิตธนกร [6] โดยทั้ง 3 องค์ประกอบ 
มีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
การเลือกใช้บริการ 
มีคนให้ความหมายการเลือกใช้บรกิารไว้ดังน้ี วุฒิชัย จ านงค์ [7] ให้ความหมายของการตัดสินใจ คือ การจัดการซึ่ง
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่วัตถุประสงค์ อาจมีเครื่องมือมสี่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 
มาช่วยในการพิจารณาจากเหตผุลส่วนตัว ความรักใคร่ ความชอบพอ นอกจากน้ี  ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์ [8] ได้ให้
ความหมายของการเลือกใช้บริการไว้ว่า เป็นกระบวนการเลือกหนทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากบรรดาทางเลือก
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีต่้องการ โดยอาศยัหลักเกณฑ์บางประการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทัศน ์ สุรสิงห์โตทอง [9] 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 กฤติยา ไตรรัตน์ และนิตนา ฐานิตธนกร [4] ได้ศึกษา เรื่องอิทธิพลของคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) การรับรู้
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) และคณุภาพการใหบ้ริการ (Service Quality) ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสถานเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเก็บข้อมูล
จากผู้บรโิภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุผลการวิจัย พบว่า ผูเ้คยใช้บริการ และก าลังตดัสินใจในการเลือกใช้บริการสถานเสริมความงาม ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 20-25 ปี การศึกษาระดับปรญิญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-30,000 บาท สถานเสริมความงามท่ีมีผู้บริโภคใช้บริการภายในช่วงระยะเวลา 3 เดือนทีผ่่านมาคือ สถาน
เสรมิความงามวุฒิศักดิ์ โดยรับบรกิารประเภทปรึกษาแพทย์ และไปรักษาเป็นบางครั้ง และประเภทของการสื่อสาร
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานเสริมความงามของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ คือ การสื่อสารการตลาด
ประเภทสื่อทางโทรทัศนผ์ลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยคณุค่าตราสินค้าดา้นความจงรักภักดตี่อตราสินค้า 
ปัจจัย 
การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ (Below the Line) และด้าน
สื่อออนไลน์ (Social Media) ตลอดจนปัจจัยคณุภาพการให้บริการดา้นทักษะ และความสามารถในการบริการ และ
ด้านรูปลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานเสรมิความงามของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคญัที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ปัจจัยคุณค่าตราสินคา้ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการรับรูค้ณุภาพของสถาน
เสรมิความงาม ดา้นการเชื่อมโยงตราสินค้า และด้านสินทรัพย์ประเภทอื่นของตราสินค้า รวมถึงปัจจัยการรับรู้การ
สื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านกิจกรรมทางการตลาดที่ใช้สื่อ (Above the Line) และปัจจยัคุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการดูแลเอาใจใสผู่้บริโภค และดา้นการตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภค ไม่มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสถานเสรมิความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาตามน้ าหนัก
ของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานเสริมความงามของผู้บรโิภคพบว่า ปัจจัยคุณภาพ
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การให้บริการด้านรปูลักษณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสถานเสรมิความงามของผู้บริโภคมากท่ีสุดรองลงมา 
คือ ปัจจัยด้านทักษะ และความสามารถในการให้บริการ ปัจจยัคุณคา่ตราสินค้า ด้านความจงรักภักดีตอ่ตราสินคา้
สถานเสริมความงาม ปัจจัยการรบัรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการด้านกิจกรรมทางการตลาดที่ไม่ใช้สื่อ 
และด้านสื่อออนไลน์ ตามล าดับ 
 ณัฏฐา ตั้งงามสกุล และนิตนา ฐานิตธนกร [6] ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ และความรับผิดชอบต่อสังคมกับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑอ์ิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมทีม่ีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑ์อิเกยีของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามปลายปดิ ในการเก็บข้อมลูจากผู้บริโภคของอิเกีย (IKEA) จ านวน 220 คน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนัผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 21-30 ปีมีระดับ
การศึกษาอยู่ในช้ันมัธยมปลาย ประกอบอาชีพเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อผลิตภัณฑ์ของอิเกีย น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปีโดยมรีาคาเฉลีย่น้อยกว่า 
2,000 บาทส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางด้านการสือ่สารการตลาดเชิงบูรณาการ ด้านการสื่อสาร
ออนไลน์ด้านการตลาดทางตรง ดา้นการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมการขาย และด้านการขายโดยพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภันฑ์อิเกียของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสมัพันธ์ทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกจากน้ีทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับองค์กร และระดับสังคมมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑ์อิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสมัพันธ์ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในขณะที่ปัจจัยทางด้านการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการด้านการโฆษณาไม่มีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑ์อิเกียของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สุจิรา วรรณศิวรักษ์ [10] ได้ท าการศึกษาเรื่องคณุค่าตราสิน ค้าและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อคุกก้ี ร้านเอสแอนด์พขีองผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีพฤตกิรรมด้าน
ความถี่ในการซื้อคุกก้ีโดยเฉลี่ย 2 ครั้งต่อเดือน ค่าใช้จ่ายในการซื้อโดยเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ 205 บาท ปัจจัยและ
เหตุผลส าคัญที่ท าให้กลุม่ตัวอย่างตัดสินใจซื้อคุกก้ี “ &P” มากที่สุด ได้แก่ รสชาติอร่อย คุกก้ีที่ซื้อบ่อยที่สุด ได้แก่ 
คุกกี้คลาสสิค “ &P” ส่วนผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื้อคุกก้ีมากทีสุ่ด ได้แก่ ตัวเอง โดยส่วนใหญ่จะซื้อคุกก้ีจาก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เกต็ บ่อยที่สุด จากการศึกษาความสัมพันธ์ด้านคุณค่าตราสินค้า พบว่าคณุค่าตราสินค้า 
“ &P” ด้านความรูจ้ักตราสินค้า ด้านคุณคา่ที่เกิดจากการรับรู้ตราสนิค้า ด้านความสัมพันธ์ของ 
 สุวิทัศน์  สุรสิงหโ์ตทอง [9] ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกร้านอาหารไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความถี่ในการใช้บริการคือ 3-4 ครั้งต่อเดือน โดยวันท่ีบริโภคบ่อยที่สดุคือวันอาทิตย์ 
รองลงมาคือวันเสาร์ ในช่วงเวลา 11.00-14.00น. โดยจุดประสงค์หลักในการใช้บริการเพื่อพบปะสังสรรค์ จ านวนคน
ที่ไปด้วยประมาณครั้งละ 3-4 คนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 201-300 บาท และการศึกษา
เกี่ยวกับทัศนะคติของกลุม่ตัวอย่างต่อส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มี
ความส าคญัมากท่ีสุด ปัจจัยด้านราคาและช่องทางการจัดจ าหน่ายมคีวามส าคญัมาก และอาชีพมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการบรโิภคแต่ไมม่ีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการบริโภคในร้านอาหารไทย และระดบั การศึกษา
เป็นปัจจัยเดียวท่ีมีความสัมพันธ์กบัทัศนะคติของผู้บรโิภคในดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
              วุฒิกุล ทองลิ่ม [11] ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้าท่ีมผีลตอ่พฤติกรรมซื้อโทรศัพท์มือถือ แอลจีของ
ผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-34 ปี มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ เดือน 10,000-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็น ด้านการรู้จักตราสินค้า ดา้น คุณภาพตราสินค้าที่รับรู้ อยู่ในระดับดมีาก และมีความคดิเห็นด้าน
ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดตี่อตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง-น้อย ส่วนใหญ่เลือกซื้อมือถือแอลจี
รูปแบบ 37 ทั่วไปราคา 5,001-10,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อใช้งานเป็นเครื่องหลัก ซื้อมือถือแอลจีจากร้าน เจ
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มาร์ท ช าระเงินเป็นเงินสด และมคีวามต้องการใช้งานกล้องถ่ายรูป เล่นเพลง และเครื่องวีดีโอ มากท่ีสดุ ตามล าดับ 
ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐานท่ีนัยส าคัญทีร่ะดบั .05 พบว่าคุณค่า ตราสินค้า ได้แก่ การรู้จักตราสินค้า 
คุณภาพตราสินค้าท่ีรับรู้ และความ 
ภักดีต่อตราสินค้ามีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือแอลจีในระดับต ่า ส่วนความสมัพนัธ์กับตรา 
สินค้า ไมม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือแอลจี 
 ศิริเพชร เตชาพาเลิศ [12] ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอีทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภคใน การเลือกใช้
บริการรา้นอาหารญี่ปุ่นในเขตจังหวัดปทุมธานีพบว่า กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มีทัศนคติในการบริโภค คอื เลือก
รับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีวตัถุประสงค์หรือโอกาสในการใช้บริการ เพราะต้องการรบัประทาน
อาหารญี่ปุ่น ส าหรับจ านวนผู้ที่มาใช้บริการร่วมกันในแตล่ะครั้งอยู่ระหว่าง 2–3 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะรับประทาน
ร่วมกัน 
กับเพื่อนส าหรับความถี่ในการรับประทานมักจะไมแ่น่นอนหรือนาน ๆ ครั้ง ซึ่งจะนิยมมาใช้บริการในช่วงเวลา 16.01 
– 19.00 น. โดยใช้บริการต่อครั้งประมาณ 1 – 2 ช่ัวโมง และมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 200 – 499 บาท 
ปัจจัยที่มีความส าคญัต่อการตัดสนิใจในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านลักษณะทางกายภาพส าหรับปัจจัยทีม่ีความส าคัญ 
ต่อการตดัสินใจในระดับมากล าดบัแรก คือ ด้านกระบวนการบริการ รองลงมา คือ ด้าน ผลิตภณัฑ์ ด้านพนักงาน/
บุคลากร ดา้นสถานที่/การจดัจ า หน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกใช้ บริการร้านอาหารญี่ปุ่น
แตกต่างกัน ยกเว้นด้านเพศ และสถานภาพการสมรส 2) พฤติกรรมในการบริโภคที่ แตกตา่งกันท าให้การตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นแตกต่างกันในทุกปัจจัย แต่ด้านความถี่ในการ รับประทานไม่มผีลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่น 
  เบญจมาภรณ์ แก้วเลื่อนมา [13] ศึกษาเรื่องคุณคา่ตราสินค้าท่ีมผีลต่อพฤติกรรม 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ GE ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นผูม้ีการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนอยู่ที่ ระดับ 30,001-40,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยต่อคุณค่า ตราสินค้า GE ได้แก่ ด้านการรูจ้ักตราสินค้า ด้านคณุภาพท่ีรับรูต้ราสินค้า ด้าน
ความสัมพันธ์กับ ตราสินค้า และดา้นความภักดตี่อตราสินค้าวเิคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์ GE 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวิธีเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากการดูหลายตราสินค้าเพื่อ เก็บข้อมูลแล้วกลับไป
ซื้อวันหลัง เหตผุลที่ซื้อเพราะต้องการผลิตภณัฑ์ใหม่ แต่ถ้าของเก่าช ารุด จะใช้วิธีซ่อมแซมจนใช้งานได ้ในขณะที่
พฤติกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิต/สินเชื่อมีวิธีเลือกจากการ เก็บข้อมูลแล้วค่อยกลับไปใช้บริการ เหตผุลที่เลือกใช้บัตร
เครดติ/สินเช่ือ GE เพราะได้รับสทิธิ พิเศษ เมื่อบัตรหมดอายุจะเลอืกตราสินคา้ที่ให้ผลประโยชน์มากกว่า 
4. วิธีการด าเนินการวิจยั 
การศึกษาคุณค่าตราสินคา้และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาสัมพนัธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ครั้งนี้เป็นการวิจยัด้วยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเกบ็ข้อมูลจากกลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาโดยได้เลือกใช้แบบสอบถาม ด้วยการสุม่ตัวอย่างแบบไม่อาศัย
ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) โดยใช้วิธีบังเอิญ ซึ่งมีระยะเวลาในการเก็บข้อมลูตั้งแตเ่ดือน
พฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ซึ่งก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปใช้นั้น ไดด้ าเนินการทดลองใช้
แบบสอบถาม (Tryout) จ านวน 30 ชุด และน าข้อมูลที่ได้มาทดสอบด้วยวิธีทางสถิติ โดยพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิ
ของครอนบรัชอัลฟ่า (Cronbach’s alpha) ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา่ เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ซึ่งพบว่า
มีค่าที่ได้อยูร่ะหว่าง 0.72-0.86 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์พิจารณา 0.70 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถน าไปเก็บข้อมูลส าหรบัการศึกษา 
ผลการศึกษา 
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 ส าหรับผลการศึกษาคณุค่าตราสนิค้าและการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ของนักท่องเทีย่วในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากกลุม่ตัวอย่างจ านวน 400 คนพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.80 เพศชาย จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.30จบการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 สภานภาพสมรส จ านวน 
185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 อาชีพพนักงานงานบริษัทเอกชน จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และมรีายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับคณุค่าตราสินค้า 
คุณค่าตราสินค้า   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 
1. ด้านการู้จักตราสินค้า 3.82 0.91 มาก 
2.    ด้านคุณภาพที่รับรู ้ 3.92 0.91 มาก 
3. ด้านความผูกพันกับตราสินค้า 3.89 0.92 มาก 
4. ด้านความภักดีกับตราสินคา้ 3.83 0.89 มาก 
รวม 3.87 0.91 มาก 
 
จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคณุค่าตราสนิค้า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.87) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านท่ีมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรู้จักตรา
สินค้า( = 3.82) ด้านคุณภาพที่รับรู้ ( = 3.92)ด้านความผูกพันกับตราสินค้า ( = 3.89) ด้านความภักดกีับตราสินค้า ( 
= 3.83) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ  
การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 
1. ด้านการโฆษณา  3.20 1.09 ปานกลาง 
2. ดา้นการขายโดยใช้พนักงานขาย 3.73 0.94 มาก 
3.  ด้านการให้ข่าวและการประชาสมัพันธ์ 3.59 0.93 มาก 
รวม 3.51 0.99 มาก 
 
จากตารางที2่  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารตลาดแบบบรูณาการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก( = 3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปน้อยพบว่าทุกดา้นมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
ขายโดยใช้พนักงานขาย  ( = 3.73 ด้านการให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ = 3.59)  และพบว่ามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานขกลาง ได้แก่ ด้านการโฆษณา ( = 3.20) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคดิเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการรา้นอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
การเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา   S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 
1. ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารแห่งเป็นอันแรก 3.87 0.90 มาก 
2. ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้แม้ราคาจะแตกต่างจากอาหารทั่วไป 3.65 0.87 มาก 
3. ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้เมื่อมโีอกาสเสมอ 3.78 1.00 มาก 
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4. ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้ในครั้งต่อไปอยา่งแน่นอน 3.67 1.07 มาก 
รวม 3.74 0.96 มาก 
 
จากตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านจะเลือกใช้บริการรา้นอาหารแห่งนี้เป็นอันดบัแรก(  = 
3.87) ท่านจะเลือกใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้แมร้าคาจะแตกต่างจากอาหารทั่วไป (  = 3.65) ด้านท่านจะเลือกใช้
บริการรา้นอาหารแห่งนี้เมื่อมีโอกาสเสมอ ( = 3.78) ด้านท่านจะเลอืกใช้บริการร้านอาหารแห่งนี้ในครั้งต่อไปอย่าง
แน่นอน ( = 3.67)  ตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ Variance Inflation Factors ค่า Tolerance ค่าDurbin – 
Watson และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรคุณค่าตราสนิค้าสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยา 
ตัวแปร การรู้จักตราสินค้า 
(1) ด้านคุณภาพที่รับรู ้
(2) ด้านผูกพันกับตราสินค้า 
(3) ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
(4) การเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
(5) 
1 1.00  0.54    0.54**   0.49*          0.54** 
2  1.00    0.63**     0.49**   0.36** 
        3   1.00    0.59**   0.55** 
        4     1.00          0.55** 
        5     1 
 
 จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยคณุค่าตราสินค้าและการสื่อสารตลาดแบบ
บูรณการสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการรา้นอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  พบว่า 
การรู้จักตราสินค้า(AA)  ด้านคุณภาพท่ีรับรู้ (BB)  ด้านผูกพันกับตราสินค้า (CC) และด้านความภักดีตอ่ตราสินคา้ 
(DD) มีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (HH) อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01(r = 0.54, r=0.36, r=0.55,0.55) 
 
ตารางที่  5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่า Variance Inflation Factors ค่า Tolerance ค่าDurbin – 
Watson และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้
บริการรา้นอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ตัวแปร การโฆษณา 
(1) การขายโดยใช้พนักงานขาย 
(2) ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
(3) การเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
(4) 
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1 1.00  0.46    0.16**  0.12* 
2  1.00    0.66**   0.55** 
3   1.00    0.60** 
4    1 
 
จากตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยคณุค่าตราสินค้า และการสื่อสารตลาดแบบบูรณการ
ของการเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการใช้วิธีการ
วิเคราะหค์่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)  พบว่า การโฆษณา(EE)  
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย (FF) และด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (GG)  มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (HH) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิต ท่ีระดับ 0.01 (r = 0.12, r=0.55,   r=0.60 ) 
 
5. การอภิปรายผล 
ด้านการรูจ้ักตราสินค้า 
จากการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสนิค้า ด้านการรู้จักตราสินค้ามีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ การรู้จักตราสินค้า เป็นเหตุผลที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ  เสรี วงษมณฑา [2] ซึ่งพบว่า คุณค่าตราสินค้าสมัพันธ์ต่อการรู้จักตรา
สินค้า 
ด้านคุณภาพที่รับรู ้
 จากการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสนิค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้มีสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ คุณภาพการรับรู้ เป็นเหตผุลหนึงที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการ
ร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ Parasuraman, Zeithaml & Berry [14] ซึ่งพบว่า คุณภาพที่รับรู้สมัพันธ์
ต่อคุณภาพท่ีรับรู ้
 
ด้านความผูกพันกับตราสินค้า 
 จากการศึกษาพบว่าคณุค่าตราสินค้า ด้านความผูกพันกับตราสินค้ามีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การที่
นักท่องเที่ยวต้องการเลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ ความผูกพันกับตราสินค้า เป็นเหตุผลหนึงที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุณี ธรนิตยกุล [15] ซึ่งพบว่า คุณค่าตรา
สินค้าสมัพันธ์ต่อการความผูกพันกบัตราสินค้า 
 
ด้านความภักดีต่อตราสินค้า 
 จากการศึกษาพบว่า คุณค่าตราสนิค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้ามีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้บริการ
ร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การที่
นักท่องเที่ยวต้องการเลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ ความภักดีต่อตราสินค้า เป็นเหตผุลหนึงที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กานดา จันทร์แย้ม [16] ซึ่งพบว่า คุณค่าตรา
สินค้าสมัพันธ์ต่อการความภักดตี่อสินค้า 
 
ด้านการโฆษณา 
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 จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา มีความสมัพันธ์ต่อการเลือกใช้
บริการรา้นอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่า การ
ที่นักท่องเที่ยวต้องการเลือกใช้บรกิารร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ การโฆษณา เป็นเหตุผลหนึงที่จะท าให้นักท่องเที่ยว
เลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  จิณณพัตส์ โอสถานนท์ [17] ซึ่งพบว่า การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการสมัพันธ์ต่อการโฆษณา 
 
ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย 
จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยธุยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดง
ว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการเลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ การขายโดยใช้พนักงานขาย เป็นเหตุผลหนึง
ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บรกิารร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ เมฆทับ [18] ซึ่งพบว่า การ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสมัพันธ์ต่อการขายโดยใช้พนักงานขาย 
  
ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อ
การเลือกใช้บริการร้านอาหารของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรอียุธยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
แสดงว่า การที่นักท่องเที่ยวต้องการเลือกใช้บริการร้านอาหารส่วนหน่ึงเพราะ การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
เป็นเหตผุลหนึงที่จะท าให้นักท่องเที่ยวเลือกใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ฉัตยา พรเสมอใจ 
และ มัทนียา สมมิ [19] ซึ่งพบว่า การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการสัมพันธ์ต่อการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจยั 
  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย   
ผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยดา้นคณุค่าตราสินค้าและด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้
บริการรา้นอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีข้อเสนอแนะดังนี ้
 วัตถุประสงค์ในการใช้บริการร้านอาหารของผู้บรโิภคจะมาใช้เพื่อเปน็สถานท่ีสังสรรค์ ครอบครัว ดังน้ัน
ร้านอาหารควรจัดสถานท่ีให้เหมาะสม บรรยากาศในร้านมีความสงบ อีกท้ังควรมีบริการเสรมิอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
ไรส้าย  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า 
ด้านผลิตภณัฑผ์ู้บรโิภคควรให้ความส าคญักับรายละเอียดของอาหาร ส่วนด้านราคานั้นมีผลต่อการตดัสินใจซื้อของ
กลุ่มลูกค้าควรมรีาคาหลายๆทางเลือกที่เหมาะสม กับปริมาณเพื่อให้สามารถเข้าถึง กลุ่มผู้บรโิภคเพื่อให้มีก าลังซื้อ
อาหารได ้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็น การวิจัยเรื่อง การเลือกใช้ร้านอาหาร โดยใช้การศกึษาจากบทวิจัยในด้านร้านอาหารมาเป็น
แนวทางในการด าเนินการวิจยั ให้เกิดความครอบคลมุในระดับหนึ่ง ซึ่งหากต้องการผลวิจัยที่มากข้ึน การออกแบบ
สอบถามควรมีความละเอียดมากกว่านี้ เพราะการออกแบบสอบถามที่ดีนั้น จะสามารถท าให้ได้รับค าตอบที่ชัดเจน
มากขึ้น และควรจะมีการวิจัยอื่นๆเพิ่มเตมิ นอกเหนือจากการท าแบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ และท าวิจัยโดย
เพิ่มปัจจัยอื่นๆ ท่ีเกีย่วข้องเข้าไปอีก เช่น ส่วนประสมทางการตลาด และอื่นๆ อันจะท าใหผ้ลการวิจัยมคีวาม
ครอบคลมุมากข้ึน ซึ่งตัวแปรมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร 
ภาครัฐและเอกชนควรให้ความส าคัญและส่งเสริมการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นอันดับ 1 สาเหตุที่เป็นเช่นน้ี 
ในความรู้สึกของประชาชนผู้บริโภค มีความคิดว่าหากภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญและส่งเสริมการรับประทาน
อาหาร จะช่วยให้คนไทยไดร้ับความรู้และค าแนะน าทีเ่ป็นประโยชนต์่อการบรโิภคอาหารในชีวิตประจ าวัน อาหารที่
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ปลอดภัยและหลักโภชนาการจะท าให้พลเมืองของประเทศมีสุขภาพท่ีดีมีจิตใจที่ดยีิ่งมีการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ที่ลดการเบียดเบียนสตัว์แล้วยิ่งยกระดับจติใจของคนในประเทศมากขึ้น  
กิตติกรรมประกาศ 
จากการศึกษาวิจัยในหัวข้อเรื่องรปูแบบการด าเนินชีวิตและภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวมีความสัมพนัธ์ต่อความ
ต้องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดว้ยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิจัยเล่มนี้
ส าเรจ็ลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความสนับสนุนจากผศ.ดร. วสุธิดา  นิรุตมนต์  อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการวิจัย
การตลาด ที่ได้ให้ข้อแนะน าและข้อคิดเห็นต่างๆในการท าวิจัยมาโดยตลอด คณะผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี ้
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาการน าไฟฟ้าของตัวอย่าง  Sb2Te2.7Se0.3 ชนิด n-type โดยผ่าน
กระบวนการ Ball milling ด้วยเครื่องบดละเอียด เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง และเผา sinter ด้วยเครื่อง Alarge รุ่นQSH-
1200M / 1400M / 1700M ที่อุณหภูมิ 200 oC 275 oC 350 oC 425oC และ 500oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ตามล าดับ 
เพื่อเพ่ิมคุณสมบัติและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก และวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วย
เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) ท าการวัดสมบัติทางไฟฟ้าโดยอาศัยเครื่องมือวัดแบบ 4 จุด โดย
การจ่ายค่าศักย์ไฟฟ้า (V) และวัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ณ อุณหภูมิ 25oC 30oC 40oC และ 50oC ตามล าดับ น ามาหา
ค่าความต้านทาน และค่าสัมประสิทธ์ความต้านทาน พบว่า วัสดุ Sb2Te2.6Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิ 275oC มีการน า
ไฟฟ้าที่ดี เนื่องจากมีค่าความต้านทานไฟฟ้า 4.664 kΩ ที่อุณหภูมิการวัดที่ 25oC เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 30oC 
40oC  50oC และ 60oC ค่าความต้านทานจะลดลง 3.45 kΩ 0.095 kΩ 0.96 kΩ และ0.42 kΩ ตามล าดับ ซึ่งค่า
ความต้านทานจะแปรผันตามค่าการน าไฟฟ้า วัสดุ Sb2Te2.6Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิ 275oC สามารถน ากระแสไฟฟ้าได้
ดีที่อุณหภูมิ 40 oC มีค่าสัมประสิทธ์ิความต้านทานเท่ากับ 5.7x102  Ω•cm  ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของเทอร์โมอิเล็กท
ริก ผลสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการผลิตไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริก 
 

ABSTRACT 
 This research to study the electrical properties of Sb2Te2.7Se0.3 semiconductor n-type 
was made using process Ball milling (BM) and the sintering process. The Ball milling was used by 
mixing the Sb2Te2.7Se0.3 for 2 hours. Furthermore, sintering in the oven model Alarge QSH-1200M / 
1400M / 1700M was carried out with temperatures at 200oC, 27T5oC, 350oC, 425oC and 500oC for 1 
hour. The Scanning Electron Microscope (SEM) was used for phase analyzing. The electric 
properties are measured using technique 4 probe by applying the voltage (V) and collecting the 
current (I) at temperatures 20oC, 30oC, 40oC and 50oC respectively. The resistant and the electrical 
resistivity were investigated. The result show the Sb2Te2.7Se0.3 sintered at 275oC has the highest 
performance for conductivity, since the resistor is 4.664 kΩ at the temperature measured at 25oC. 
When increasing the temperature measurement to 30oC, 40oC, 50oC and 60oC the resistant 
decreased to 3.45 kΩ, 0.0095 kΩ, 0.96 kΩ and 0.42 kΩ respectively.  The resistivity is the inversed 
law of the conductivity. The conclusion is the Sb2Te2.7Se0.3 at the sintering temperature of 275oC 
gave the best current at a measured temperature of 40oC and the electrical resistivity is 5.7x102  
Ω•cm , which is the characteristic for thermoelectric material. Henceforth, this technique can be 
applied in the production of thermoelectric materials. 
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1. บทน า 
    1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

    ปัจจุบันมีการวิจัยและศึกษาค้นคว้าหาแหล่งพลังงานทดแทน เนื่องจากความต้องการการใช้พลังงานมีเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในรูปของพลังงานไฟฟ้า ในขณะที่แหล่งพลังงานหลักท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันก าลังจะหมดลงไม่ว่าจะ
เป็นน้ ามัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ รวมถึงการเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิงน้ ามัน และแก๊สธรรมชาติ มลภาวะทางดินและน้ า จากการปนเปื้อนของแหล่งพลังงานจ าพวกถ่านหิน เป็น
ต้น การวิจัยทางด้านพลังงานทางเลือกใหม่ จึงหาแหล่งพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดมลพิษทาง
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการน าพลังงานที่สูญเสียไปจากกระบวนการผลิตต่างๆ หมุนเวียนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อสร้าง
พลังงานรอบใหม่ 

    สารกึ่งตัวน า semiconductor เป็นวัสดุทีม่ีคุณสมบัติในการน าไฟฟ้าอยู่ระหว่างตัวน าและฉนวน เป็นวัสดุที่
ใช้ท าอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ที่ประกอบด้วย germanium, selenium, silicon เป็นวัสดุที่มีสมบัติเป็นตัวน า หรือมี
การน าไฟฟ้าระหว่างโลหะกับอโลหะหรือฉนวน การน าไฟฟ้าขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ วัสดุกึ่งตัวน าจะมีความต้ านทาน
ไฟฟ้าลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งเป็นลักษณะตรงข้ามกับโลหะ 

วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริค Thermoelectric Material [1] เป็นอุปกรณ์ที่สามารถน าไปใช้งานเป็นแหล่ง
พลังงานได้ เรียกว่า “เทอร์โมอิเล็กทริคโมดูล (Thermoelectric module)” เริ่มต้นจากการน าวัสดุเทอร์โมอิเล็กท
ริค ชนิดเอ็น (N- type) และชนิดพี (P- type) ช้ินเล็กๆ มาต่อกันเป็นคู่ๆ โดยวางสลับกัน และมีโลหะขนาดเล็ก
เชื่อมต่อท้ังคู่เข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละคู่ที่ต่อกันจะมีการเช่ือมต่อกันแบบอนุกรมทางไฟฟ้าตั้งแต่ตัวแรกถึงตัวสุดท้าย เมื่อ
น ามาต่อเข้ากับโหลด (Load) หากมีกระแสไฟฟ้าไหลก็จะครบวงจรพอดี ที่ด้านบนและด้านล่างถูกประกบด้วยแผ่น
เซรามิค ปริมาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่โมดูลผลิตได้เนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างแผ่นด้านบนและ
ด้านล่าง และขึ้นอยู่กับจ านวนคู่ของ เอ็น-พี ในโมดูลนั้น วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริค ชนิดเอ็น (N-type) และชนิดพี (P-
type) ผลิตจากสารตั้งต้น เช่น ธาตุบิสมัธ (Bismuth) ธาตุเทลลูเลียม (Tellurium) และธาตุพลวง (Antimony) การ
ใช้เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดมีต้นก าเนิด
เป็นความร้อนเหลือท้ิงจากการใช้งานประจ าวันเช่น การผลิตพลังงานไฟฟ้า จากความร้อนเหลือทิ้งในท่อไอเสียของ
รถยนต์ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเตาหุงต้ม เป็นต้น เนื่องด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละโมดูลสร้างจากวัสดุสารกึ่ง
ตัวน าชนิด P-type และ N-type หลายตัว โดยจัดโครงสร้างให้ ผนังด้านใดด้านหนึ่งนั้นรับความร้อน และอีกด้าน
หนึ่งจะเกิดคามเย็นสม ่าเสมอตลอดทั้งโมดูล 

ดังนั้นงานวิจัย สนใจที่จะน าผง เทลลูเลียม (Te) พลวง (Sb) และซีลีเนียม (Se) มาใช้ในกระบวนการผลิต
เพื่อศึกษาการน าความร้อน และการรน าไฟฟ้า อีกทั้งศึกษากระบวนการเตรียมวัสดุ N-type เพื่อศึกษาโครงสร้าง 
และศึกษาประสิทธิภาพการท างานของวัสดุ N-type  
 
    1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการน าไฟฟ้าของเทอร์โมอิเล็กทริก  
    1.3 ขอบเขตการวิจัย 

     1.3.1 วัดค่ากระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์การวดัแบบเข็มวดั 4 จุด (Four Point Probe)  
     1.3.2 ศึกษาและวเิคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของวัสด ุn-type ด้วยเทคนิคกล้องจุลทรรศน์อิเลก็ตรอน
แบบส่องกราด Scanning electron microscope ; (SEM) 

    1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1.5.1 ได้ศึกษากระบวนการและขั้นตอนในการผลิตชิ้นงาน N-type 
           1.5.2 ได้ศึกษาโครงสร้างผลึกของ N-type และสมบัติการน าไฟฟ้า  
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2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง  
2.1 เทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric) [2]  
     เทอร์โมอิเล็กทริกเป็นระบบการดูดความร้อนแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยปรากฎการณ์ Peltier โดย

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวน า 2 ชนิด จุดเช่ือมหนึ่งจะเย็น อีกจุดหนึ่งจะร้อน ตัวท าความเย็นแบบนี้ได้รับการ
ดัดแปลงและพัฒนาเป็นรูปแบบอื่นอีกมากมาย ดังเช่น การใช้สารกึ่งตัวน าสองชนิด คือ สารกึ่งตัวน าชนิด P-type 
และสารกึ่งตัวน าชนิด N-type ประกอบอยู่บนแผ่นเซรามิค ขณะที่กระแสไฟฟ้าผ่านจาก N-type ไป P-type 
อุณหภูมิที่จุดต่อจะลดลง และท าหน้าที่ดูดความร้อนจากบริเวณรอบๆ ความร้อนจะถูกพาไปโดยอิเล็กตรอน และ
ปล่อยที่ด้านตรงข้าม ประสิทธิภาพการดูดความร้อนขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าและจ านวนช้ันของ N-type 
และ P-type สารกึ่งตัวน าท้ังสองนิยมใช้สาร Bismuth telluride เพราะมีประสิทธิภาพดีมากในการดูดความร้อน 

  2.1.1 การท างานของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก [4] 
ปัจจุบันวิวัฒนาการของปรากฏการณ์ Seebeck effect และ Peltier effect ได้รับการพัฒนาเป็นอุปกรณ์

เทอร์โมอิเล็กทริกที่ท างานตามกระบวนการอุณหพลศาสตร์ใน 2 รูปแบบ คือ จักรกลความร้อน (Heat engine) และ
จักรกลสูบความร้อน (Heat pump) โดยมีการออกแบบโครงสร้างของอุปกรณ์แยกชนิดตามหน้าที่ในการท างานดังนี้ 
ก) ตามปรากฎการณ์ อุปกรณ์ท าความร้อน Seebeck effect เรียกว่า Thermoelectric Generator (TEG) ข) ตาม
ปรากฎการณ์ อุปกรณ์ท าความเย็น Peltier effect เรียกว่า Thermoelectric-Cooler (TEC) หรือ Peltier cooler 
เทอร์โมอิเล็กทริดเจนเนอร์ เทอร์โมอิเล็กทริกเจนเนอร์เรเตอร์ Thermoelectric Generator การก าเนิดไฟฟ้าด้วย
ความร้อนจากพฤติกรรมรอยต่อ โอห์มมิก (Ohmic  junction) ของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเจนเนอร์เรเตอร์ อาศัย
ความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างรอยต่อด้านร้อนและด้านเย็นของเทอร์โมอิลิเมนต์ มีผลให้กลุ่มอิเล็กตรอนในวัสดุด้าน
ร้อนมีพลังงานจลน์สูงกว่าวัสดุด้านเย็นและเคลื่อนที่เร็วกว่าเกิดความต่างปริมาณของประจุไฟฟ้าและก าเนิดไฟฟ้าขึ้น
ที่ปลายขั้วต่อของอุปกรณ์ พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลด (Load) ได้ดังแสดงในรูปที่ 2.2 และ เนื่องจากเทอร์โมอิ-
เล็กทริกเจนเนอร์เรเตอร์ ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนบางครั้งจึงเรียกว่า เซลล์ความร้อน (Thermoelectric cell) ข)
เทอร์โมอิเล็กทริกคูลเลอร์  (Thermoelectric Cooler) การท าความเย็นด้วยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านบริเวณรอยต่อ
โอห์มมิกของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก คูลเลอร์ (TEC) อาศัยผลการดูดกลืนความร้อนของกลุ่มอิเล็กตรอนซึ่ง
เคลื่อนที่จากรอยต่อด้านเย็น ผ่านเทอร์โมอิลิเมนต์ และน าไปปลดปล่อยที่รอยต่อด้านร้อน ท าให้เกิดความแตกต่าง
อุณหภูมิ โดยมีผลให้รอยต่อด้านเย็นมีอุณหภูมิลดต ่าลง ขึ้นกับปริมาณกระแสไฟฟ้าและการระบายความร้อนที่
รอยต่อด้านร้อนออก ดังแสดงในรูปที่ 2.3 อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกเจนเนอร์เรเตอร์และอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
คูลเลอร์นั้นมีลักษณะของโครงสร้างคล้ายคลึงกันจึงสามารถท างานย้อนกระบวนการกันได้แต่สภาวะการทนอุณหภูมิ
ของอุปกรณ์และค่า ZT ของเทอร์โมอิลิเมนต์ที่เลือกใช้จะแตกต่างกันขึ้นกับความต้องการประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

          รูปที่ 2.2 Thermoelectric 
generation         รูปที่ 2.3 Thermoelectric cooling  

          2.1.2 โครงสร้างของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก [5] 
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อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกที่ผลิตกันในเชิงพาณิชย์ จะมีมาตรฐานการก าหนด  ทั้งขนาดพื้น รูปร่าง และ
ก าลังไฟฟ้าของเซลล์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ โดยใน การผลิตทาง
อุตสาหกรรมเทอร์โมอิลิเมนต์ชนิดสารกึ่งตัวน าแบบพีและเอ็น (P-type, N-type) จะถูกน ามาจัดเรียงบนแผน
ฉนวนไฟฟ้าต่อสลับอันดับกันทางวงจรไฟฟ้า และต่อขนานกันในเชิงวงจรความร้อนบนพื้นที่กว้างทั้งนี้เพื่อให้มีทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของพาหะไฟฟ้าที่สอดคล้องกับการเกิดปรากฏการณ์ Peltier effect เป็นการสร้างรอยต่อโอห์มมิก
ที่ผนังอุปกรณ์ด้านร้อนและด้านเย็น จะท าให้ได้พื้นที่ที่ท าความเย็นและการระบายความร้อนเพิ่มขึ้น ในการรับ
พลังงานความร้อนและระบายความร้อนในการสร้างกระบวนการย้อนกลับให้ท างานเป็นความร้อนและระบายความ
ร้อนในการสร้างกระบวนการย้อนกลับให้ท างานเป็นเทอร์โมอิเล็กเจนเนอร์เรเตอร์ (TEG)  
 2.2 สารกึ่งตัวน า ชนิดเอ็นและชนิดพีจะมีทิศทางการเทความร้อนต่างกันดังนี  

- สารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (N-type) มีอิเล็กตอนเป็นพาหะข้างมากมีประจุเป็นลบ จากรูปที่ 2.4 เมื่อต่อ
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงขั้ว ซึ่งลบจะอยู่ด้านล่างเสมือนเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับอิเล็กตรอนที่อยู่ด้านล่าง 
อิเล็กตรอน บริเวณนั้นมีพลังงานสูงและจะพยายามแพร่ไปด้านบนเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลระหว่างที่อิเล็กตรอน
แพร่ขึ้นไปด้านบนนั้น ก็จะน าเอาความร้อนที่ถูกดูดเข้ามาบริเวณด้านเย็นขึ้นไปปล่อยออกบริเวณด้านร้อน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่ 2.4 แสดงการ

เกิดปรากฏการณ์เพลทิเย่กับสารกึง่ตัวน าชนิดเอ็น [6] 
- สารกึ่งตัวน าชนิดพี (P-type) มีโฮลเป็นพาหะข้างมากมีประจุเป็นบวก จากรูปที่ 2.5 เมื่อต่อแหล่งจ่าย

ไฟฟ้ากระแสตรงขั้วบวก ซึ่งจะอยู่ข้างบนเสมือนเป็นการเพิ่มพลังงานให้กับโฮลที่อยู่ด้านบน โฮล บริเวณนั้นจะมี
พลังงานสูงและพยายามเคลื่อนที่ลงด้านล่างเพื่อให้อยู่ในสภาวะสมดุลพลังงานความร้อนที่ดูดซึมมาจากสิ่งแวดล้อม
จะถูกโฮลพาลงมาปล่อยออกท่ีด้านร้อน 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่2.5 แสดงการเกดิ

ปรากฏการณ์เพลทิเย่กับสารกึ่งตัวน าชนิดพี [6] 
 
 2.3 การวัดค่าความต้านทานด้วยวิธีเข็มวัด 4 จุด (Four Point Probe) [7] 
 ความต้านทานไฟฟ้าเป็นสมบัติที่ส าคัญของวัสดุสารกึ่งตัวน าที่จ าเป็นจะต้องพิจารณาเมื่อต้องการน าวัสดุ
นั้นมาใช้ในสิ่งประดิษฐ์ทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่สามารถควบคุมหรือตรวจวัดพารามิเตอร์รอบข้างได้อย่าง
แม่นย า การวัดค่าความต้านทานช่วยให้สามารถประเมินคุณภาพของวัสดุและสิ่งประดิษฐ์ได้ง่าย รวดเร็ว มีความ
แม่นย าสูงและยังเป็นการวัดแบบไม่ท าลาย ในทางปฏิบัติการวัดค่าความต้านทานให้มีความแม่นย าสูงท าได้ค่อนข้าง
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ยากเนื่องจากผลกระทบหลายด้าน เช่น อุณหภูมิ เครื่องมือวัด และการติดตั้งเครื่องมือวัด เป็นต้น การวัดค่าความ
ต้านทานด้วยวธิีเข็มวัด 4 จุด (four-point probe) ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานในการวัดค่าความต้านทานของวัสดุสาร
กึ่งตัวน า โดยเข็มวัดคู่หนึ่งใช้จ่ายกระแสให้กับช้ินงานทดสอบ ส่วนเข็มวัดอีกคู่จะใช้วัดแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากช้ินงาน
ทดสอบ ด้วยลักษณะเช่นนี้สามารถตัดผลกระทบจากความต้านทานของสายไฟที่ใช้วัด และแรงดันไฟฟ้าตกคร่อม
จุดวัด จึงท าให้ค่าความต้านทานท่ีค านวณได้มีความถูกต้องมากขึ้น 
 การหาค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุกรณีที่มีรูปร่างเป็นแท่งสี่เหลี่ยมพื้นที่หน้าตัด   มีขนาดยาว   

สามารถก าหนดได้จากสมการ 

                                                  
 

 
     (2.2) 

  คือ ค่าความต้านทานมหีน่วยเป็นโอห์ม (Ω) 
ρ คือ ค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้า (resistivity) ของวัสดุ มีหน่วยเป็นโอห์ม-เซนติเมตร (Ω•cm) 
 การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในลักษณะนี้ ขั้วไฟฟ้าที่ปลายทั้งสองของแท่งวัสดุจะต้องเป็นรอยสัมผัส
โอห์มมิก (ohmic contact) เพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลตั้งฉากกับพื้นที่หน้าตัดของวัสดุได้โดยตลอดแต่ในทางปฏิบัติ
วัสดุสารกึ่งตัวน าไม่ได้มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม การก าหนดความยาวและพื้นที่หน้าตัดรวมไปถึงการสร้างรอย
สัมผัสโอห์มมิกจึงท าได้ยากท าให้การวัดด้วยวิธีข้างต้นจึงไม่เหมาะสมวิธีที่ได้รับความนิยมและน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายคือ การวัดด้วยวิธีเข็มวัด 4 จุด ซึ่งสามารถวัดได้โดยไม่ต้องค านึงถึงขนาดหรือรูปร่างของวัสดุ และใช้เข็ม
วัดแทนการสร้างรอยสัมผัสโอห์มมิก จากรูปที่ 2.6 เป็นการวัดความต้านทานด้วยวิธีเข็มวัด 4 จุด โดยเข็มทั้ง 4 มี
ระยะห่างระหว่างเข็มเท่ากันคือ s การวัดเริ่มจากปล่อยกระแสไฟฟ้าคงที่เข้าที่เข็มด้านนอกสุด (เข็ม A และ D) 
กระแสจะไหลจากเข็ม A ผ่านวัสดุไปยังเข็ม D ท าให้เกิดแรงดันตกคร่อม จึงท าการวัดค่ากระแสและค่าแรงดันที่เข็ม 
B และ C ที่วัดได้จะน ามาค านวณหาค่าสภาพความต้านทานไฟฟ้า ตามสมการที่ 2.4 ซึ่งเป็นสมการที่ได้จากการแก้
สมการสนามไฟฟ้าบนผิวสารกึ่งตัวน าท่ีมีขอบเขตแบบกึ่งไม่จ ากัด (semi-infinite boundary) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 การวัดค่าความ ต้านทานไฟฟ้าด้วยวิธเีข็มวัด 4 จดุ [7] 
 

            
 

 
                                        (2.4) 

เมื่อ F คือ แฟกเตอร์ความถูกต้อง 
       2.5 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 S. Chen, N. Logothetis, L. Ye, J. Liu [9] ได้ศึกษาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริคที่มีประสิทธิภาพสูงของผงโห
ละผสมเงินขนาดนาโน Bi2Te3 เป็นสารตั่งต้นใน N-type ซึ่งผงนาโน Bi2Te3 ที่ผลิตจากแท่ง Bi2Te3 โดยผ่าน
กระบวนการแพร่พื้นฐานที่มีการแตกตัวทางกายภาพ ผงนาโน Bi2Te3 ถูกวิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างโดย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) และวิเคาะห์ด้วย X-ray diffraction (XRD) กับการแพร่รังสี CuKα 
(λ =1.54 Å) ซึ่งขนาดของอนุภาคผงอยู่ในช่วง 5 ถึง 20 ในการทดลองการออกแบบช้ินงาน จะเป็น ผง Bi2Te3 ที่มี
การเจือ Ag ลงไปในผงนาโนท่ี 5wt%Ag, 7.5wt%Ag, 10wt%Ag  และ 20wt%Ag  ตามล าดับ การผสมผงครั้งแรก
ใช้ความดันที่ 0.62 GPa เป็นเวลา 5 นาที และหลังจากนั้นให้ความดันเพิ่มเป็น 70 GPa อุณหภูมิ 300 °C เป็นเวลา 
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2 ช่ังโมง  โครงสร้างจุลภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเม็ดเทอร์มอิเล็กทริก วิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) และ (EDS) ตามล าดับ ผลการทดลองพบว่าการเติม Ag ที่ 7.5wt%Ag มีค่าการน า
ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนและค่าการน าความร้อนลดลง ค่า ZT อยู่ที่ 1.48 ที่ 300 K โดยการเจือผงAg ที่ 7.5wt%Ag  ในสาร
ตั่งต้น Bi2Te3 ในวัสดุ N-type  
 Z.J. Xu และคณะ [9] ศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของเทอร์โมอิเล็กทริกบริเวณละลาย 
(Bi,Sb)2Te3 ใน p–type ในวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก โดยการเปลียนรูปด้วยความร้อน บริเวณละลายของโลหะผสม
บิสมัท (Bi) พลวง (Sb) และเทลลูเลียม (Te) มีการประยุกต์มากที่สุดในวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกซึ่งการเปลี่ยนรูปด้วย
ความร้อน สามารถเพิ่มคุณสมบัติของเทอร์โมอิเล็กทริกและคุณสมบัติเชิงกลของบริเวณละลายของ (Bi,Sb)2Te3 ท า
ให้โครงสร้างจุลภาคและข้อพกพร่อง donor-like effect ส่งผลให้ความเข้มข้นของประจุพาหะเพิ่มมากขึ้น และ
สภาพการน าความร้อนลดลง ท าให้ ZT สูง 1.36 ที่อุณหภูมิ 400 K ใน Bi0.4Sb1.6Te3 หลังจากการเปลี่ยนรูปด้วย
ความร้อน และค่า ZT เฉลี่ยประมาณ 1.2 ในช่วงอุณหภูมิ 300-525 K ซึ่งการเตรี่ยมช้ินงานจะใช้สารตั้งต้นเป็น Bi, 
Sb และ Te ที่มคีวามบริสุทธ์ิถึง 99.999% ซึ่งปริมาณสารที่เหมาะสมจะช่ังตามน้ าหนักเปลี่ยนตามองค์ประกอบของ 
Bi2-xSbxTe3 (x = 1.4, 1.5,1.6, 1.7) ผสมลงในท่อควอร์ทที่มีความดัน 10-3 Pa เผาที่อุณหภูมิ 1023 K ทิ้งให้เย็นลง
ที่อุณหภูมิห้องและแท่งที่มีบริเวณละลายถูกอบที่ 473 K เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง ใช้ XRD วิเคราะห์โครงสร้างเฟสและ
การเปลี่ยนแปลงเกรน EPMA วิเคราะห์องค์ประกอบ และ HRTEM อธิบายลักษณะโครงสร้างจุลภาค  
 

3. วิธีการวิจัย 
      3.1 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ในการทดลอง  

   2. ตระแกรง ขนาด 0.2 mm 
    3. กระดาษทราย เบอร์ 1000 และ 2000 
    4. เตาเผา Alarge รุ่นQSH-1200M / 1400M / 1700M 
    5. เครื่องบดละเอียด Ball milling และเม็ดบด Alumina ball dia 5 mm 
    6. เครื่องอัดเมด็แบบไฮดรอลิก 
    7. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด scanning electron microscope (SEM) 
    8. เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า BAKU รุ่น BK-1502DD 
    9. เครื่องวัดค่าแรงดันไฟฟ้า Agilent รุ่น 34420A 
    10. เข็มวัด 4 จุด (Four Point Probe) 
     3.2  สารเคมี การค านวณปริมาณส่วนผสม และการออกแบบอัตราส่วนผสม 

 อัตราส่วนของ Sb2Te2.7Se0.3 ต่อช้ินงาน 1.5 กรัม 
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ตารางที่ 3.1 ตารางอัตราส่วนของ Sb2Te2.7Se0.3 

พลวง (กรัม) เทลลเูลียม (กรัม) ซีลีเลียม (กรมั) 
0.6 0.81 0.09 

กระบวนการเตรียมชิ นงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 การวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope; SEM) 

 
 
 
กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราดจึงถูกน ามาใช้ศึกษาโครงสร้างจุลภาคของช้ินงาน N-type ที่เผาที่อุณหภูมิ 

200, 275, 350, 425 และ 500 oC ดังรูปที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 และ 3.5 ตามล าดับ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     

รูปที่ 3.1 ภาพถ่าย SEM ของการเผาที่อุณหภูมิ 200 oC     รูปที่ 3.2 ภาพถ่าย SEM ของการเผาที่อุณหภมูิ 275 oC                     
 
 
 

 
 
 
 

พลวง 
6 กรัม 

 

เทลลเูลียม 
8.1 กรัม 

ซีลีเลียม 
0.9 กรัม 

เม็ดบด Alumina Ball 
60 กรัม 

ขวด PT ขนาด 0.4 ml 

Ball millimg เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง 

อัดขึ้นรูปด้วยเครื่อง อัดเมด็แบบไฮดรอลิก โดยใช้แรงอัด 3 kN 

เผาช้ินงานท่ีอุณหภมู ิ200 275  350 425 และ500oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 

ขัดผิวช้ินงานด้วยกระดาษทรายเบอร์ 1000 และ 2000 

ทดสอบช้ินงาน 
-เข็มวัด 4 จุด (Four Point Probe) 
-กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด scanning electron microscope (SEM) 
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  รูปที่ 3.3 ภาพถ่าย SEM ของการเผาที่อุณหภมูิ 350 oC รูปที่ 3.4ภาพถ่าย SEM ของการเผาที่อุณหภูมิ 425 oC 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                       รูปที่ 3.5 ภาพถ่าย SEM 
ของการเผาที่อุณหภูมิ 500 oC 
จากรูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างของวัสดุที่เผาที่อุณหภูมิ 275oC จะแสดงให้เห็นว่าผง เทลลูเลียม (Te) พลวง (Sb) 
และซลีีเนียม (Se) มีหลอมรวมกันมากและเกิดรูพรุนมากท าให้เกรนที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ ่
 3.5 การทดสอบแบบ Four-point probe 

การทดสอบแบบ Four-point probe เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าความต้านทานของ n-type ที่อุณหภูมิ 
25oC 30oC 40oC 50oC  และ 60oC ได้แสดงตัวอย่างกราฟท่ีมีการวัดที่ อุณหภูมิ 40oC ดังแสดงในรูปที ่3.6 
 

 
         รูปที่ 3.6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง V และ I ที่อุณหภูมิการวัด 40 oC 
 
จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง V และ I ที่อุณหภูมิการวัดต่างๆ เพื่อหาค่าความต้านทานของช้ินงาน

ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
ตารางที่ 3.1 แสดงค่าความต้านทานท่ีได้จากการทดลอง 
ตัวอย่าง 
                  วัด ท่ี  
         อุณหภูม ิ(oC) 

ค่าความต้านทาน (K.Ω) 

200 oC 275 oC 350 oC 425 oC 500 oC 
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 จากผลการทดลองพบว่าช้ินงานเทอร์โมอิเล็กทริคมคี่าความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุดและมคี่าการน ากระแส
ไฟฟ้ามากที่สดุ ที่อุณหภมูิการวัด 40 องศาเซลเซียส 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบว่าตัวอย่าง Sb2Te2.7Se0.3 ชนิด n-type โดยผ่านกระบวนการ Ball milling ด้วย
เครื่องบดละเอียด เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง และเผา sinter ด้วยเครื่อง Alarge รุ่นQSH-1200M / 1400M / 1700M ที่
อุณหภูมิ 200 oC 275 oC 350 oC 425oC และ 500oC เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ตามล าดับ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก และวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคด้วยเครื่อง Scanning Electron 
Microscope (SEM) ท าการวัดสมบัติทางไฟฟ้าโดยอาศัยเครื่องมือวัดแบบ 4 จุด โดยการจ่ายค่าศักย์ไฟฟ้า (V) และ
วัดค่ากระแสไฟฟ้า (I) ณ อุณหภูมิ 25oC 30oC 40oC และ 50oC ตามล าดับ น ามาหาค่าความต้านทาน และค่าสัม
ประสิทธ์ความต้านทาน พบว่า วัสดุ Sb2Te2.6Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิ 275oC มีการน าไฟฟ้าที่ดี เนื่องจากมีค่าความ
ต้านทานไฟฟ้า 4.664 kΩ ที่อุณหภูมิการวัดที่ 25oC เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 30oC 40oC  50oC และ 60oC ค่า
ความต้านทานจะลดลง 3.45 kΩ 0.095 kΩ 0.96 kΩ และ0.42 kΩ ตามล าดับ ซึ่งค่าความต้านทานจะแปรผันตาม
ค่าการน าไฟฟ้า วัสดุ Sb2Te2.6Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิ 275oC สามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ดีที่อุณหภูมิ 40 oC มีค่า
สัมประสิทธ์ิความต้านทานเท่ากับ 287.79 kΩ 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การน าไฟฟ้าของเทอร์โมอิล็กทริค และวิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาคของเทอร์โมอิเล็กทริค จากผลการทดลองพบว่าวัสดุ Sb2Te2.7Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิที่ 275 oc มีประสิทธิภาพ
การน าไฟฟ้าที่ดี และมีค่าความต้านทานไฟฟ้าที่น้อย ที่อุณหภูมิการวัดที่ 40 oc ซึ่งการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค
ของเทอร์โมอิเล็กทริค พบว่าวัสดุ Sb2Te2.7Se0.3 ที่เผาที่อุณหภูมิที่ 275 oc มีรูพรุนมากและมีเกรนขนาดใหญ่ 
ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะศึกษาในเรื่องการน าความร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริก การทดสอบความ
แข็งแรง และในการทดสอบการน าไฟฟ้าควรใช้เครื่อง Seebeck coefficient measurement หรือ เครื่อง ZEM3 
เพือ่น าผลมาเปรี่ยบเที่ยบ 

ค าขอบคุณ 
 ผู้เขียนท าการวิเคราะห์และศึกษาในเรื่องนี้จนลุล่วงด้วยดี ขอขอบคุณ อ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี 
อาจารย์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณภควัตร ค าสุข ที่ช่วยแนะน าและให้ค าปรึกษาสุดท้ายขอขอบคุณ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ที่สนันสนุนเครื่องมือและอุปกรณในการท าการทดลองและเอื่ออ านวยสถานที่ในการจัดท า
เอกสารฉบับน้ี 
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การเปรียบเทียบระบบตัวท าละลายท่ีเหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณไดจอกซินจากใบข่อย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ศึกษาระบบตัวท าละลายที่เหมาะสมในการสกัดและหาปริมาณไดจอกซิน (Digoxin) 
จากใบข่อยโดยการสกัดด้วยตัวท าละลาย 2 ระบบคือ คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล 
(20:30:15:35) และ ไดคลอโร-มีเทน : น้ า : เอทานอล (50:15:35)  ผลการทดสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์เบื้องต้นด้วย
การตรวจสอบ สเตอรอยด์นิวเคลียส วงแหวนแลคโตนที่ไม่อิ่มตัว และน้ าตาลดีออกซี พบว่า ให้ผลเชิงบวกทั้งหมด 
จากนั้นน าสารสกัดไปแยกต่อด้วยวิธีคอลัมน โครมาโตกราฟี  โดยใช้ตัวชะที่มีสภาพขั้วจากต่ าไปสูง คือ เฮกเซน 
อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม ไดคลอโรมีเทน และ เมทานอล แล้วน าส่วนแยก (fraction) ทั้ง 5  น ดไ  รว    หา
 ร มา ไดจอกซินโดยใช้เครื่องโครมาโตกราฟีเหลวความดันสูง    ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ระบบตัวท าละลาย
คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทลีน : น้ า : เอทานอล (20:30:15:35) ไม่พบ    ไดจอกซิน ส่วนระบบตัวท าละลายได
คลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล (50:15:35) พบไดจอกซินในส่วนแยกที่ 3 ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 0.922 มิลลิกรัม/100 
กรัมน้ าหนักแห้ง 
ค าส าคัญ :  ไดจอกซิน   ข่อย  คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ 
 
 

ABSTRACT 
 This research study was to compare the approriate solvent system for extraction and 
determination of digoxin from  Streblus Asper Lour. leaves. Two solvent systems for extraction 
including  chloroform : trichloroethylene : water : ethanol (20:30:15:35) and  dichloromethane: 
water : ethanol (50:15:35) were studied. The extracts were tested for cardiac glycoside firstly by 
steroid nucleus test, unsaturated lactone ring test and deoxy sugar test. The results were all 
positive. Next, the extract were separated by column chromatography using low to high polarity 
eluent of hexane, ether, chloroform, dichloromethane and methanol. Lastly, five fractions  were 
analysed for determination of digoxin by using HPLC. The result demonstrated that digoxin was 
not found in the solvent system of chloroform : trichloroethylene : water : ethanol (20:30:15:35) 
where as the solvent system of dichloromethane: water : ethanol (50:15:35) showed the digoxin 
in fraction 3 at 0.922 mg /100 g dry weight..  
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลกถึง 12,000,000 คนต่อปี อาการ

ของโรคหัวใจมีดังนี้ คือ เหนื่อยง่าย เจ็บหรือแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว และหัวใจหยุดเต้น
กะทันหัน ซึ่งสาเหตุการเกิดโรคหัวใจเกิดจาก การไม่ออกก าลังกาย น้ าหนักตัวที่มากเกินปกติ ระดับไขมันในเลือดสูง 
คนท่ีเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และสูบบุหรี่ สามารถป้องกันได้ด้วยการไม่สูบบุหรี่ ควบคุมน้ าหนัก รักษา
ระดับไขมันในเส้นเลือด รักษาระดับความดันโลหิต ควบคุมน้ าตาลในเลือดส าหรับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน เลือก
รับประทานอาหาร และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ไดจอกซิน (Digoxin) อยู่ในกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ (Cardiac glycoside) ซึ่งน ามาใช้ในการรักษาและ
บรรเทาอาการโรคหัวใจ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะหัวใจล้มเหลว ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มแรงบีบของ
กล้ามเนื้อหัวใจ ส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจเพิ่มขึ้นและท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเต้นช้าลง การใช้ยา
ต้องควบคุมปริมาณยาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากปริมาณยาที่ระดับต่ าที่สุดที่ให้ผลในการรักษามีความใกล้เคียงกับ
ปริมาณที่ต่ าสุดที่ท าให้เกิดพิษ                     คาร์ดิแอคไกลโคไซด์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้เนื่องจากมี
โครงสร้างทางเคมีที่ซับซ้อนมาก 

คาร์ดิแอคไกลโคไซด์พบได้ในพืชหลายวงศ์ด้วยกัน และเป็นพืชช้ันสูง เช่นวงศ์  Asclepiadaceae 
Liliaceae Moraceae Scrophulariaceae และวงศ์ Apocynaceae  ซึ่งเกือบทุกส่วนของต้นไม้พบสารคาร์ดิแอ
คไกลโคไซด์ เช่น ใบ เมล็ด ราก เปลือกล าต้น ยอดอ่อน ล าต้น ก้าน ผล (เสาวณี แพงหอม, 2548) 

ข่อย มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Streblus asper Lour. อยู่ในวงค์ Moraceae ข่อยเป็นไม้พุ่มหรือไม้ขนาก
กลาง พบทั่วไปในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ในสมัยก่อนนิยมใช้กิ่งข่อยมาสีฟัน ท าให้ฟันแข็งแรง แก้ปวดฟัน
และป้องกันฟันผุ ส่วนอื่นๆของข่อยมีสรรพคุณทางยาเช่นเดียวกัน เช่น ใบเป็นยาระบายอ่อนๆ เปลือกแก้บิด แก้
ท้องเสีย เปลือกต้นใช้แก้ริดสีดวงจมูก เมล็ดใช้ฆ่าเช้ือในปาก และรากเป็นยาบ ารุงหัวใจ  

จากการศึกษาพบว่า ข่อยมีสารกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโคไซด์มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ ดังนั้นผู้ท างานวิจัยจึงสนใจที่
จะสกัดหาไดจอกซิน ซึ่่   ู ่นกลุ่มคาร ด แ คไกล คไซด จากใบข่อย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ข่อย และน าไปใช้ให้
เป็น ระโยชน์ทางการแพทย์ต่อไ  การ ล  ก ก ดได  กซ น ากใบข่อยเนื่องจากใบข่อยมีจ านวนมากและหาได้ง่าย
กว่าส่วนอ่ืนๆ  
 

2. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 วิชชุดา น้อยมณี และศุภสิทธ์ิ ฉัตรวิราคม (2537) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสารคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ ของต้นร าเพย
โดยท าการสกัดส่วนใบและเมล็ดด้วยตัวท าละลายที่เหมาะสม ตรวจสอบคาร์ดิแอคไกลโครไซด์ซึ่งเป็นสาร
องค์ประกอบ โดยการท า Thin Layer Chromatography เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานสามารถตรวจพบสาร 
neriifolin และ peruvoside จากสารสกัดส่วนเมล็ด ซึ่งเป็นสารองค์ประกอบส าคัญที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และได้
ท าการแยกสารทั้งสองโดยลองท า preparative Thin Layer Chromatography ของสารสกัดจากเมล็ด 300 กรัม 
พบว่าแยก neriifolin และ peruvoside ได้เป็นสารบริสุทธิ์จ านวน 0.2 กรัม คิดเป็นร้อยละ 0.067 และ 0.16 คิด
เป็นร้อยละ 0.0053 ตามล าดับ ส่วนของใบพบว่า ท าให้บริสุทธ์ิได้ยากจึงไม่ท าต่อ 
 นงนุช บุศดี และยุภา เขียวเนตร (2540)  ได้สกัดคาร์ดิแอคไกลโคไซต์จากใบรักใช้วิธีสกัดด้วยเอทานอล    
80 % แล้วแยกสารโมเลกุลใหญ่เช่น แทนนิน  ด้วยเลคอะซิเลต 10 % น าสารละลายที่ได้ไปท าการแยกโดยวิธี 
partition ด้วย คลอโรฟอร์ม แล้วน าช้ันของคลอโรฟอร์มไปตรวจสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ด้วยวิธีทางเคมี พบว่า
ได้ผลในเชิงบวกในช้ันของคลอโรฟอร์มไปท าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี column chromatography  แล้วน าสารที่ได้ไป
ตรวจสอบหาหมู่ฟังก์ชันท่ีส าคัญด้วย Infrared spectrophotometer และ UV-Visible spectrophotometer 
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 สุนีย์ จันทร์สกาว (2538) ได้ศึกษาพฤกษเคมีของรากอบเชยเถา พบสารที่แยกช้ันจากช้ันคลอโรฟอร์ม 5 
ชนิด เป็นสารไฮโดรคาร์บอนสายตรง 1 ชนิด คือ hyptatriacontane อะโรมาติกอัลดีไฮด์ 1 ชนิด คือ 2-hydroxy-4 
methoxy benzaldehyde และไตรเทอร์บีนอยด์ 3 ชนิด คือ lupreol-3-acetate α-และ β-amyrin-3 acetate 
การพิสูจน์เอกลักษณ์และหาสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารเคมีทั้ง 5โดยการวิเคราะห์จากสเปกตรัมของ UV, IR, MS 
และ NMR 
 เสาวณี แพงหอม (2548) ได้สกัดคาร์ดิแอคไกล์โคไซด์จากต้นอบเชยเถา โดยใช้ส่วนใบ ราก และผล ใช้วิธี
สกัดด้วยเอทานอล 80% แล้วแยกสารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีน ไขมัน แทนนินด้วยเลดอะซิเตด 10% น าสารละลาย
ที่ได้ไปท าการแยกด้วยวิธี partition ด้วยไดคลอโรมีเทน สารละลายแยกเป็นสองช้ัน คือช้ันน้ าและชั้นไดคลอโรมีเทน 
แล้วน าทั้งสองช้ันไปตรวจสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ด้วยวิธีทดสอบทางเคมี color reaction test พบว่าได้ผลเชิง
บวกในช้ันไดคลอโรมีเทน ส่วนใบของอบเชยเถาหลังจากนั้นน าช้ันไดคลอโรมีเทนไปท าให้บริสุทธ์ิด้วย คอลัมน์โครมา
โตกราฟีโดยผ่านตัวชะที่มีสภาพขั้วต่ าไปสูง คือ เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน  เอธิลอะซิเตด เอทานอล เมทานอล และน้ า 
ตามล าดับ หลังจากนั้นน าสารที่ผ่านคอลัมน์มาทดสอบทางเคมี  พบสารคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ในส่วนเอทานอลและเม
ทานอล น าส่วนเอทานอลที่ได้ไปยืนยันความบริสุทธิ์อีกครั้งด้วยเทคนิค preparative TLC โดยใช้ช้ันเอทานอลเป็น
ตัวน าพาสาร จากผลการทดสอบสารแยกออกมาเพียงแถบเดียว จากนั้นน าไปตรวจสอบหมู่ฟังช์ชันที่ส าคัญด้วย IR 
แล้ว UV-VIS ได้พีคการดูดกลืนแสง Infrared ที่ส าคัญคือ 5-membered unsaturated lactone ring ที่มีเลขคลื่น 
1,739 cm-1 และได้ค่าการดูดกลืนแสง UV สูงสุดที่ความยาว 340 นาโนเมตร แสดงว่าสารคาร์ดิแอคไกลโคไซด์ที่ได้
เป็นกลุ่ม cardenolide เนื่องจากมีการดูดกลืนแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรขึ้นไป 
 Vasna M. (2013) ได้ท าการศึกษาการสกัดไดจอกซินจาก secondary glycosides จากการแช่ดอกถุงมือ
จิ้งจอก สกัดด้วยวิธี liquid–liquid extraction โดยใช้คลอโรฟอร์มและไตรคลอโรเอทิลีน ในการสกัด ขั้นตอนสกัด
ไดจอกซินใช้วิธีการหมักและการแช่ในเอทานอล 10 % ซึ่งเอทานอลที่ใช้ต้องมีความเข้มข้นมากกว่า 95% และใช้
คลอโรฟอร์มและไตรคลอโรเอทิลีนในการสกัด ซึ่งพบว่ามีไดจอกซินเฉลี่ย 96 - 100% จากสารสกัดเอทานอล และ
น าไปสกัดด้วยตัวท าละลาย 4 ชนิด ใช้กรวยแยก 15 อันในการสกัดด้วยวิธี liquid–liquid extraction โดยใช้ระบบ
ตัวท าละลายดังนี้ เอทานอล : น้ า – คลอโรฟอร์ม : เอทิลอะซิเตท, เอทานอล : น้ า – คลอโรฟอร์ม :ไตรคลอโรเอ
ทิลีน และเอทานอล : น้ า –ไตรคลอโรเอทิลีน : เอทิลอะซิเตท ซึ่งต้องการระบบตัวท าลายที่ให้ปริมาณไดจอกซินมา
กกว่า 98% ขึ้นไป ขั้นต้นสกัดด้วยคลอโรฟอร์มหรือไตรคลอโรเอทธิลีนใน light phase (น้ า : เอทานอล) ซึ่งให้ผล
ต่างกันอยู่ระหว่าง 5-25 กรัม/ลิตร ในขณะที่อัตราส่วนของเฟสเบาและเฟสหนักอยู่ระหว่าง 1:1 และ 1:2 ระบบที่ดี
ที่สุดให้ % yield ของไดจอกซิน 98% คือ เอทานอล : น้ า – คลอโรฟอร์ม:ไตรคลอโรเอทธิลีน อัตราส่วน 
35:15:20:30  อัตราส่วนของเฟสคือ 1:1:1 และได้ ปริมาณ 15 กรัม/ลิตร ซึ่งไดจอกซินมีความบริสุทธ์ิ 99.8% 

 
 

3. วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยขั้นที่ 1 เก็บและเตรียมตัวอย่างใบข่อย จากนั้นขั้นที่ 2 

น ามาการสกัดไดจอกซินด้วยตัวท าละลาย 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 คือ ไดคลอโรมีเทน : น้ า : เอทานอล อัตราส่วน 
50 : 15 : 35  ระบบท่ี 2 คือ คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล  อัตราส่วน 20 : 30 : 15 : 35  ขั้น
ที่ 3 การตรวจสอบหาสารคาร์ดิแอคไกลโครไซด์เบื้องต้น โดยตรวจสอบสเตอรอยด์นิวเคลียส  ตรวจสอบวงแหวน
แลคโตนที่ไม่อิ่มตัว และตรวจสอบน้ าตาลดีออกซี  ขั้นที่ 4 การก าจัดองค์ประกอบอื่นๆ  และขั้นที่ 5  หาปริมาณ   
ไดจอกซินด้วยด้วยเทคนิค HPLC  
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ขั นตอน 
1.  การเตรียมตัวอย่างใบข่อย   
น าใบข่อยมาล้างท าความสะอาด ผึ่งให้แห้ง หั่นเป็นช้ินเล็กๆและน าไปช่ังน้ าหนัก  อบที่อุณหภูมิ 60 องศา-

เซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน น าออกมาจากตู้อบวางทิ้งไว้ให้เย็น  ณ อุณหภูมิห้อง  ช่ังน้ าหนักแห้งของใบข่อย บดให้
ละเอียดเพื่อน าไปวิเคราะห์ในข้ันต่อไป 

2.  การสกัดไดจอกซิน 
น าใบข่อยที่บดละเอียด 100 กรัม ใส่บีกเกอร์ แล้วเติม เอทานอล 70 % ปริมาตร 400 มิลลิลิตร แช่ทิ้งไว้ 

3 วัน หลังจากนั้นน ามากรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 และเก็บส่วนที่เป็นสารละลายเติม ารละลา เลดอะซิเตท
เข้มข้น 30 % และสารละลายแอมโมเนียมซัลเฟต เข้มข้น 30 % จนเกิดการตกตะกอนสมบูรณ์ของสารพวกโปรตีน 
ไขมัน และแทนนิน ทิ้งให้ตกตะกอน 1 คืน  กรองเอาตะกอนออกด้วยกระดาษกรองเบอร์ 42  น าสารละลายมา
ระเหยตัวท าละลายออกด้วยเครื่องสุญญากาศจะได สารสกัดหยาบ และน า าร ก ดห า    ได เติมเอทานอล 70 % 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร แล้วน าสารละลายไปสกัดด้วยตัวท าละลาย 2 ระบบ ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการ
สกัด 20 นาที ดังนี ้

ระบบท่ี 1 คือ ไดคลอโรมีเทน : น้ า : เอทานอล อัตราส่วน 50 : 15 : 35 
ระบบท่ี 2 คือ คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล  อัตราส่วน 20 : 30 : 15 : 35 

 3.  การตรวจสอบหาสารคาร์ดิแอคไกลโครไซด์เบื องต้น 
1.1 ตรวจสอบสเตอรอยด์นิวเคลียส (Steroid nucleus) ใช้เทคนิค TLC โดยใช้เฟสเคลื่อนที่คือ

คลอโรฟอร์ม : เมทานอล (อัตราส่วน 3 : 1)  หลังจากนั้น ให้พ่นด้วยสารละลายอะนิซาลดีไฮด์แล้วน ามาอบที่
อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที ถ้ามีสารสเตอรอยด์นิวเคลียส จะมีสีเขียวแกมน้ าเงิน (สุขุมาภรณ์ 
แสงงาม,2547) 

1.2 ตรวจสอบวงแหวนแลคโตนที่ไม่อิ่มตัว (Unsaturated lactone ring) ใช้เทคนิค color reaction 
test และใช้ Kedde's test ในการทดสอบ โดยน าสารละลายช้ันน้ าและช้ันสารอินทรีย์ 2 มิลลิลิตร ใส่ชามระเหย  
จากนั้นระเหยจนเกือบแห้ง แล้วเติม Kedde's reagent และสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 1 โมลาร์ 
จ านวน 2-3 หยด ถ้าเกิดสารละลายสีแดงม่วงแดงแสดงว่ามีวงแหวนแลคโตนที่ไม่อิ่มตัว (เสาวณี แพงหอม, 2548) 

1.3 ตรวจสอบน้ าตาลดีออกซี (deoxy sugar) ใช้เทคนิค color reaction test และใช้ Keller-kiliani 
test ในการทดสอบ โดยน าสารละลายช้ันน้ าและช้ันสารอินทรีย์ 2 มิลลิลิตร ใส่ชามระเหย จากนั้นระเหยจนเกือบ
แห้ง แล้วใส่ในหลอดทดลอง เติม เฟอร์ริกคลอไรด์ 2 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน แล้วเอียงหลอดค่อยๆเติม กรดซัลฟูริก
เข้มข้น 2 หยด ถ้าเกิด วงแหวนสีน้ าตาลแสดงว่ามี น้ าตาลดีออกซี (เสาวณี แพงหอม, 2548) 

1.2  เก็บสารส่วนท่ีให้ผลเชิงบวกจากการทดสอบทางเคมี 
4.  การก าจัดองค์ประกอบอื่นๆ 
น าสารสกัดในช้ันน้ าหรือช้ันอินทรีย์ที่มีไดจอกซินผ่านคอลัมน์โครมาโตกราฟีที่บรรจุซิลิกาเจลด้วยวิธีการ

บรรจุแบบเปียก ( ซิลิกาเจล 15 กรัม ผสมกับตัวท าละลายเฮกเซนปริมาณหนึ่ง คนจนกว่าฟองอากาศจะหมด แล้ว
น าไปเทใส่คอลัมน์พร้อมๆกับเปิดให้ตัวท าละลายไหลไปอย่างช้าๆใส่เฮกเซนลงในคอลัมน์อีก 2-3 ซ้ าเพื่อล้างซิลิกาที่
ติดอยู่ปลายของคอลัมน์ เคาะด้านข้างของคอลัมน์เพื่อให้ผิวของซิลิกาเจลเรียบ ซึ่งควรจะมีท าละลายเหลืออยู่เหนือซิ
ลิกาเจล) เตรียมสารตัวอย่างก่อนบรรจุลงในคอลัมน์ด้วยวิธี dry loading ใช้ตัวท าละลายเป็นตัวชะทั้งหมด 5 ชนิด
ชนิดละ 25 มิลลิลิตร  โดยไล่จากสภาพขั่วต่ าไปขึ้วสูง คือ เฮกเซน อีเทอร์  คลอโรฟอร์ม ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล 
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ตามล าดับ  ใช้กระบอกตวงเก็บสารที่ถูกชะออกจากคอลัมน์โดยเก็บครั้งละ 25 มิลลิลิตร  ตั้งทิ้งไว้ให้ตัวท าละลาย
ระเหย 
  5.  หาปริมาณไดจอกซินด้วยด้วยเทคนิค HPLC  

น าสารที่ระเหยตัวท าละลายจนแห้งแล้ว มาเติมตัวท าละลายผสม (เมทานอล : อะซิโตไนไตรท์ อัตราส่วน 
1:1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตรกรองด้วย Nylon syringe filter 0.45 ไมครอน  เก็บสารละลายใส่ขวดเก็บสารของ HPLC  
น าไปวิเคราะห์หาปริมาณไดจอกซินด้วยเครื่อง HPLC โดยใช้สภาวะ ดังนี้ คอลัมน์ยาว 0.15 เมตร กว้าง 3.9 
มิลลิเมตร เฟสคงที่ ชนิด Octadecylsilyl–silica (C18) เฟสเคลื่อนที่ ประเภท Gradient elution โดยใช้          
เฟสเคลื่อนที ่2 ชนิดคือ เฟสเคลื่อนที ่A : เมทานอล : อะซิโตไนไตรท์ (10:90, V/V) และเฟสเคลื่อนที่ B : เมทานอล 
: อะซิโตไนไตรท์ (90:10, V/V) ตรวจวัดด้วยยูวีความยาวคลื่น 220 นาโนเมตร อัตราการไหล 1 มิลลิลิตร/นาท ี
ปริมาตรสารตัวอย่างที่ใช้  20 ไมโครลิตร เวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ 30 นาที 

 
ผลการวิจัย 

1.  การหาน  าหนักแห้งของใบข่อย 
ใบข่อยสด 100 กรัม อบที่ 60 ºC เป็นเวลา 3 วัน โดยท าการหาน้ าหนักซ้ า 3 ครั้ง ได้น้ าหนักใบข่อยแห้ง

เฉลี่ย 49.13 กรัม  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเก็บใบข่อยสดส าหรับเป็นตัวอย่างที่เพียงพอต่องานวิจัย 
2. ผลการทดสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์เบื องต้น 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์เบื้องต้น  

 

ระบบ 
ตัวท าละลาย 

ชนิดของ 
ตัวท าละลาย 

สเตอรอยด์นิวเคลียส 
(สีเขียวแกมน  าเงิน) 

น  าตาลดีออก
ซี 

(สีม่วงแดง) 

วงแหวนแลคโตน          
ที่ไม่อิ่มตัว 

(วงแหวนสีน  าตาล) 

คลอโรฟอรม์ : ไตรคลอโรเอทิลีน 
: น้ า : เอทานอล 

(20 : 30 : 15 : 35) 

ช้ันอินทรีย์ สีเขียวแกมน้ าเงิน สีม่วงแดง วงแหวนสีน้ าตาล 

ช้ันน้ า สีเขียวแกมน้ าเงิน สีม่วงแดง วงแหวนสีน้ าตาล 

ไดคลอโรมีเทน :  น้ า : เอทานอล 
(50 : 15 : 35) 

ช้ันอินทรีย์ สีเขียวแกมน้ าเงิน สีม่วงแดง วงแหวนสีน้ าตาล 

ช้ันน้ า สีเขียวแกมน้ าเงิน สีม่วงแดง วงแหวนสีน้ าตาล 

  
 เมื่อท าการทดสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์เบื้องต้น 3 วิธี คือ สเตอรอยด์นิวเคลียส วงแหวนแลคโตนที่ไม่
อิ่มตัว และน้ าตาลดีออกซี ซึ่งจะได้ผลการทดสอบเป็นสีเขียวแกมน้ าเงิน สีแดงม่วงแดง และเกิดวงแหวนสีน้ าตาล
ตามล าดับ ซึ่งจะให้ผลการทดสอบที่เป็นบวกกับสารในกลุ่มคาร์ดิแอคไกลโครไซด์ทุกชนิด การการทดลอง พบว่า ทั้ง 
2 ระบบ          ตัวท าละลายพบสารคาร์ดิแอคไกลโคไซด์เป็นองค์ประกอบ 
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 3.  ผลการตรวจวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง HPLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานไดจอกซินความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มลิลลิิตร 
 จากโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน พบว่าไดจอกซินมีรีเทมชันไทม์ ที่ 12.063 นาที  
 
 3.1  ผลการเปรียบเทียบโครมาโตแกรมของสารตัวอย่างในชั นน  าและชั นสารอินทรีย์ 
 

             โครมาโตแกรมช้ันน้ า                                    โครมาโตแกรมช้ันสารอินทรีย์ 
 
ภาพที่ 2 โครมาโตแกรมของสารสารตัวอย่างในช้ันน้ าและชั้นสารอินทรีย์ 
 
 การเปรียบเทียบระหว่างช้ันน้ าและช้ันตัวสารอินทรีย์ของระบบตัวท าละลายผสมระหว่าง  คลอโรฟอร์ม :      
ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล ซึ่งใช้สารตัวอย่าง  1 มิลลิลิตร น ามาระเหยตัวท าละลาย จากนั้นเติมตัวท า
ละลายผสมระหว่าง เมทานอล : อะซิโตไนไตรล์  1 มิลลิลิตร  
 จากโครมาโตแกรมแสดงให้เห็นว่า ช้ันน้ า รีเทนชันไทม์ ท่ี 12 นาที ไม่มีพีคของไดจอกซินข้ึนมาในโครมาโต
แกรม ช้ันอินทรีย์ รีเทนชันไทม์  12 นาที มีพีคแสดงขึ้นมาในโครมาโตแกรมแต่ยังไม่สามารถบอกได้บอกว่าเป็นพีคของ
ไดจอกซิน เนื่องมาจากมีองค์ประกอบของสารชนิดอื่นอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้มองเห็นพีคของไดจอกซินได้ยาก 
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 3.2  ผลการเปรียบเทียบโครมาโตแกรมของสารตัวอย่างและการท าโคอินเจคชัน 
 โคอินเจคชันคือ การใส่สารมาตรฐานลงในสารตัวอย่างเพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นสารชนิดเดียวกัน โดยดู
จากการซ้อนทับกันของพีคท่ีต าแหน่งรีเทนชันไทม์เดียวกัน ซึ่งได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ 
 
โครมาโตแกรมของสารตัวอย่างที่สกัดด้วยระบบตัวท าละลายทั ง 2 ชนิดของส่วนที่พบพีคของไดจอกซินที่             
รีเทนชันไทม์ช่วง 12 นาท ี
 
ระบบตัวท าละลายคลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น  า : เอทานอล 

ส่วนท่ี 3 
 
 
   
 
       ภาพที่ 3 โครมาโตแกรมช้ันอินทรีย์ของส่วนท่ี 3ของระบบตัวท าละลาย คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า 
:    เอทานอล A คือสารตัวอย่าง B คือ การท าโคอินเจคชัน 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
ภาพที่ 4 โครมาโตแกรมช้ันอินทรยี์ของส่วนท่ี 4 ของระบบตัวท าละลาย คลอโรฟอรม์ : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า :        
เอทานอล C คือสารตัวอย่าง D คือ การท าโคอินเจคชัน 

ส่วนท่ี 5 
 

 
 
 
       
 
 
 

A B 

C D 

E        F
G 
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 ภาพที่ 5 โครมาโตแกรมช้ันอินทรีย์ของส่วนท่ี 5 ของระบบตัวท าละลาย คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า :        
เอทานอล E คือสารตัวอย่าง F คือ การท าโคอินเจคชัน 
ระบบตัวท าละลาย ไดคลอโรมีเทน : น  า : เอทานอล 

ส่วนท่ี 3 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
ภาพที่ 6 โครมาโตแกรมช้ันอินทรยี์ของส่วนท่ี 3 ของระบบตัวท าละลาย  ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล                  
G คือสารตัวอย่าง H คือ การท าโคอินเจคชัน 
 

ส่วนท่ี 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 โครมาโตแกรมช้ันอินทรยี์ของส่วนท่ี4 ของระบบตัวท าละลาย  ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล                    
I คือสารตัวอย่าง J คือ การท าโคอินเจคชัน 
 

ส่วนท่ี 5 
 

 
 
 
 
        
 
 
 
ภาพที่ 8 โครมาโตแกรมช้ันอินทรยี์ของส่วนท่ี 5 ของระบบตัวท าละลาย  ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล                  
K คือสารตัวอยา่ง L คือ การท าโคอินเจคชัน 

G       H       

I       J       

L       K       
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบของสารตัวอย่างและการท าโคอินเจคชัน 
 

ระบบตัวท าละลาย 
ส่วนท่ี 

1 2 3 4 5 

คลอโรฟอรม์ : ไตรคลอโรเอทิลีน :   น้ า 
: เอทานอล 

Sample - -  +  +  +  

Co-injection - - - - - 

ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล 
Sample - - + + + 

Co-injection - -  - - 

หมายเหตุ – คือ ไม่มีไดจอกซิน, + คือ คาดว่าน่าจะมีไดจอกซิน, คือ  มีไดจอกซิน 
 
 จากการตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC ของสารตัวอย่างที่สกัดด้วยระบบตัวท าละลาย ท้ัง 2 ชนิด พบว่า ส่วนท่ี 
1 และ 2 ไม่พบไดจอกซินดูจากโครมาโตแกรมไม่พบพีคของไดจอกซินที่รีเทนชันไทม์ช่วง 12 นาที ส่วนที่ 3, 4 และ 
5 พบว่า รีเทนชันไทม์ช่วง 12 นาทีมีพีคอยู่เป็นจ านวนมากซึ่งสามารถหาต าแหน่งของพีคไดจอกซินได้ด้วยการท าโคอิน
เจคชัน (Co-injection) 
 
 4.  การหาปริมาณไดจอกซินในตัวอย่างส่วนที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงปรมิาณไดจอกซนิ   

ระบบตัวท าละลาย ส่วนท่ีพบไดจอกซิน 
ปริมาณไดจอกซิน  

(มิลลิกรัม/ 100 กรัม) 

ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอทานอล 
(อัตราส่วน 50 : 15 : 35) 

3 0.922 

 
 การหาปริมาตรไดจอกซินจากตัวอย่างที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 2 ระบบ โดยการค านวณพื้นที่ใต้กราฟ
และน าไปเทียบกับกราฟฐานมาตรฐานพบว่า ตัวอย่างที่สกัดด้วยระบบตัวท าละลาย    ไดคลอโรมีเทน: น้ า : เอ
ทานอล (อัตราส่วน 50 : 15 : 35) มีปริมาณไดจอกซิน 0.922 มิลลิกรัม/ 100 กรัมน้ าหนักแห้ง 
 อธิบายผลการทดลองต่างๆ ผลการวิเคราะห์ข้อมลู การแปลความ ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเสนอผลการวจิัย
ควรเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ และหรือสมมติฐาน อาจแสดงในรูปของตาราง หรือภาพประกอบ  
 

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ตัวอย่างท่ีสกัดด้วยตัวท าละลายทั้ง 2 ระบบคือ คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า 
: เอทานอล (20:30:15:35)  และไดคอลโรมีเทน : น้ า : เอทานอล  (50:15:35) และน ามาก าจัดองค์ประกอบอื่นๆ
ด้วยวิธีคอลัมน์   โครมาโทกราฟี พบว่าระบบตัวท าละลายคลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล  ไม่มีได
จอกซิน  ส่วนระบบตัวท าละลายไดคลอโรมีเทน : น้ า : เอทานอล ส่วนที่ 3 มีไดจอกซินเท่ากับ 0.922 มิลลิกรัม/100 
กรัมน้ าหนักแห้ง       
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ข้อเสนอแนะ 

 1. การตกตะกอนไขมัน แทนนิน โปรตีนด้วยเลดอะซิเตด 30% และแอมโมเนียมซัลเฟล30%  ไม่ต้องรอ
การตกตะกอน 1 คืน ถ้าน าไปให้ความร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  20-30 นาที 
 2. ไม่สามารถสกัดด้วยเอทานอลเข้มข้ม 80% ได้ เพราะเมื่อน าไปสกัดกับตัวท าอินทรีย์ทั้ง 2 ระบบ คือ 
คลอโรฟอร์ม : ไตรคลอโรเอทิลีน : น้ า : เอทานอล และ ไดคลอโรมีเทน : น้ า : เอทานอล  จะไม่เกิดการแยกชั้น 
 3.การตรวจสอบสเตอรอยด์นิวเคลียสใช้เทคนิค TLC ซึ่งเป็นหนึ่งในการทดสอบคาร์ดิแอคไกลโคไซด์
เบื้องต้น ควรพ่นด้วยสารละลายอะนิซาลดีไฮด์ (Anisaldehyde) ในตู้ดูดควันเพราะอะนิซาลดีไฮด์มีกลิ่นที่เหม็น
รุนแรง 

 
 

ค าขอบคุณ 
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทุนอุดหนุนการวิจัย 
งบประมาณประจ าปี 2557 
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